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KATAPENGAiYIAR

TDuji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas petunjuk dan karunia Nya telah dapat diterbitkan Prosiding Pertemuan

Iimiah PENELITIAN DASARILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

NUKLIR 1995. Pertemuan dan Presentasi Ilmiah yang bertema SAINS

DASAR DAN TEKNOLOGI NUKLIR UNTUK MENYONGSONG ERA

INDUSTRIALISASI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN yang telah

.berlangsung pada tanggal 25-27 April 1995 merupakan pertemuan tahunan bagi

para peneliti baik dari lingkup B ATAN maupun yang berasal dari luar BATAN.

Pertemuan dan Presentasi Ilmiah tersebut merupakan kegiatan rutin

tahunan dan diselenggarakan untuk yang ke XV di PPNY-BATAN dengan

tujuan untuk memantau aktivitas penelitian yaiig telah dicapai di lingkungan

BATAN. Pembukaan Pertemuan dan Presentasi Umiah tersebut dilakukan oleh

Bapak Dirjen BATAN, dan dilanjutkan dengan ceramah umum oleh Prof. Dr.

Prayoto dengan judul Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Iptek,

dan Dr. Nazly Helmy berjudul Manfaat Radiasi dalam Industri, Lingkungan

dan Kesehatan Masyarakat.

Di dalam prosiding ini dimuat karya tulis berbagai segi penelitian

mengenai peran sains dasar dan teknologi nuklir pada era industrialisai yang

berwawasan lingkimgan. Hasil-hasil penelitian yang didokumentasikan dalam

prosiding ini diharapkan dapat merupakan salah satu tolok'ukur untuk menilai

prestasi dan kemajuan yang telah dicapai oleh PPNY pada khuSusnya dan

BATAN pada umumnya dalam bidang sains dasar dan teknologi nuklir.

Prosiding ini memuat 103 topik makalah, 2 makalah utama, 63 makalah dajri

PPNY dan 38 makalah dari luar PPNY. '

Semoga penerbitan prosiding ini bermanfaafsebagai bahan acuan untuk

lebih memacu dan mengembangkan penelitian yang akan datang. Kepada

semua pihak yang telah ikut membantu penerbitan prosiding ini kami ucapkan

terima kasih.

Editor
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SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN NUKLIR YOGYAKARTA

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim

Penyunting dan semua pihakyang terkait dalam penyelesaian dan penerbitan

prosiding ini. Prosiding ini menipakan dokumentasi karya ilmiah para peneliti

yang telah dipresentasikan pada tanggal 25 - 27 April 1995, dan telah melibatkan

para pakar dari berbagai disipiin ilmu, yang berkaitan dengan penelitian dasar ilmu

pengetahuan dan teknologi nuklir Di dalam prosiding ini dapat diketahui hal-hal

yang mencakup kemajuan dan perkembangan litbang sains dan teknologi nuklir,

yang diupayakan oleh para peneliti, baik yang langsung menggeluti iptek nuklir di

dalam lingkungan BATAN sendiri, maupun yang bekerja di luar BATAN.

Diharapkan prosiding ini dapat memberi gambaran yang lebih rinci atas kemajuan

litbang yang dilaksanakan oleh para peneliti, khususnya di PusatPenelitian Nuklir

Yogyakarta, yang sekaligus juga merupakan pertanggungjawaban proyek

penelitian dan laporan kegiatan tahunan.

Akhimya kami berharap, semoga prosiding ini dapat menjadi acuan yang

sangat berguna bagi berbagai fihak yang berkaitan dan yang memerlukannya,

sehingga dengan demikian dapat lebih mendalami dan mengembangkannya, demi

berhasilnya pembangunan nasional di bidang iptek nuklir, untuk kesejahteraan

bangsa dan negara.

Yogyakarta, Juni 1996

DR. RPH. ISMUNTOYO
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PERANAN PERCURUAN TINGGIDALAM PENGEMBANGAN
BPTEK

Prayoto
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

PENDAHULUAN

Sejak beberapa iarr.a telah tampak dengan
jelas bahwa di bumi kita ini ada garis pemisah yang
membedakan negara-negara kaya dati
negara-negara miskin. Negaja-negara kaya dihuni
oleh kurang lebih seperempat dari penduduk bumi.
Mereka mendiami kurang lebih 40% dari luas bumi
tetapi menguasai lebih.dari 80% kekayaan a!arn
bumi. Sebaliknya negara-negara miskin yang lebih
sering disebut sebagai negara berkembang dihuni
oleh tiga perempat penduduk bumi, mendiami
selebihnya dari luas bumi dan hanya menguasai
20% dari kekayaan bumi. Bahkan kalau dicermati
lebih lanjut, hampir separuh dari penduduk bumi
hidup di negara-negara yang paling miskin di mana
penduduknya hidup dengan pendapatan rata-rata
per kapita tidak lebih dari satu dolar US satu hari.

Sebagian besar negara berkembang, dan
lebih- lebih lagi negara miskin, menghadapi
masalah pelik yang serupa. Masalah ini adaiah :
kekurangan pangan, kekurangan papan,
kekurangan sandang, keterbatasan pelayanan
kesehatan, keterbatasan pendidikan, pengangguran
tenaga kerja, kepadatan penduduk dan segala
masalah ikutan yang terkait dengan kepadatan
penduduk. Negara-negara itu biasanya juga
terbebani oleh masalah hutang luar negeri yang
makin menumpuk. dan kedudukannya dalam
perdagangan luar negeri juga sangat lemah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa
negara-negara kaya sudah sejak lama memberikan
bantuan kepada negara-negara berkembang dan
negara-negara miskin. Tetapi kalau dicermati,
bantuan negara kay a kepada negara yang tidak kay a
relatifjumlahnya sarigat kecil, yaitu tidak lebih dari
1% pendapatan bruto nasional mereka.
Pemanfaatan dari bantuan negara kaya inipun
banyak disangsikan, karena sangat tergantung
kepada kesiapan negara ber- kembang sendiri
dalam menarik manfaat dari bantuan tersebut.
Makin lama makin disadari bahwa ke- berhasilan

pembangunan suatu negara dalam jangka panjang
sebenarnya .sangat.erat terkait pada aspek
penguasaan ilmit-pengetahuan dan teknologi.

Selama ini pembangunan kemampuan
ekonomi di negara berkembang terlalu ditekankan
pada pengalihan modal dari negara maju,
khususnya di bidang-bidang industri madya dan
industri yang padat karya. Pengalihan kegiatan
ekonomi semacam ini sering tersamar dengan nama
alih teknologi dan tatnpaknya hanya akan
memberikan manfaat eko- nomi jangka pendek
yang tidak terlalu besar artinya. Kegiatan alih
teknologi seperti ini hanyalah sekedar
memanfaatkan ongkos buruh yang sangat rendah di
negara-negara berkembang dan sedikit saja
memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi
negara-negara tersebut. Tidak terlalu sukar untuk
mencari contoh-contoh industri madya, industri
padat karya, dan industri-industri yang tidak
mampu memenuhi baku mutu pencemaran
lingkungan di negara-negara maju yang secara
berangsur telah dipindahkan dari negara-negara
maju ke negara-negara berkembang.

Lambat laun negara-negara berkembang
haras menyadari bahwa masa depan mereka terkait
dengan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi. Jelas lebih mudah untuk
meningkatkan kesejahteraan suatu negara dengan
memanfaatkan teknologi maju dibandingkan
dengan teknologi madya atau teknologi tepat guna.
Pengalaman be- berapa negara industri baru seperti
Jepang, Korea, Taiwan, Hongkong, dan Singapura
dapat dijadikan sebagai contoh. Sudah nampak
jelas gejala-gejala bahwa bidang-bidang industri
maju yang merupakan bidang teknologi yang
berlandaskan ilmu pengetahuan akan menyulut
revolusi dalam bidang-bidang pertanian,
kedokteran, energi dalam abad yang akan datang.
Negara-negara berkembang perlu segera ber- usaha
membangun lembaga keilmuan yang mampu
menumbuhkan potensi untuk berkembang lebih
lanjut di masa depan.
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KESENJANGAN
KEMAKMURAN DAN
KESENJANGANIPTEK

Kesenjangan kemakmuran antara negara
maju dan negara berkembang dewasa ini sudah
amat mencolok. Beberapa catatan dapat dipakai
sebagai contoh. Kalau di Amerika Serikat beberapa
juta hektar tanah pertanian sengaja dibiarkan
nganggur karena kelebihan produksi bahan
makanan, dalam waktu yang sama beberapa ratus
ju ta penduduk men- derita kelaparan di
negara-negara miskin. Kalau di negara miskin
setiap menit 30 anak meninggal karena kelaparan
dan penyakii, maka di negara kaya setiap menit
dihabiskan dana 1,3 juta dolar hanya untuk
pengembangan alat-alat perang. Di negara-negara
miskin, 130 juta anak-anak hanya memperoleh
biaya penyelenggaraan pendidikan yang sama
besamya dengan harga sebuah kapal selam nuklir.

Sejarah telah menunjukkan hahwa ada kore-
lasi yang amat kuat antara kemampuan IPTEK
suatu negara dengan tingkat pendapatannya per
kapita. Makin tinggi kemampuan IPTEK suatu
negara makin tinggi pula tingkat pendapatan per
kapitanya. Perlu dicatat bahwa negara-negara kaya
yang hanya me- miliki 20% dari penduduk bumi,
tetapi sangat tinggi kemampuan IPTEK-nya,
temyata menguasai 80% dari pendapatan global.
Garis pemisah yang membedakan negara kaya dan
miskin, dalam waktu yang sama juga
menggambarkan kesenjangan dalam kemampuan
IPTEK antara negara kaya dengan negara miskin.

Perbandingan kemampuan IPTEK antara
negara kaya dan negara miskin benar-benar
membuat kita prihatin. Negara-negara kaya
memiHki lebih dari 90% ilmuwan, bahkan dari segi
dana penelitian negara-negara kaya membelahjakan
lebih dari 98% anggaran penelitian. Biaya
penelitian dan pengembangan per kapita dari
negara-negara berkembang hanyalah sepertigaratus
kalinya biaya penelitian dan pengembangan
negara-negara maju. Dalam dasa- warsa terakhir
memang sudah ada tanda-tanda ada sedikit
perbaikan tetapi belum cukup untuk merubah
gambaran yang raemprihatinkan di atas.

Jumlah ilmuwan =per kapita yang berke-
cimpung dalam kegiatan penelitian dan
pengembangan di negara-negara berkembang
hariyalah 4% dari jumlah iltnuwan per kapita di
negara-negara maju. Hal inimenunjukkan betapa
kuatnya kemam- puan IPTEK negara-negara maju
dibandingkan dengan negara berkembang. Lebih

memprihatinkan lagi bahwa jumlah ilmuwan yang
sedikit tersebut, di negara berkembangjustru jarang
dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau di negara
tnaju para ilmuwan yang berkecimpung dalam
kegiatan penelitian dan pengernbangan berjaya
dalam menghasilkan penemuan-penemuan baru,
dan terlibat langsung serta menyumbang dalam
sektor produksi, maka sebagian besar ilmuwan di
negara berkembang terbatas peranannya daiam
bidang pendidikan dan kadang-kadang daiam
bidang pelayanan umum.

PENGEMBANGAN IPTEK DI
NEGARA BERKEMBANG

Tingkat dan kecepatan pengembangan
IPTEK di negara berkembang sangat bervariasi.
Beberapa negara masih sangat terbelakang bahkan
IPTEK dapat dikatakan sebagai barang langka.
Beberapa negara sudah menunjukkan adanya
tanda-tanda kemajuan, bahkan satu dua negara telah
mencapai tahap tinggal landas dan mempunyai
harapan besar dikemudian hari.

Satu dua negara memang telah berupaya
keras untuk mengembangkan kemampuan IPTEK
walaupun hal ini harus dilakukan dalam keadaan
ekonomi yang serba sulit. Bahkan ada negara
berkembang yang telah mengerahkan 1% dari
pendapatan nasional brutonya untuk
mengembangkan kemampuan IPTEK melalui
kegiatan penelitian dan pengembangan. Beberapa
fasilitas pengembangan IPTEK-nya dapat
dikatakan menyamai mutunya dibandingkan
dengan fasilitas sejenis di negara maju sekalipun.
Bahkan dapat dilihat contoh-contoh di mana
tercapai kemajuan pesat dalam bidang-bidang
IPTEK. yang sangat keras seperti ruang angkasa,
nuklir, telekomunikasi, dan sebagainya.

Kelompok negara berkembang yang lebih
besar barangkali memang belum bahyak melakukan
investasi dalam pengembangan IPTEK, biasanya
masih jauh di bawah angka 1% dari pendapatan
nasional bruto. Walaupun di negara-negara ini di
sana-sini dapat dijumpai kantong-kantong
pengembangan IPTEK yang sangat tinggi mutunya,
tetapi pada umumnya disadari bahwa
pengembangan IPTEK tidak mungkin dilaksapakan
dengan pendanaan dan dukungan sumber daya yang
pas-pasan saja. Untuk sebagian besar negara
berkembang upaya pengembangan IPTEK-nya
memang masih sangat terbatas dan pelaksanaannya
belum terkoordinasi secara mantap...
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Daiam dasawarsa teraKK'ir ada tanda-tanda
bahwa beberapa negara berkembang makin
meningkatkan kegiatan pengembangan
IPTEK-nya. Walaupun tarnpaknya amat sukar bagi
negara berkembang untuk mengejar apalagi
menandingi. keunggulan IPTEK negara-negara
maju. Keter- tinggalan IPTEK negara berkembang
dan ke- tergantungannya pada hasil pengembangan
IPTEK negara maju masih akan berlanjut di masa
mendatang. Bahkan dibidang teknologi maju
tertentu, seperti bioteknologi, kemajuan- kemajuan
di negara maju yang pengembangannya didukung
oleh perusahaan-perusahaan multinasional raksasa
akan mengancam komoditi ekspor hasil pertanian
negara berkembang. Akibatnya tidak hanya akan
terasa dalam neraca perdagangan, tetapi juga
dirasakan oleh para petani miskin di.negara
berkembang.

Disatu pihak, negara-negara maju makin
memusatkan diri pada kegiatan industri yang
berlandaskan IPTEK tinggi yang memproduksi
barang-barang teknologi tinggi yang bemilai
tambah sangat tinggi pula. Dalam waktu yang sama,
industri madya, industri padat karya, dan industri
yang teknologinya telah usang makin dia'.ihkan ke
negara-negara berkembang, memanfaatkan upah
buruh yang sangat rendah. Sementara produk
teknologi maju dari negara-negara maju makin
cepat peningkatan harganya jauh melebihi laju
inflasi, maka komoditi ekspor bahan mentah dari
negara berkembang makin ditekan harganya
melalui cara-cara manipulasi perdagangan
internasional. Walaupun negara-negara maju
sudah menyumbangkan 1% dari produk nasional
brutonya untuk membantu negara-negara
berkembang,.tetapi kenyataannya kesejahteraan
justru mengalir dari negara berkembang ke nagara
maju. Inilah yang oleh beberapa kalangan
dituduhkan sebagat imperialisme bentuk baru yaitu
imperialisme intelektual.

MENENGOK PENGALAMAN
NEGARA LAIN

Pengembangan IPTEK di berbagai negara
sangat bervariasi tergantung tingkat kemajuan
IPTEK yang sudah dicapat, kemampuan sumber
dayayangada dankebutuhannasionalnya. Negara
manapun tidak mungkin melakukan pengembangan
di semua bidang IPTEK. Karena keterbatasan dan
juga karena kebutuhan nasionalnya, pasti harus
membuat pilihan dan menentukan urutan prioritas.
Menentukan urutan prioritas mempakan masaiah

yang harus dihatiapi baik oleh negara maju maupun
negara berkembang. Lebih-lebih untuk negara
berkembang, di mana kemampuan sumber daya
sangat terbatas, pasti ada kebutuhan bahkan
keharusan untuk memusatkan pengembangan di
bidang-bidang tertentu saja.

Cukup menarik untuk menengok
pengaiaman salah saiu negara 'oerkembang yang
sudah meugerahkan hampir 1% produk nasional
bratonya untuk membiayai kegiatan penelitian dan
pengembangan, yaitu Malaysia. Kebijaksanaan
IPTEK-nya ditetapkan sebagai bagian dari
pembangunan sosial-ekonomi dan bertujuan
pertama untuk memanfaatkan IPTEK sehagai
sarana pembangunan ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan rakyat, dan menegakkan kadaulatan
negara, dan kedua mengusahakan kemandirian
IPTEK dengan membangun sarana dan prasarana
yang- diperlukan termasuk sarana dan sarana
pendidikan. Dalam rencana pembangunan
keiimanya, masaiah IPTEK mendapat perhatian
peating. Dukungan terhadap kegiatan penelitian
dan pengembangan ditujukan untuk meningkatkan
efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan daya
saing tidak hanya dalam sektor pertanian, tetapi
juga di semua sektor terutama sektor tnanufaktur.

Beberapa hal yang dapat disimak mengeaai
IPTEK adalah sebagai berikut:

1. memperkuat sistem manajemen IPTEK dan
mengkoordinasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan demi tercapainya tujuan
nasional sesuai dengan urutan prioritas yang
telah ditetapkan,

2. meningkatkan alokasi anggaran untuk
IPTEK,

3. mengusahakan keseimbangan antara pene-
litian dasar, terapan, dan pengembangan,

4. melibatkan sektor swasta dalam penelitian
dan pengembangan antara lain melalui
peraturan perpajakan,

5. meningkatkan pembinaan sumber daya
manusia dengan melibatkan lembaga-
lembaga pendidikan dan pemakai lulusan,
baik negeri maupun swasta,

6. menetapkan urutan prioritas kegiatan
penelitian dan pengembangan untuk
meningkatkan produktivi tas dan
menganekaragamkan basis industri,

7. memilih bidang-bidang teknologi yang
mendukung program industrialisasi,

S. menyiapkan mekanisme untuk alih
teknologi,
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9. mempopulerkan dan memajukan IPTEK
dengan membentuk akademi ilmu
pengetahuan nasional.

Dalam raenentukan urutan prioritas kegiatan
penelitian dan pengembangan pada tingkat nasional
yang mer.jadi pertimbangan utama adalah
kebijaksanaan dan sasaran pembangunan yang
ditetapkan pemerintah, kebutuhan dari para
pengguna hasil penelitian dan pengembangan,
misalnya dari industri, dan kendala ketersediaan
sumber daya nasional. Urutan prioritas pada
t ingkat lembaga ditentukan berdasarkan
kebijaksanaan nasional, tugas dan misi lembaga,
dan kekuatan atau kemampuan lembaga itu sendiri.
Hat ini kemudian dituangkan ke dalam
program-program penelitian masing-masing
lembaga.

Mekanisme seleksi usulan penelitian
dilakukan pada tingkat lembaga dan pada tingkat
nasional. Pada tingkat Iembaga tugas seleksi
dilakukan oieh badan pertimbangan penelitian,
sedang di perguruan tinggi oleh komisi penelitian
di fakultas atau oleh lembaga penelitian di
universitas. Pada tingkat nasional, seleksi dan
evaluasi usulan penelitian diselenggarakan Dewan
Ilmu Pengetahuan Nasional dan dilaksanakan oleh
komisi-komisi panel, masing-masing satu komisi
untuk setiap bidang kegiatan penelitian. Kriteria
seleksi meliputi relevansinya terhadap urutan
prioritas nasional, kemanfaatan dari segi teknis dan
sosial-ekonomis, pendanaan, kaitan antara disiplin
ilmu, antar-lembaga dan kaitan dengan sektor
mdustr i . . Keanggotaan panel terdiri dari
wakil-wakil lembaga penelitian dan wakil-wakil
dari sektor industri. Usulan penelitian yang terpilih
diteruskan ke Badan Perencanaan Nasional dan
kepada Otoritas Anggaran untuk pendanaannya.
Dana penelitian kemudian disalurkan kepada
unit-unit penelitian melalui saluran-saluran yang
berlaku.

Cukup menarik untuk dicatat keterlibatan
sektor swasta dan industri dalam sistem
pengelolaan kegiatan penelitian dan pengembangan
IPTEK. Seluruh proses seleksi, pemantauan, dan
penilaian kegiatan penelitian dilakukan oleh
pakar-pakar sejawat. Pemilihan kegiatan penelitian
didasarkan atas kesesuaian dengan kebutuhan
penelitian dan pengembangan di berbagai sektor
termasuk sektor industri dan kesesuajan dengan
sumber daya yang tersedia. Keterlibatan sektor
swasta dalam pendanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan didbrong melalui ketentuan-
ketentuan perpajakan atau insentif lainnya.

Diusahakan keseimbangan dalam komposisi
kegiatan penelitian dasar, terapan dan
pengembangan antara perguruan tinggi, lembaga
penelitian petnerintah dan sektor industri. Dengan
cara ini maka tumpang tindih kegiatan penelitian
dapat dihindarkan atau ditekan dan kerjasama
lintas-disiplin dan Hntas-industri dapat didorong
sebaik-baiknya. Tidak terlalu berlebihan kalau
sistem pengeloiaan penelitian di atas dapat
dijadikan •model negara berkembang lainnya.

PENGEMBANGAN IPTEK DI
INDONESIA

Selama PJPT I (1969-1994) perekonomian
Indonesia telah tumbuh secara dramatis dengan
kecepatan pertumbuhan produk nasional bruto
sebesar rata-rata 7% setiap tahun selama 25 tahun.
Pertumbuhan sepesat ini temyata tercapai dengan
makin mengandalkan sektor manufaktur yang pada
gilirannya akan makin tergantung pada penerapan
IPTEK. Selama tahun-tahun akhir dari PJPT I
temyata sektor manufaktur telah tumbuh sebesar
18% setiap tahun. Walaupun demikian perlu
dicatat bahwa pertumbuhan sektor manufaktur ini
terutama didukung oleh produk sektor manufaktur
yang berteknologi rendah. Bahkan produk sektor
manufaktur yang berteknologi tinggi atau
menengah sebenamya raasih menunjukkan neraca
perdagangan yang negatif. Hal inl menunjukkan
produkyang berteknologi tinggi masih belum dapat
bersaing di pasaran internasional.

Cukup menarik untuk melihat berapa
besamya anggaran yang disediakan pemerintah
untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan
IPTEK. Dalam tahun 1991 pemerintah
menyediakan anggaran sekitar satu triliun rupiah
untuk kegiatan. ini. Setengah dari anggaran tersebut
atau sekitar 500 miliar rupiah disediakan untuk
menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan.
Jumlah ini merupakan 80% dari seluruh belanja
penelitian dan pengembangan dan di samping itu
2/3 dari seluruh kegiatan penelitian dan
pengemhangan juga dilakukan oleh lembaga
pemerintah. Jumlah seluruh belanja penelitian dan
pengembangan merupakan 0,2% saja dari
pendapatan nasional bruto yang pada tahun 1991
diperkirakan sebesar 227 triliun rupiah. Angka inî ,
perlu dibandingkan dengan angka-angka di
Malaysia dan Singapura sekitar 1%, Taiwan, Korea
Selatan, dan Cina sekitar 2%, dan di negara-negara
majuantara 2,5-3%. Pemerintah masih merapakan
pcnyedia dana terbesar dan juga pelaku terbesar dari
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kegiatan penelitian dan pengembangan di
Indonesia, sedangkan sektor swasta masih sangat
terbatas peranannya, baik sebagai pelaku apalagi
sebagai penyedia dana. Tampaknya, dalatn
kegiatan penelitian dan pengembangan,
perusahaan-perusahaan swasta masih terlalu
mengandalkan perusahaan prinsipalnya di luar
negeri.

Sistem pengelolaan kegiatan IPTEK
menerapkan kebijakan satu-pintu di bawah Menteri
Negera Riset dan Teknologi. Dalam merumuskan
kebijakan IPTEK ini, Menteri Negara Ristek
didampingi oleh Dewar. Riset Nasional yang
anggotanya terdiri dari pakar yang dipilih dari
berbagai lembaga penelitian dar. dari kalangan
perguruan tinggi. Dalam membantu Menteri
Negara RISTEK, Dewan Riset Nasional
mengupayakan masukan-masukan yang obyektif
dan menyeluruh atas isue-isue nasional utama
melalui Lokakarya Nasional Riset dan Teknologi.
Forum Lokakarya RISTEK melibatkan sejumlah
besar pakar dan ilmuwan dalam merumuskan
Program Utama Nasional RISTEK (PUNAS
RISTEK). PUNAS RISTEK pada dasarnya
merupakan klasifikasi dari berbagai kegiatan
penelitian dan pengembangan yang dianggap
merupakan isue nasional yang utama. Klasifikasi
tersebut mencakup bidang-bidang Kebutuhan
Dasar Manusia, Sumber Daya Alam dan Energi,
Industri, Pertahanan Keamanan, dan Sosial,
Ekonomi, Budaya, Filsafat, Hukutn dan
Perundang-undangan.

Koordinasi o!eh Menteri Negara RISTEK
bertujuan agar kegiatan-kegiatan IPTEK dapat
saling menunjang dan memberikan masukan
IPTEK bagi program pembangunan nasional
jangka pendek, menengah, dan panjang. Bagian
Utama dari fungsi koordinasi ini adalah mekanisme
seleksi, pemantauan, dan penilaian seluruh kegiatan
IPTEK oleh Kantor Menteri Negara RISTEK
dengan dibantu oleh Dewan RisetNasional. Usulan
peneiitian diajukan kepada Menteri Negara
RISTEK, dinilai oleh panel-panel pakar yang
dibentuk oleh Dewan Riset Nasional dan
selanjutnya diusulkan kepada BAPPENAS untuk
penganggarannya.

:- Sasah satu bentuk pendanaan dari
petnerintah untuk kegiatan IPTEK yaitu melalui
salah satu sektor anggaran pembangunan yeng
dinamakan Sektor Anggaran Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi. Usulan- usulan kegiatan penelitian dan
pengembangan IPTEK yang akan diberi dana
melalui sektor anggaran ini pada dasarnya
digolongkan menjadi empat jenis progratn, yaitu

program teknik? ptpduksi, program penguasaan
teknologi, program Umu pengetahuan terapan, dan
program ilmu pengetahuan dasar. Setiap jenis
program diseleksi berdasarkaii seperangkatkriteria.
Perlu dicatat bahwa kriteria seleksi tersebut belum
mencakup aspek keterlibatan sektor swasta atau
sektor industri, sehingga dapat diduga bahwa sejauh
ini kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK
memang masih sedikit sekali terkait dengan
keterlibatan sektor swasta dan sektor industri.

Di samping anggaran sektor Ilmu Penge-
tahuan dan Teknologi, mulai tahun 1992/1993
Menteri Negara RISTEK juga mengelola anggaran
penelitian melalui Program Riset Unggulan
Terpadu (RUT). Program RUT menunjang
kegiatan riset jahgka panjang (2 sampai 4 tahun)
dengan melibatkan lebih dari satu lembaga riset
atau lebih dari satu disiplin ilmu pengetahuan untuk
memecahkan berbagai masalah pembangunan
sesuai dengan PUNAS PJSTEK. Adapun tujuan
Program RUT adalah mendayagunakan sumber
daya RISTEK, dana, sarana dan prasarana yang
sudah tersedia, sekaligus mendorong kerjasama
baik antar disiplin ilmu pengetahuan maupun antar
Iembaga riset. Di samping itujuga bertujuan untuk
menata suatu sistem IPTEK nasional,
mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan yang
berpeluang untuk unggul dan peningkatan mutu
RISTEK melalui sistem seleksi atas dasar
persaihgan. Seperti program-program penelitian
yang dibiayai dengan Sektor Anggaran IPTEK,
program RUTjuga digolongkan tnenjadi jenis-jenis
program yang sama dan diseleksi dengan
seperangkat kriteria yang sama. Oleh karena itu,
pelaksanaan sampai dengan Program RUT III
(1994/1995) juga masih belum mencermin- kan
aspek keterkaitan dengan sektor swasta dan
industri. Isue keterkaitan kegiatan IPTEK dengan
sektcr swasta ternyata baru muncul dalam
Lokakarya Nasional RISTEK yang terakhir yaitu
LOKNAS RISTEK V yang diselenggarakan pada
tanggal 13-15 Desember 1993. Salah satu topik
yang dibahas dalam LOKNAS tersebut adalah
Kemitraan Antara Masyarakat, Swasta, dan
Pemerintah dalam pemanfaatan dan pengembangan
IPTEK. Hasil pembahasan tersebut menyarankan
penciptaan iklim yang kondusif bagi upaya
kemitrian ristek misalnya dengan pemberian
insentif agar pihak swasta lebih bergairah
melaksanakan kegiatan RISTEK. Insentif dapat
dipikirkan dalam bentuk dukungan dana,
keringanan pajak, bantuan teknis, dan kemudahan
lainnya misalnya dukungan sistem informasi
teknologi yangrelevan dengan dunia usaha. Tanpa
terwujudnya kemitraan seperti dikemukakan di atas
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tetap akan ada kesenjangan antara kegiatan
penelitian dan pengguna hasil-hasil penelitian
sehingga investasi dana yang amat besar akan
terbuang sia-sia. Program penelitian kemitraan
antara swasta dan pemerintah ini baru saja
diluncurkan oleh Dewan Riset Nasional sebagai
Program RUK (Riset Unggulan Kemitraan) mulai
tahun anggaran 1995/1996) ini.

PERANAN PERGURUAN
TINGGI

Lembaga pendidikan tinggi sebenarnya
memiliki kemampuan melakukan penelitian dan
pengembangan di bidang IPTEK, karena di
perguruan tinggi biasanya terhimpun sarana dan
prasarana IPTEK yang cukup mutakhir dan tersedia
sumber daya manusia berkualitas tinggi yang relatif
menetap dan menekuni bidang ilmu yang menjadi
keahliannya. Walaupun demikian misi perguruan
tinggi yang paling utama adaiah menyelenggarakan
pendidikan dan karena kendala yang harus dihadapi
dalam menyelenggarakan ftingsi pendidikan ini,
maka misi lainnya yaitu menyelenggarakan
penelitian dan pengabdian pada masyarakat
menjadi agak terhambat.

Hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan fungsi pendidikan muncul karena
perkembangan pendidikan tinggi yang amat pesat
dari segi kuantitas yang telah terjadi dalam
beberapa dasawarsa terakhir. Perkembangan pesat
dari segi kuantitas sudah tentu tidak mungkin
sejalan dengan perkembangan dari segi kualitas.
Oleh karena itu, bisa dimengerti bahwa baik segi
kualitas maupun dari segi produktivitas dan
efisiensi, sistem pendidikan tinggi di Indonesia
masih ada di bawah standar negara-negara lain,
bahkan dibandingkan dengan negara berkembang
lainnya sekalipun.

Karena kendala-kendala dana, sarana dan
prasarana, kegiatan penelitian di perguruan tinggi
sejak lama terbatas pada upaya menunjang proses
belajar-mengajar dan untuk memenuhi KUM
kenaikan pangkat. Baru sejak tahun 1988, perhatian
pemerintah untuk menunjang kegiatan penelitian di
perguruan tinggi makin meningkat dengan
diluncurkaimya bermacam-macam program
penelitian seperti BBI, IUC, Basic Science, PSL,
PHB, AARP, ARMP, dan sebagainya. Karena
program-program tersebut, anggaran penelitian di
lingkungan perguru- an tinggi meningkat dengan
pesat dari tahun 1997/ 1988 sampai 1992/1993.
Walaupun demikian, masih perlu diteliti apakah

peningkatan kegiatan penelitian di perguruan tinggi
dapat meningkatkan IPTEK di sektor swasta dan
industri. Baru mulai tahun 1994/1995 diluncurkan
Program Voucher yang merupakan bentuk kegiatan
bersama antara perguruan tinggi dan industri kecil.
Tahun 1994/1995 juga mulai diluncurkan Program
URGE yang bertujuan mer.ingkatkan mutu
program pendidikan pasca sarjaha.

Tampaknya untuk janga wakta yang lama,
tanda-tanda keterkaitan antara kegiatan penelitian
dan pengembangan IPTEK di perguruan tinggi
dengan sektor industri belum akan nampak. Dalam
proses seleksi usulan kegiatan penelitian, belum
tercermin adanya kriteria seleksi yang menyangkut
peran serta sektor swasta. Pemerintah akan tetap
menjadi penyedia dana terbesar dan menjadi pelaku
utama dalam kegiatan pengembangan IPTEK.
Sementara itu peranan perguruan tinggi dalam
pengembangan IPTEK masih akan dibatasi oleh
berbagai kendala yang sifatnya struktural.
Walaupun anggaran pemerintah untuk
meningkatkan kegiatan penelitian di perguruan
tinggi dalam beberapa tahun sudah meningkat lipat
ganda, anggaran tersebut sebenarnya baru
mencukupi untuk sekedar menghidupkan kegiatan
peneli t ian dan memelihara para peneli t i .
Kebijaksanaan pendidikan tinggi di masa
mendatang perlu diarahkan agar perguruan tinggi
dapat melepaskan diri dari kendala-kendala
struktural yang sekarang sangat menghambat.

PENUTUP

Tampaknya ada garis pemisah yang dengan
jelas membedakan negara-negara yang kaya dan
yang miskin: Garis pemisah yang sama juga
membedakan negara-negara kaya yang menguasasi
IPTEK dan negara-negara miskin yang terbelakang
dalam penguasaan IPTEK. Di samping itu,
pengembangan IPTEK di negara-negara
berkembang harus di- laksanakan dalam kondisi
ekonomi yang serba sulit, dengan dukungan dana
yang terbatas dan upaya koordinasi yang belum
mantap. Pengamatan menunjukkan bahwa
bebsrapa negara berkembang yang telah mencapai
kemajuan nyata dalam pengembangan IPTEK telah
membelanjakan sekurang-kurangnya 1% dari
penghasilan nasional bruto untuk menunjang
kegiatan penelitian dan pengembangan dalam
penguasaan IPTEK.

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan
sekuat tenaga Indonesia telah menggalakkan
kegiatan pengembangan IPTEK. Walaupun
demikian pada saat Sn i Indonesia baru

Prayoto ISSN 0216-3128



Prosoding Pertemuan dtm Presentasi Iliniah
PPNY-BATAN Yogyakarta, 25-27April 1995

membelanjakan sekitar 0,2% dari penghasilan
nasiona! bruto. Sebagian amat besar dari anggaran
pengembangan IPTEK masih bejasa! dari anggaran
pemerintah dan lembaga-lerffiaga pemerintah
masih merupakan pelaku utama dari kegiatan
pengembangan IPTEK. Peranan sektor inciustri dan
sektor swasta dalam pengembangan IPTEK masih
sangat terbatas dan masih harus dilihat apakah
kegiatan peagembangan IPTEK ini akan
memberikan dampak langsung pada pertumbuhan
ekonomi.

Perguruan Tinggi sebenarnya memaliki
potensi yang cukup besar untuk berperan dalam
pengembangan IPTEK. Walaupun demikian
peranan perguruan tinggi dewasa ini masih
terhambat oleh kendala-kendala struktural dalam
menyelenggarakan fungsinya yang paling utama
yaitu pendidikan dan pengajaran. Walaupun
beberapa tahun terakhir ini anggaran kegiatan
penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi
sudah meningkat dengan pesat, sampai saat ini
kegiatan tersebut masih terbatas sekedar
menghidupkan kegiataii penelitian, meningkatkan
mutu kegiatan penelitian atau sekedar memelihara
tenaga peneliti. Kebijaksanaan pendidlkan tinggi di
masa mendatang perlu diarahkan agar perguruan
tinggi dapat melepaskan diri dari kendala- kendala
struktural yang sampai saat ini dirasakan sangat
mengharabat.
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MANFAAT RADIASIDALAMINDUSTRI, LINGKUNGAN,
D AN KESEHATAN MASYARAKAT

Nazly Hilmy
PAIR-BATAN, Jl. Cinere, FasarJum 'at, Kotak Pos 43 KBYL, Jakarta Selctan

ABSTRAK
MANFAAT RADIASI DALAM INDUSTRl, LINGKUNCAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT.

Makalah ini mengupas pemakaian radiasi sinar gamma, berkas elektron dan sinar X untuk industri,
linghtngan dan kesehatan masyarakat di negara maju maupun di Indonesia. Pada saat ini (1995) telah
dioperasikan 160 buah iradiator sinar gamma di 45 Negara maju tnaupun berkembang, serta 280 buah
mesin berkas elektron terutama di negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan Perancis untuk
menunjang Industri dan kesehatan masyarakat. Indonesia lelah mengoperasikan dua buah iradiator sinar
gamma dan dua buah mesin berkas elektron untuk penelitian danpengembanganyang dioperasikan oleh
BATANserta satu buah iradiator sinar gamma untuk industriyang dioperasikan olehperusahaanswasta.
Penelitian dan Pengembangan manfaat radiasi untuk daur ulang limbah padat, cair dan gas sedang
dikembangkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan BATAN guna menunjang program
pelestarian lingkungan dan pertanian berkelanjutan.

ABSTRACT
UTILIZATION OF RADIATION FOR INDUSTRIAL PURPOSES. ENVIRONMENTAL

PROTECTION AND PUBLIC HEALTH. Thispaper describes utilization ofgamma-rays, electron beatn
andX-rays in industry, environment andpublic health in developedcountries and in Indonesia. Atpresent
(1995), 160 ofGamma Irradiators in 45 countries aroundthe worldand280 ofElectron Beam Machines
mostly in Japan, United States of America and French have been operated to support industrial
development. Two Gamma Irradiators andtwo Electron Beam Machines have been operatedby BATAN
forresearchanddevetopmentandone ofGamma Iradiator is operatedfor industrialpurposes byaprivate
company in Jakarta. To support emironmentally sustainable developmenl, International Atomic Energy
Agency(IAEA) as well as BATAN increase their activities in recycling ofliquidandsolidwaste as well as
flue gas by using radiation tachnology.

PENDAHULUAN

Teknik nuklir y-aitu teknik yang
mempergunakan radiasi atau radioisotop serta

sifat lainnyatelah banyakdikenal dan dimanfaatkan
secara luas dalam berbagai bidang di Indonesia
untuk kesejahteraan masyarakat tanpa
mengabaikan segi keselamatan dan kelestarian
lingkungan, misalnya di bidang kedokteran dan
kesehatan lingkungan, industri, pertahian dan
petemakan. Pada saat ini sedang dikaji pemakaian
teknik tersebut untuk pelestarian lingkungan dan
energi. Badan Tenaga Atom Ihtemasional (IAEA)
yang dibentuk tahun 1957 adalah salah satu badan
yang memperkenalkan secara luas penggunaan
radiasi dan radioisotop dalam penelitian dan
pengembangan di berbagai bidang. Pada tahun
1992 UNDP/RCA/IAEA telah mendirikan proyek
penelitian RAS/92/073 untuk negara Asia dan
Pasifik dengan judul "The Use of Isotopes and

Radiation to Strengthen Technology and Support
Environmentally Sustainable Development",
dimana Indonesia turut berperan aktif. Di
Indonesia pcnelitian dan pengembangan ini
umuranya dilaksanakan di pusat-pusat penelitian
dibawah Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).

Ditinjau dari sifat radiasi itu sendiri
beberapa manfaat dapat diambil antara lain:
1. Sifat dapat membunuh mikroba atau organisma

lainnya sehingga dapat digunakan untuk
mensterilkan alat kedokteran, bahan baku obat
dan kosmetika, memperpanjang masa simpan
komoditi pangan, membunuh mikroba patogen
pangan untuk menghindarkan penyakit serta
membunuh organisma patogen dari Iimbah
untuk dapat digunakan kembali secara aman.

2. Mempercepat reaksi kimia untuk membuat
produk baru atau menguraikan produk yang
tidak diinginkan.
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3. Dapat mengubah sifat DtyA.;_:dari organisma
hidup yang digunakan untiik membuat mutan
tanaman atau mutan mikro-organisma baru
dengan sifat yang diinginkan, menunda
pertunasan dan lain sebagainya.

4. Kekuatan radiasi akan berubah kalau melewati
bahan, sifat ini banyak digunakan untuk
inspeksi uji tidak menisak yang menunjang
industri atau sebagai perunut dibidang industri,
kedokteran dan pertanian.

5. Sumber radiasi yang dipancarkan oleh setiap
isotop mempunyai waktu paroh yang berbeda,
sifat ini dapat digunakan antara Jain untuk
menentukan umur bahan.

Dalatn makalah ini akan dibicarakan
manfaat radiasi dan radioisotop di bidang industri,
kesehatan dan Iingkungan.

SUMBER RADIASIYANG
DIGUNAKAN

Sinar gamma

Umumnyahanyaduamacam sumberradiasi
gamma yang digunakan dalam industri yaitu sinar
gamma dari kobal-60 dengan waktu paruh 5,26
tahun, energi kuantum 1,17 dan 1,33 MeV serta
sesium-137 dengan waktu paruh 30 tahun energi
kuantum 0,66 MeV.

Fasilitas yang mempunyai sumber tersebut
dinamakan Fasilitas Irradiator. Disamping kedua
jenis radioisotop tersebut digunakan juga Isotop
lainnya sebagai perunut dalam industri, kedokteran
dan pertanian.

Berkas elektron

Berkas elektron ini dihasilkan oleh mesin
yang disebut mesin berkas elektron, pada umumny a
mempunyai energi antara 200 keV dan 10 MeV.

Sinar-X (Bremsstrahlung)

Sinar ini juga dihasilkan oleh mesin sinar-X
dengan energi tertentu atau akibat benturan berkas
elektron dengan suatu targetyang terdiri dari metal.
Sifat sinar-X hampir sama dengan sinar gamma.

Ketiga jenis sinar tersebut saling menunjang
dalam pemakaian di industri karena sifatnya yang
berbeda seperti terlihat pada Tabel 1. Teigantung
dari tujuan pemakaian, pengusaha dapat memilih
antara Mesin berkas elektron atau Fasilitas iradiator
gamma.

Tabel 1. Perbaridingan sifat bcrkas elektron
dengan sinar gatnma

Teknik

Efek pada organisma

Kapasitas

Kecepatan dosis

Kerusakan bahan

Penetrasi

Keseragaman dosis

Berkas
Elektrcn

Sama

Tinggi

Tinggi

Rendah

Rendah

Tinggi

Sinargamma

Sama

Rendah

Rendah

Lebih tinggi

Tinggi

Rendah

Ekonomi dan Sosial

pemasarakatan

modal awal

konveyer

biaya proses

densitas bahan

batch

Berkas
Elektron

mudah

relatifmahal

mahal

murah

rendah (<0,2)

besar

Sinargamma

lebih susah

relatifmahal

murah

relatifmahal

tinggi (>0,2)

kecil

MANFAAT RADIASIDALAM
INDUSTRI

Pada saat ini (1994) di 45 negara telah
dioperasikan 160 irradiator sinar gamma yang telah
digunakan secara komersial untuk mensterilkan alat
kedokteran, bahan pengemas, bahan baku obat atau
nntuk membunuh mikroba' pathogen dan mikroba
pembusuk yang dikandung bahan pangan,
kosmetika dan bahan bakunya sehingga bahan
tersebut dapat dipakai dengan aman dan dapat
disimpan lebih lama. Sekitar 280 mesin berkas
elektron telah dioperasikan dibeberapa negara maju
seperti Jepang, Amerika Serikat, Perancis dan
Canada untuk industri kabel, pelapisan permukaan
kayu, logam, kertas dan keramik serta untuk
penelitian dan pengembangan pembuatan.produk
baru dengan niJai tambah yang tinggi. Indonesia
telah mengoperasikan dua mesin berkas elektron
dan tiga fasilitas iradiator sinar gamma yang
digunakan untuk penelitian dan pengembangan
serta untuk layanan iradiasi untyk industri. Sumber
radiasi lainnya seperti neutron juga telah diguriakan
untuk analisis kimia dengan teknik pengaktifan
neutron dan unttik uji tidak merusak, sedangkan
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sumber radiasi sinar-X dan sumber radiasi gamma
lainnya seperti "2Ir, telah digunakan eecara rutin
untuk menunjang industri di Indonesia.

Radioisotop sebagai sumber radiasi dapat
memancarkan radiasi dengan waktu paro yang
berbeda untuk setiap isotop. Identitas radioisotop
tidak berubah walaupun sudah mengaiami proses
kimia maupun flsika sehingga dapat digunakan
sebag?.i perunut dalam bidang industri, kesehatan
dan pertanian.

Secara umum dapat dijelaskan pemanfaatan
•radiasi dalam industri yang didasarkan kepada sifat
membunuh mikroba dan organisma lainnya yang
dikandung berbagai komoditi untuk tujuan
sterilisasi atau menurunkan kandungan mikroba,
sebagai berikut:

Alat kedokteran sekali pakai.
- Alat laboratorium (sarung tangan, pinset,

pakaian, dll).
Obat dan bahan baku obat (obat mata, talkum
amilum, dll).

- Jaringan biologi (tulang, amnion, kulit dll). -
Bahan pangan.
Kosmetika dan produk kesehatan lainnya.

- Bahan pengemas untuk berbagai pemakaian.
Dosis radiasi yang digunakan sangat

bergantung kepada jumlah dan jenis kandungan
mikroba dari bahan yang akan diiradiasi. Umumnya
dosis radiasi yang dipakai berkisar antara 5 sampai
dengan 25 kGy.

Pemakaian teknologi radiasi dalam industri
memperlihatkan kenaikan yaug nyata dari tahun ke
tahun. Diperkirakan 40 sampai 50% dari alat
kedokteran sekali pakai akan disterilkan dengan
radiasi pada tahun 2000.

Pemakaian dalam irtdustri yang didasarkan
pada proses curing dan ikatan silang dapat
dijelaskan sebagai berikut:

- Pelapisan permukaan (kayu, kertas, keramik
dan logam)

- Ikatan silang untuk membuat tubing dan kabel
dengan sifat tertentu

- Vulkanisasi lateks alam
- Pembuatan thermoplastik-elastomer
- Pembuatan bahan biokompatibel (pembalut

sintetis, bahan alat kedokteran)
- Imobilisasi bahan biofungsi

Besamya dosis radiasi yang digunakan
sangat bergantung kepada jenis bahan dan kualitas
bahan yang akan dihasilkan.

Pada saat ini BATAN telah mengoperasikan
dua buah iradiator sinar gamma dengan sumber
kobal-60 sebesar 70 dan 100 kCi dan dua buah

mesin berkas elektron dengan energi 300 kev dan 2
Mev guna peneiitian dan pengembangan dan satu
iradiator sinar gamma yang dioperasikan oleh
perusahaan swasta untuk industri.

MANFAAT RADIASI UNTUK
LINGKUNGAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT

Limbah mernpunyai pengaruh negatif
terhadap lingkungan dan kesehatan karena limbah
baik berbentuk cair, padat atau gas mengandung
mikroba patogen, parasit, virus, logam berat,
senyawa baracun organik atau anorganik. Namun
limbah juga mempunyai pengaruh positif karena
masih mengandung bahan dengan nilai nutrisi yang
tinggi (N, P dan "trace element") yang dapat
dimanfaatkan kembali sebagai makanan tambahan
untuk ternak, memperbaiki kondisi tanah serta
dapat dipakai kembali sebagai pupuk alam
menggantikan sebagian dari peranan pupuk buatan.
Proses pemakaian kembali limbah dengan aman
akan menunjang pertanian berkelanjutan.

Manfaat radiasi untuk lingkungan dan
kesehatan masyarakat terutama didasarkan kepada
sifat radiasi sinar gamma dan berkas elektron yang
dapat mengeliminasi (menghilangkan atau
membunuh) mikroba patogen, parasit dan virus,
menguraikan senyawa organik beracun,
menghilangkan bau busuk sehingga dapat
mengubah limbah menjadi senyawa yang berguna
untuk menyelamatkan Iingkungan dan
memperbaiki kesehatan roasyarakat.
Penanggulaogan limbah dengan perlakuan radiasi
adalah suatu teknologi pilihan untuk lingkungan
dan kesehatan masyarakat. Teknologi tersebut akan
sangat bermanfaat untuk negara berkembang yang
masih kekurangan sarana pengolahan limbah dan
sarana pelestarian lingkungan.

Pada saat ini sedang dikembangkan
teknologi radiasi dengan berkas elektron disamping
teknologi yang sudah ada misalnya metoda fisika,
kimia dan biologi sebagai cara altematif untuk
mengeliminasi fiue gas yaitu gas buangan seperti
SO2 dan NOX yang berasal dari pembakaran bahan
bakar fosil misalnya minyak bumi dan batu bara.
Gas buangan tersebut disamping senyawaan
polutan lainnya seperti HCI/H2S serta senyawa
organik mudah m«nguap (yolatile organic
compoimd) dapat menimbulkan hujan asam yang
sangat merusak lahan pertanian. jfCeuntungan
pemakaian teknologi radiasi antara laiii: selektif,
tidak meninggalkan residu, tidak menimbulkan
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polusi bam, cepat dan efisien. Kerugiannya antara
lain investasi awal tinggi dan efisiensi pemakaian
sangat bergantung kepada. kesinambungan
penggunaan. >•••• • " :

Reaksi gas buangan dengan berkas elektron
dikombinasi dengan gas NH3 dan H2O akan
menghasilkan persenyawaan (NHO2SO4 dan
(NHV)NO8 yang dapat digunakan sebagai bahan
dasar pupuk. Reaksi utama dalam proscs tersebut
sebagai berikut:

N2 , 0 2 ,

sox + -
NOX +

H2S04 -*

(NH4>2

H20

•OH-

•OH

NH:

— O H , - 0 , H02

+--O + H 2 O — H2SO4

+ -O

I + HJ'

SO4 + NH3

+ H 2O-*H 2NO 3

0 —. (NH4)2 SCi.

, + H 2 0 + HNO3 —

I 10"JS

11 io-ss

III 10"'S

(NH4)2 S02

2NH4NO3

Reaksi tersebut berjalan sangat cepat.

IAEA telah membangun dan
mengoperasikan sebuah mesin berkas elektron
percontohan dengan energi 10 MeV arus 50 mA di
Polandia untuk memproses gas buangan. Proyek
tersebut berjalan dengan baik dengan menghasilkan
bahan pupuk yang berkualitas sebagai hasil
sampingan. Bagan dari proses tersebut dapat dilihat
pada Gambar I. Instalasi tersebut dapat mengolah
gas buang sebesar 270000 Nm3 per jam.

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi telah melakukan
penelitian dan pengembangan pemakaian teknologi
radiasi pada limbah hewan, limbah manusia, limbah
keiapa sawit unfilk dipakai kembali secara aman
guna makanan tambahan ikan dan juga sebagai
media tanaman jamur dengan hasil yang
memuaskan. Gambar 2 memperlihatkan bagan dari
proses iradiasi limbah kelapa sawit.

Dosis radiasi sebesar A kGy telah dapat
menghilangkan kontaminasi £. coli, fecal
Streptococcus, Pseudomonas sp, Salmonella sp dan
Enterobacteriaceae serta kontaminasi jamur dan
khamir dari kotoran hewan dan litnbah rumah
tangga yang diperiksa. Penelitian dan
pengembangan efek radiasi sinar gamma dan sinar
UV terhadap polutan organik dalara bentuk limbah
cair seperti limbah zat warna, lirabah pestisida,
senyawa phenol, benzene dan cyanida sedang
dilaksanakan dengan hasil sementara yang cukup
meyakinkan.penelitian akan dilanjutkan dengan
menggunakan radiasi berkas elektron untuk
memilih cara yang paling efektif, efisien dan lebih
mudah ditangani jika diaplikasikan dalam
mengolah limbah industri.

Pemakaian kembali limbah iradiasi terutama
ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat
disamping melestarikan lingkungan dalam
menunjang pertanian berkelanjutan. Dalam
menghadapi era globalisasi, era pertanian

rColl*ct«f

*-8Uck

Gambar 1. Mekanismepengotahan gas buang dengan berkas elektron (CHMIELEWSKI, 1993)

Limbah cair dan padat yang terdiri dari
limbah nunah tangga, limbah hewan, industri dan
pertanian lainnya dengan kandungan senyawa
beracun dalam jumlah yang tidak membahayakan
tetapi sarat dengan kandungan mikroba patogen,
dapat dikonversikan kembali dengan aman sebagai
makanan ternak. Badan Tenaga Atom Nasional,

berkelanjutan dan untuk melindungi kesehatan
masyarakat, aplikasi teknologi radiasi pada limbah
nntuk dapat dimanfaatkan kembali secara aman
haruslah diperhitungkan sebagai salah satu
teknologi altematif
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Gambar 2. Skema perbaikun nuttu limbah kelapa sawit dengan iradiasi (KUME, T.,1990)

KESIMPULAN

1. Secara teknik, teknologi radiasi sudah
mapan untuk dipakai dalam industri,
pelestarian lingkungan dan melindungi
kesehatan masyarakat.

2. Secara ekonomi, perhitungan yang cermat
serta kondisi setempat harus dikaji secara
mendalam sebelum investasi.

3. Secara sosial, pemasyarakatan mesin berkas
elektron lebih mudah diterima dibandingkan
iradiator sinar gamma.

4. Prospek dari pemakaian radiasi untuk
melestarikan lingkungan dalam menunjang
era globalisasi sangat cerah.
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PENENTUAN TORIUM DALAM BAHAN B AKAR
CAMPURAN (Th,U)O2 DENGAN METODA TITRASI
POTENSIOMETRI

Damunir, Sukarsono
PPNY-BATAN, Jl. Babarsari, P.O. Box 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK
PENENTUAN TORIUM DALAM BAHAN BAKAR CAMPURAN (Th,U)O2 DENGAN METODA

TITRASl POTENSIOMETRI. Telah dilakukan penelitian penentuan torium dalam bahan bakar
campuran (Th, UJO? secara titrasi potensiometri. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari metoda
analisis torium dalam bahan bakar campuran (Th, U)O2 . Campuran (Th, U)Oi yang diteliti berkisar
antara 80 % - 95 % ThOj dan 20 % - 5 % UOz. Torium dan uranium dalam bahan bakar (Th, U)O2

mula-mula dirubah menjadi ThfNOi)* dan UOi(NOi)2 dengan cara melanttkan kedalam campuranHNO3
14,4 M dan HFpada suhu didih larutan, lalu diencerkan dengan HNOi 1 M. Larutan dititrasi dengan
EDTA 0,05MpadapH2,8dalammediumcampuran5mlalkohol, 5 ml (alkohol, HNOi 0,1 M) 2:1 (V/V).
5 ml (alkohol, air) 2:1 (V/V), 10 ml (CHiClCOOH 1 M, CHiCOONa 1 M) dan 25 ml air. menggunakan
potensiometer metrohm pada kondisi potensial 250 m V dan derivatifpotensial 500 m V. Hasil penelitian
menunjukkan bahv/a ion uranil tidak mempengaruhi nnalisis iorium dalam campuran (Th, U)Oi- Metoda
ini dapat digunakan untuk menganalisis torium dalam bahan bakar campuran (Th,V)Oz dengan
komposisi 80% -95% ThO2 dan 20 % - 5 % UO2, kesalahan analisis sebesar, 0,045 % - 2,836 %.

ABSTRACT
DETERMINATION OF THOPJUM ON THE MIXED OXIDE OF (Th, U)O: BY POTETIGMETRIC

TITRATIONMETHODE. Thorium analysis on the mixedoxide (Th,U)O2 usingpotentiometric methode
was done. The aim ofthe research was to study thorium analysis in the mixed oxide fuel of (Th,U)Oi.
Range ofthe mixed oxidefuel of(Th, U)Oi, were 80 % - 95 % ThOi and 20%-5% UO2. Thorium and
Uranium in the mixed ozidefuel of(Th, U)Oi, firstly was changed to Th(NO:-,)t, and U0i(N0i)2 bysolve
in the mixedHNOi 14,4 MandffFin boilingpcint ofsolution, than wasdeliitedbyHNOi 1M. The solution
was titraied by EDTA 0,05 MatpH2.8 in m'Mure medium of5 ml ofalcohol, 5 ml ofmixtures alcohol
and nitric acid 1 M, 2 : 1 (V/V), 5 ml ofmbztures ofalcohol and water 2:1 (V/V), 10 ml ofmvctures of
CH2CICOOH1M'andCHiCOONa 1 M and25 mlof' water bypotentiometer Melrohm at potential 250
mV and derivatif potential 500 mV. The result showed that no effect ofthe uranil ion to the thorium
determination of(Th, UJCh. The methode couldbe usedto thorium determination of(Th, UJO2 in the range
80% -95% TkOi and20% - 5 % UOi, the error found was 0.045 -2.836 %.

PENDAHULUAN

Bahan bakar campuran (Th,U)O2 termasuk
bahan bakar keramik yang banyak digunakan

sebagai bahan bakar reaktor dt negara-negara maju.
Penggunaan torium sebagai bahan bakar nuklir
akan memperpanjang penggunaan bahan bakar
nuklir didunia. Torium juga merupakan unsur yang
sangai penting sebagai sumber pembuatan bahan
bakar pembiak U T 2 3 3 , sedangkan uranium
digunakan sebagai sumber bahan dapat belah (fisil)
Pu-239 dan U-235. Bahan bakar (Th,U)O2 yang
digunakan sebagai bahan bakar reaktor harus
mengandung torium dan urainum yang mempunyai
kemurnian tinggi dan bedas dari unsur yang

mempunyai tampang lintang serapan neutron
tinggi. Perbandingan torium dan uranium dalam
bahan bakar campuran tergantung pada disain
reaktor yang digunakan. Komposisi bahan bakar
yang banyak digunakan adalah antara 80 % -95 •%
torium dan 5-20 % uranium(1A3).

Torium dapat ditentukan dengan beberapa
metoda analisis, diantaranya dengan metoda titrasi
potensi^metri. Metoda analisis ini sangat selektif
sekali karena sudah dikerjakan, murah, tidak
banyak memerlukan bahan kimia dan mempunyai
ketelitian relatif tinggi. Dalam penelitian ini
digunakan metoda titrasi potqnsiometri untuk
menentukan torium dalam bahan bakar campuran
(Th,U)O2. Untuk mempelajari metoda analisis Th
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dalam bahan bakar campuran (Th,U)O2, digunakan
campuran ThO2 dan UO2 yang mempunyai
kemurnian tinggi dan komposisinya dibuat sama
dengan jumlah torium dan uranium dalam bahan
bakar. ThO2 dan UO2 padat mula-mula dilarutkan
dalam campuran asam nitrat 14,4 M dan HF 0,03
M pada suhu didih larutan. Kelebihan ton flourida
dihilangkan dengan menambahkan asam perklorat
dan dipanaskan sampai mendekati kering kemudian
dilarutkan kembali dengan asam nitrat 0,i M
sampai pada volume tertentu. Selama pelarutan, Th
bereaksi dengan asam nitrat membentuk Th(NOj)4,
U*4 dan U** bereaksi dengan asam nitrat
membentuk UO2(NO3)2. Hermans dkk<4)

mengembangkan metoda analisis torium dalam
catnpuran 85 % ThO2 - 15 % UO2 secara
kompleksometri dengan pereaksi EDTA dan
indikator xylenol orange dalam medium asam
nitrat pada pH 2-4. Metoda analisis ini
menghasilkan kesaksamaan sebesar 1-2 %.
Keshav Chander (5) menentukan torium dalam
campuran 10 mg torium dan 20 mg uranium
dengan rnetoda yang sama menghasilkan
kesaksamaan sebesar 0,5 %. Prinsip metoda
tersebut dapat digunakan padatitrasi potensibmetri.
Reaksi antara Th^dengan EDTA dapat membentuk
senyawa kompleks [ThY] pada pH 2-4, dan UOJ2

dengan EDTA dapat membentuk senyawa
kompleks [(UO2)2Y] pada pH 3-6, seperti reaksi
berikut,

Th*" + Na2H2Y — • [Th-Yj+ 2Na+ + 2H+ (1)

2 UO2 + Na2H2Y — * |(XJO2)2Y] + 2 Na2 * + 2 H-t(2)

Reaksi (1) dan (2) dalam medium asam
nitrat mempunyai tenaga potensial yang kecil
sehingga kurva potensiograf yang dihasilkan
adalah kecil dan pendek. Hal ini dapat
menimbulkan kesalahan pada penentuan jumlah
volume EDTA pada titik akhir reaksi. Reaksi antara
Th+4 dengan EDTA yang dapat menghasilkan
kurva potensiograf yang baik, tinggi dan runcing
adalah dalam medium campuran alkohol, asam
nitrat encer dan campuran CH2CICOOH dan
CH3COONa sebagai larutan penyangga.
Konsentrasi paling baik untuk masing - masing
komponen dalam larutan medium adalah 5 ml
(alkohol, Asam nitrat) 0,1 M, 2:1 (V/V), 5 ml
(alkohol, Air) 2:1 (V/V), 5 ml alkohol dan 5 tnl
(CH2CICOOH 1 M, CH3COONa 1 M). Larutan
medium ini dapat menaikkan konstanta stabilitas
kompleks [ThY] dan menurunkan konstanta
stabilitas kompleks [(UO2)2Y3. Dengan demikian
ion uranil tidak mempengaruhi reaksi antaratorium

dengan EDTA dan torium dalam analisis contoh
dapat ditentukan dengan sempurna. Banyaknya
volume EDTA yang digunakan untuk
menetralisasi torium dapat diamati langsung pada
alat titrator potensiometer yaitu saat berbaliknya
pena pada puncak kurva potensiograf pada titik
akhir reaksi (6-7'8).

Penentuan torium di atas dipengaruhi oleh
uranium dan pH iarutan. Uranium terutama U+",
apabilajumlahnyabesardapatmembentuksenyawa
kompieks dengan EDTA yang mempunyai
konstanta stabilitas besar, dan dapat mempengaruhi
pengamatan jumlah EDTA yang digunakan pada
titik akhir reaksi. Tetapi U*4 dalam larutan asam
nitrat dapat dioksidasi oleh ion nitrit menjadi ion
uranil dan jumlahnya kecil sekali sehingga tidak
mengganggu analisis toriutn.

Banyak torium dalam larutan analisis
contoh dapat ditentukan dengan persamaan,

M-n. =
V x N x 232,04

mg/ml (3)
Volume cuplikan

Secara teoritis banyak torium dalam
campuran (Th,U)O2 pada komposisi ThC>2 dan UO2

tertentu,

n y 7 0 x Berat ThO 2

Volume cuplikan
mg/ml (4)

= K.onsentrasi torium
V = Volume EDTA yang digunakan

untuk menentralisasi torium pada
titik akhir reaksi

• N = Konsentrasi EDTA

BATh= 232,04

BA Th/BM ThO2 = 0,879

BAHAN DAN TATA KERJA

Bahan yang digunakan,

1, Asam nitrat pa, Asam perklorat pa, Monokloro
asetat pa, Natrium asetat pa, torium nitrat pa,
uranil heksa nitrat pa, torium oksida pa, Natrium
fluorida pa, asam fluorida pa, EDTA titrisol,
alkohol pa dan xyleno! orange, semuanya dari
Merck

2. Toriuiri dioksida dari hasil kalsinasi torium
oksalat, uranium dioksida dan air bebas minerai
dari PPNY

Alat yang digunakan,

1. SeperangkatalatpotensioiiieterMetrohm ••

2. Elektroda platina dan elektroda kaiomel
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3. Labu takar, gelas ukur, Ŝgelas piala, pipet
gondok, pipet tetes dan Eppen dorf

4. Pengaduk magnit, alat pemanas listrik,
Timbangan listrik dan cawan platina

Kondisi Operasi

Dari hasi! percobaan pendahuluan diperoleh
kondisi potensiometer optimum untuk analisis
torium seperti berikut,

1. Potensial =250mV

2. Derivatif potensial =500 mV

Tata Kerja
Pembuatan larutan standartorium,

Ditimbang sebanyak 6,143 gram Th(NO3)<
4H2O dan dipindahkan kedalam gelas piala 100 ml,
kemudian ditambahkan air bebas mineral dan
diaduk sampai larut sempurna. Larutan
dipindahkan kedalam labu takar 250 ml, ditepatkan
tanda batas dengan menambahkan air bebas
mineral sehingga konsentrasi torium dalam larutan
tersebut adalah 10 mg/ml. Larutan kemudian
disimpan dalam botol reagen.

Pembuatan larutan standar uranium,

Ditimbang sebanyak 21,1 gram \JQi(NQi)i
6H2O dan dipindahkan kedalam gelas piala 100 ml,
kemudian ditambahkan air mineial dan diaduk
sampai larut sempurna, Larutan dipindahkan
kedaiam labu takar 100 ml, ditepatkan tanda batas
dengan menambahkan air bebas mineral,sehingga
konsentrasi uranium dalam larutan tersebut adalah
lOOmg/ml. Larutar. disimpan dalam botol reagen.

Mempelajari pengaruh perubahan pH larutan
torium nitrat dan uranil nitrat,

Dipipet larutan yang mengandung 10 mg
Th^/ml dan 10 mg/ml U^/ml dari larutan standar
diatas kedalam piala 100 ml, masing-masingterdiri
dari 8 buah. Ditambahkan larutan medium dari
campuran 5 ml alkohol, 5 ml (alkohol, HNO3 0,1
M) 2:1 (V/V), 5 ml (alkohol, air) 2:1 (V/V), 10 ml
(CH2CICOOH 1 M, CHjCOONa 1 M) dan 25 ml
air. Diatur pH Iarutan mulai pH 0,5 sampai dengan
pH 7 dengan HNO3 atau NaOH menggunakan pH
Meter Beckman, kemudian dinetralisir dengan
pengkompleks EDTA 0,05 M memnggunakan
Potensiometer pada kondisi potensial 250 mV dan
derivatif potensial 500 mV. Dibuat .grafik
hubungan antara volume EDTA 0,05 M yang
digunakan pada titik akhir dengan pembahan pH
larutan torium dan uranium.

NSempelajari Petjgaruh ion uranil terhadap
analisis torium, ?•

Dipipet larutan UOiCNOjJz yang
mengandung 1, 2, 5, 10, 20, 50, 80 dan 100 mg
U^/ml kedalam gelas piala 100 ml. Ditambahkan
sebanyak 2 mg Th*Vml, larutan medium dari
campuran 5 mi alkohol, 5 ml ( alkohol, HNOj 0,1
M) 2:1 (V/V), 5 ml (alkohol, Air) 2:1 (WV), 10 ral
(CH2C1COOH 1 M, CH3COONa 1 M) dan 25 ml
air bebas mineral. Diatur pH larutan dengan HNO3

atau NaOH menggunakan pH meter Beckman,
kemudian larutan dinetralisasi seperti cara no 3
d'iatas. Setelah percobaan ini selesai, dipelajari
kembali pengaruh uranium pada konsentrasi yang
sama dengan diatas terhadap 5, 10, 20 dan 25 mg
Th(IV)/ml.

Analisis torium daiam campuran Th*4 - UO2 *2,

Dipipet larutan yang mengandung
campuran Tfr14 - UOJ2 dengan perbandingan U/Th
= 1/3, 1/2. 1, 1.5, 2 dan 2,4. Ditambahkan larutan
medium dari campuran 5 ml alkohol, 5 ml (alkohol,
HNO3 0,1 M) 2:1 V/V), 5 ml (alkoho!, air) 2:1
(V/V), 10 mI(CH2C!COOH lM,CH3COONa 1 M)
dan 25 ml air bebas mineral, kemudian dikerjakan
seperti cara no 3 diatas.

Analisis todum dalam campuran (Th,U)O2,

Ditimbang sebanyak 0,5-1 gram serbuk
(Th,U)O2 dengan komposisi 95 % ThO2 - 5 % UO2,
90 % ThO2 - 10 % UO2,85 % ThO2 -15 % UO2 dan
80 % ThO2 -20 % UO2, dan dipindahkan kedalam
cavvan. platina. Ditambahkan 2 ml asam nitrat 14,4
M, 0,1 ml asam HF 40 % dan dipanaskan pada suhu
didih larutan sampai semua torium dan uranium
larut sempuraa. Ditambahkan asam perklorat dan
dipanaskan sampai mendekati kering untuk
menghilangkan kelebihan i'on flourida, kemudian
dipindahkan kedalam labu takar 50 ml dan
ditepatkan tanda batas dengan menambahkan air
bebas mineral. Dipipet masing-masing larutan
tersebut sebanyak 1 ml ke dalam gelas piala 50 ml,
ditambahkan larutan medium dari campuran 5 ml
alkohol, 5 ml (alkohol, HNO? 0,1 M), 2:1 (V/V), 5
ml (alkohol, Air) 2:1 (V/V), 10 ml (CHjClCOOH
1 M, CHjCOONa 1M) dan 25 ml air bebas mineral,
lalu dinetralisasi seperti cara no 3 diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 menunjukkan bahwa reaksi
netralisasi antara Th(NO3)4 yang mengandung 10
mg i V mg/ml dengan EDTA 0,05 M pada pH 1 -7
secara titrasi potensiometri pada kondisi potensial
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250 mV dan derivatif potensial 500 mV, dalam
medium campuran (alkohol, air) 2:1 (V/V),
(alkohol, HNO3 0,1 M) 2:1 (V/V), aikohol,
(CH2CICOOH 1 M, CHjCOONa 1 M) dapat
menghasilkan kurva potensiograf yang baik, tinggi
dan runcing. Perubahan volume EDTA 0,05 M
yang digunakan pada titik akhir reaksi untuk
menetralisasi Th+4 kecil sekali dan tidak mencolok
satu sama iain. Menuait Cabel dan Fritz(7) daerah
pH yang paling baik untuk menganalisis Tfr*
adalah pada pH 2,8. Maka dalam percobaan dipilih
daerah pH 2,8 sebagai daerah pH untuk
menganalisis Th+4 dalam analisis contoh.

Sedangkan padareaksi antara 10 mg LT /̂ml
dengan EDTA dalam medium yang sarna tidak
menghasilkan kurva poiensiograf. Jumlah volume
EDTA 0,05 M yang terukur pada titik akhir reaksi
sama dengan jumlah EDTA 0,05 M yang
digunakan untuk menetralisasi larutan blanko.

15

1

0.5

0

Voinme tOTA

&—

,

0,05 H, ral

Urstaa

Urvtan

Tk(HO3]4 „ o

—©—*^~~

U 02[H O3J2

3 4 5 6
Peribakn pK lartlit

Gantbar 1. Kurva Pengaruh perubahan pH
larutan 10 ntg Th+4/ml dan UO2
yang mengandung 10 tng f y ml
dalam medium campuran 5 ntl
alkolwt, 5 »tl (alkohol, HNOi 0,1
M)l :2 (V/V), 5ntl(alkohot, air)
1:2 (V/V), 10 ml (campuran
CHiClCOOH 1M, CH3COONa 1
M) diin 25 ml air.

Maka dapat diduga bahwa ion uranil tersebut tidak
bereaksi dengan EDTA dalam media tersebut
diatas sehingga analisis Th dalam campuran
Th(NOj)4 dan UO2(NO3)2 dapat ditentukan dengan
metoda titrasi potensiometri.

Pada pendahuluan telah disebutkan, hasil
pelarutan campuran (Th,U)O2 dengan asam nitrat
terdiri dari campuran Th(NO3) dan UO2(NO3). \f*
dalam larutan kecil sekali dan pengaruhnya
terhadap analisis torium diabaikan. Sedangakan ion
uranil tidak bereaksi dengan pengompleks EDTA

0,05 M seperti pada gambar 1 diatas, tetapi bila
jumlah UO22+dalari3 cuplikan besar dapat
mempengaruhi intensitas kurva potensiograf
reaksi antara Th+" dengan EDTA 0,05 M,
menghasilkan beberapa kurva kecil (noise)
sebelum titik akhir reaksi. Pengaruh ion uranil
tersebut dilampirkan pada gambar 2 berikut.

MI Analisit Torium, mj/m!

gaooo o o
i l - 25.87 raglml

o—© G o o

ri-10,21 BJ/BI
« e

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Perubahan konsentrasi Uranium.mg/mi

Gambar 2. Pengaruh ion uranil terhadap
hasil analisis Th

Pada gambar 2 ditunjukkan bahwa
pengaruh ion uranil yang mengandung 1-50 mg
U**/ml terhadap anaiisis 2- 25,7 mg Th+7ml dalam
medium yang sama seperti diatas adalah kecil
sekali. Sedangkan jumlah uranium dalam bahan
bakar campuran (Th,U)Oi lebih kecil dibandingkan
dengan jumlah uranium dalam analisis contoh
diatas. Misalnya dalam 10 gram bahan bakar
campuran yang mempunyai komposisi 80 % - 95
% ThO2 dan 20 % - 5 % Up2i Setelah dilarutkan
dalam satu liter asam riitrat 1 M diperoleh
konsentrasi torium antara 7,032 mg/ml - 8,351
mg/ml dan uranium antara 0,441 mg/ml - 1,741
mg/ml, maka boleh jadi pengaruh uranium
tersebut terhadap analisis torium kecil sekali dan
dapat diabaikan.

Pada tabel 1 ini menunjukkan bahwa
analisis torium pada konsentrasi 5,350 mg/ml -
21,950 mgTh+4/ml dalam campuran Th44 - UO2

2

pada perbandingan U/Th =1/3-2,4 dapat dilakukan
dengan baik, dengan menghasilkan kesalahan
relatifsebesar, 0,058 %-1,477%.

K Pada tabel 2 ditunjukkan bahwa analisis
torium dalam campuran serbuk (Th,U)O2 dapat
dilakukan dengan baik, hasil analisisnya tidak
mencolok satu sama lain antarajumlah torium yang
dihitung secara Stokiometris (teoritis) dengan
jumlah torium hasil analisis, dengan kesalahan
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Tabel I. Hasil analisis torium dalam campurnn
Th t 4- UO2+2 pada per&andingan U/Th

No.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

U/Th

0..000

0,333

0,500

1,000

1,500

2,000

2,400

0,000

0,333

0,500

1,000

1,500

2,000

2,400

0,000

0,333

0,500

1,000

1,500

2,000

2,400

Konsentrasi Torium

Tcoritis

(mg/ml)

5,350

5,350

5,350

5,350

5350

5,350

5,350

10,250

10,250

10,250

10,250

10,250

10,250

10,250

21,950

21,950

21,950

21,950

21,950

21,950

21,950

Hasil Analisis

(mg/ml)

5,314 ± 0,026

5,308 ±0,029

5,279 ±0,036

5,308 ± 0,029

5,337 ± 0,047

5,395 ± 0,034

5,429 ± 0,029

10,221+ 0,041

10,326 ± 0,086

10,303 ± 0,061

10,2S7± 0,071

10,303 ± 0,061

10,256 ± 0,072

10,210± 0,0Sl

21,974 ± 0,139

21,974+0,139

21,858 ± 0,139

21,858+ 0,141

21,973 ± 0,142

21,974+ 0,141

21,951 ± 0,274

Kesaiahan

Rclatif

( % )

0,673

0,785

1,327

0,785

0,841

0,841

1,477

0,281

0,742

0.517

0,361

0,517

0,058

0,390

0,109

0,109

0,421

0,421

0,105

0,109

0,005

analisis sebesar, 0,045 % - 2,836 %. Memang ada
sedikit perbedaan antara hasil analisis torium
tersebut diatas seperti pada tabel 1 dan tabel 2 pada
cuplikan Ai, A2, B3, dan B4 dibandingan dengan
cuplikan yang lain. Perbedaan hasil analisis tersebut
berasal dari kesalahan pada waktu pengajnbilan
larutan dari larutan ihduknya, kesalahan pada
waktu preparasi cuplikan seperti kesalahan pada
waktu penimbangan campuran serbuk ThOa dan
UO2. Tetapi kesalahan analisis torium kecil sekali
dan termasuk kesalahan biasa bukan disebabkan
oleh pengaruh ion uranil atau U(IV) dalam

cuplikan. Hasil ajtialisis torium tersebut diatas
cukup baik jika <dibandingkan dengan hasil yang
dilakukan oleh Hofhuis.C dan Keshav chander
pada pendahuluan diatas. Maka dari hasil analisis
torium diatas dapat djsimpulkan bahwa metoda
titrasi potneiometri dapat digunakan untuk
menganalisis torium dalam bahan bakar (Th,U)O2.

Tabel 2 H.isi! Analisis Th Dalatn Campuran
(Th,U)O2

No

Al

A2

A3

A4

A5

Bl

B2

B3

B4

B5

Komposisi
Cupiikan

ThCh - UO2

100%-0%

95 % - 5 %

90 % -10 %

8 5 % - 1 5 %

80%-20%

100%-0%

95 % - 5 %

90%-10%

85%- 15%

80%-20%

Konsentrasi Torium

Tcoritis

( mg/ml)

8,885

8,752

8,883

7,809

7,041

8,742

8,448

7,943

7,247

7,086

Hasil Analisis

(mg/ml)

8,632 ± 0,141

8,564 ±0,111

8,887 ±0,139

7,796 ±0,114

6,961 ±0,180

8,598 ±0,108

8,481 +0,166

7,727 ±0,106

7,097 ±0,106

7,031 +0,186

Kesalahan
Analisis

2,836

2,11S

0,045

0,116

1,136

1,647 •

0,391

2,719

2,070

0,776

KESIMPULAN

Metoda titrasi potensiometri dapat
digunakan untuk menganalisis torium dalam
cuplikan campuran Th+4 - UO?+ pada perbandingan
U/Th = 1/3 - 2,4 dengan kesalahan analisis sebesar,
0,058 % -1,477 %, dan analisis torium dalam bahan
bakar campuran (Th,U)C>2 dengan komposisi 80 %
- 95 % ThO2 dan 20 % - 5 % UO2, kesalahan
analisisnya sebesar, 0,045 % - 2,836 %,
menggunakan medium dari campuran 5 ml alkohol,
5 ml (alkohol, HNO3 0,1 M) 2 :1 (WV), 5 ml
(alkohol, air) 2:1 (V/V), 10 ml CH2C1COOH 1 M,
CH3COONa 1 M), dan 25 ml air, pH 2,8 pada
kondisi potensial 250 mV dan derivatif potensial
500 mV, metoda ini tidak dipengaruhi oleh uranil
nitrat yang mengandung sebanyak 1-50 mg iTV
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1. Pada penentuan torium di dalam bahan
bakar campuran (ThU)O% dilakvkan
penelitian tentang pengamh ion uranil
ierhadap penentuan toriwrt antara 2 - 25,8
mg/ml

2. Dan dari hasil penentuan menunjukkan
bahwa ion itranil tidak mempengaruhi
analisis torium dalam campuran (ThUJO^.

3. Mohon penjelasan, apa yang dimaksud dan
bagaimana hubvngan pernyataan no 1 dan
no2.

Damunir

1. Dari penelitian diperoleh hasii bahwa ion
uranil yang mengandung 1-50 mg U(VI)/ml
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PENENTUAN STRUKTUR OKSBDA URANIUM

Hidayati
PPNY-BATAN,Jl. Babarsari. P.O. Box 1008 Yogyakarta55010

ABSTRAK
Penentuan struktur oksida uranium dengan alat XRD (Difraktometer Sinar-x) serta penghalusan

struktur dengan metoda Rietan lelalt dilakukan. Sampel-sampel yang ditentukan yaitu senyawa UOz,oi.
UOtfit, UO2M, UO2.11 dan UiOs. Hasil penghalusan Rietan pada pola difraksi menunjukkan bahwa
senyav/a UOifn dan UO2.06 mempunyai struktur kubik dengan parameter kisi, a sebesar 5,4663 A dan
5,4638 A. Senyawa UO2M mempunyaidua macam strukturyaitu kubik dan tetragonaldenganparameter
kisia = 5,4637Auniukkubik, dana - 5,454 A, c = 5,409 Auntuk tetragonal. Senyawa UO^.n mempunyai
struktur tetragonal dengan parameter kisi a - 5.4717 A dan c = 5,407 A, sedangkan UjOs mempunyai
strukiur orthorombik dengan parameter kisi a — 6,7147 A, b - 11,9506 A danc = 4,1448 A. Darihasil
ini disimpulkan bahwa semakin besar hargaxdalam senyawa U02+x. struktur kubik UO2 perlahan-lahan
berubah menjadi struktur tetragona! dan akhirnya ortorombik. Sampel UO2 PPNY mempunyai struktur
kubik sehingga memenuhi spesifikasi strukiuryang diharapkan.

ABSTRACT
Determination of uranium oxides structure have been worked using XRD (X-Ray Difractometer),

whereas the diffraction patterns were analyzed by Rietan method. The samples that analysis were (702,07,
t/02,06, UO2,\5. t/02,27 and UiOg compound. Rietan refinement ofthe difractionpatterns showedcubic
structnres for Gro2,07 and UC>2,06, vith a = 5,4663 A and 5,4638 A, respectively. £/02,15 compound was
found tobe a mixture ofcubic, a =5,463 7 A and letragonal slructures, a = 5,454 A and c = 5,409 A. Th.e
structures ofUChri and U^O% were found to be tetragonal andorthorombic, respectivety with a 5,4717
Aandc = 5,407 Afor the tetragonalstructure, v/hile a = 6,7'l47 A, b - 11,9506 Aandc -4,1448 Afor
the orthorombic one. It was conchcded from this investigation that large amounts ofx oxygen atoms in
UCh+x, transforms the cubic structure gradually to tetragonal andfinely to orthorombic stmcture. Sample
of'UOi PPNY" had cubic structure, so that the structure specification as which expected.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan PLTN
menyongsong Pelita VI, sangat diperlukan

data pendukung terutama mengenai elemen bakar
reaktor yang berderajat keramik. Salah satu bahan
yang digunakan sebagai elemen bakar dalam
reaktor nuklir adalah UO2. Sampai saat ini PPNY -
BATAN telah mampu membuat serbuk UO2 yang
berderajat nuklir. Sebelum digunakan sebagai
elemen bakar reaktor bahan dasar serbuk UO2 harus
diuji dulu sifat-sifat kimia maupun fisikanya.
Sifat-sifat kimianya meliputi sifat nonstoikiometri,
ketahanan terhadap oKiidasi, reaktifitas kimia, dan
sefyagainya. Sifat-sitat fisikanya, antara lain
densitas, sifat-sifat permukaan, ukuran partikel,
distribusi ukuran partikel, ukuran kristal, struktur
kristal, sifat-sifat thermal, sifat-sifat listrik, dan
sebagainya. Semua sifat-sifat tersebuf harus
memenuhi standar yang ditetapkan.

Sampai saat ini, sifat-sifat fisis serbuk UO2
PPNY yang telah diuji yaitu densitas, sifat-sifat
permukaan, ukuran partikel, distribusi ukuran
partikel dan porositas. Untuk selanjutnya,
pengujian terhadap sifat-sifat fisis lainnya terus
dikembangkan. Pengujian ditujukan untuk
memperbesar kemampuannya dalam
mempertahankan stabilitas elemen bakar pada
irradiasi suhu tinggi.

Child dan McGurn(3) mencatat bahwa pada
irradiasi nonstoikiometri, terutama U4O9 terjadi
sangat sedikit kerusakan dan rnenunjukkan
stabilitas kisi kubik. Disamping itu, salah satu
spesifikasi serbuk UO2 yang dipersyaratkan untuk
reaktor CANDU yaitu harga O/U = 2,015 - 2,18.
Oleh karena itu, dalatn penelitian ini dipelajari
struktur oksida uranium sebagai fungsi
perbandingan O/LJ.

Pengamatan dilakukan dengan alat
Difraktometer Sinar-X (XRD). Penghalusan
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struktur dilakukan dengan metoda / sistem
RIETAN (Rietveld Analysis System).

Hasil peneiitian ini merupakan infonmasi
yang sangat penting dalam mengenal sifat-sifat
UO2. Dalam peneiitian ini juga diuji serbuk UO2

produksi PPNY dehgan harapan diperoleh
informasi mengenai kualitas produk yang
memenuhi spesifikasi elemen bakar reaktor yang
berderajat keramik. Secara luas, penelitian ini
merupakan langkah menuju tercapainya hasil
produksi UO2 dalam negeri yang berkualitas tinggi.

TEORI

Teori difraksi Sinar-X
(6,7.8)

Sinar-x adalah gelombang elektromagnetik
yang mempunyai panjang gelombang antara 0,1 -
100 A. Apabila seberkas sinar-x yang sejajar dan-
monokromatik dijatuhkan pada bidang kristal,
maka sinar-x tersebut akan mengalami hamburan
oleh atom-atom yang menyusun bidang kristal
tersebut.

Peristiwa hamburan pada kristal
disederhanakan oleh W.H. Bragg seperti pada
gambar 1 di bawah ini.

Gambar I. Peristiwa difraksipada kristal

Model ini mengasumsikan bahwa:

- sinar-x yang d.atang benar-benar
monokromatik. .

- bidang kristal (hkl) yaitu bidang .yang
dibentuk oleh titik kisi benar-benar sejajar.

Dari modei tersebut Bragg mengemukakan bahwa
difraksi akan terjadi pada sudtrt-sudut tertentu,
yaiig secara matematis dapat dirunruskan sebagai
berikut:

2 d hki sin 9 = X (1)

X. = panjang gelombang sinar-x

dhkp jarak antar bidang fakl

9 =' siidut hamburan.' ""

Suatu kristal mempunyai banyak bidang
krista! hkl. Tiap-tiap bidang hkl mempunyai jarak
dhki tertentu, tergantung harga parameter kisi dan
strukturnya. Adapun hubungan antara parameter
kisi dengan jarak antar bidang hkl yaiig sesuai
dengan strukturnya ada-lah sbb.:

Kubik :

Tetragonal

Heksagona!

Ortorombik

(2)

(3)

(4)

(5)

Jadi dengan adanya difraksi atau hamburan, bila
struktur dan ukuran sel diketahui maka besamya
sudut hamburan dapat ditentukan. Sebaliknya bila
posisi puncak pola difraksi dari suatu kristal
diketahui, maka dapat ditentukan bentuk dan
ukuran sel kristal tersebut.

Posisi atom-atom dalam sel satuan dapat
ditentukan dari intensitas sinar-x yang terhambur.
Untuk difraksi sinar-x dengan cara difraksi serbuk
ada enam faktor yang mempengaruhi intensitas
difraksi, yaitu:

1. Faktor polarisasi

2. Faktor struktur

3. Faktor multiplisitas

4. Faktor Lorentz

5. Faktor suhu

6. Faktor absorbsi
Dengan memperhitungkan keenam faktor

tersebut, maka intensitas sinar yang dihamburkan
oleh sampel serbuk berbentuk datar (flat sampel)
dapat ditulis sesuai dengan persamaan (6) sebagai
berikut:

i =
sin28cos8

I = intensitas sinar yang terhambur

Io = intensitas sinar datang

e & m = tnuatan dan massa elektron

c = kecepatan cahaya

X = panjang gelombang sinar-x yang
datang *

rd = jari-jari difraktometer ' .

A = .penampang liritang sinar datang
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v = volume sel satuan
F = faktor struktur * '

J = faktor multiplisitas

0 = sudut Bragg

e" m = faktor suhu

% = koefisien absorbsi [inier
Rumus tersebut dapat disederhanakan menjadi:

I = AKLpJ | Fhkl12exp ( - B
sin26. (7)

A = faktor absorbsi

K =konstantaalat(parameterpercobaan)

Lp = faktorLorentz - Polarisasi ,_ 1 + cos2:

B =koeflsienDebye Waller

s i n J 6 cos 6

Harga K dan B dapat ditentukan dari eksperimen, J
dari tabel. Sedangkan faktor struktur F ditentukan
dari rumus sbb.:

exp (h (8)

bj

hkl

= faktor hamburan atomik yang ke
j

= indeks Miller bidang refleksi
(hkl)

x>yj>zj = koordinat fraksi atomkej dalam
sel satuan

Sistim anaiisis Rietveld (Rietan)(4)

Rietan adalah merupakan suatu paket
perangkat lunak (software) komputer yang telah
dikembangkan penggunaannya dalam metode
Rieveld untuk menganalisis data difraksi netron dan
difraksi sinar-x.

Keunggulan metode Rietveld dibanding
dengan metoda yang lain adalah dapat menganalisis
pola difraksi yang kompleks dengan
puncak-puncak yang saling bertumpuk. Metoda
Rietveld menganggap setiap titik pada pola difraksi
sebagai satu pengamatan tunggal yang mungkin
mengandung konstribusi terhadap sejum lah refleksi
Bragg yang berbeda. Untuk mewujudkan hal ini,
dipilih fungsi yang sesuai dengan bentuk profil
puncak-puncak yang muncul pada pola difraksi.

Jadi prinsip dari metoda Rietveld ini adalah
membuat model dugaan intensitas, kemudian
dicocokkan dengan intensitas hasil pengamatan.

Intensitas yang diamati, Yi (O) pada step tertentu i,
dimodelkan oleb>jhtensitas perhitungan, yi(c) sbb.:

Y,(<0 =

k

s

Fk

mk

Pk

Es 1 Ficl2 "it Pk L(6 k ) G(9ik)

i . 6k

- jumlah refleksi

= faktor skala

= faktor struktur

= multiplisitas

= faktor koreksi untuk
- berorientasi

+ Y ib(c) (9)

(10)

kecenderungan

. L(8k) = faktor Lorentz dan polarisasi

G(A9ifc)= fungsi bentuk profil

Yib(c) = intensitas latar belakang
(background)

Oi = sudut hamburan pada step ke i

9k = sudutBragg '
Pcrsatnaan (9) harus dijumiahkan untuk semua
bidang pemantul yang mendukung intensitas pada
step ke i. Untuk mengetahui baik tidaknya hasil
penghalusan, ditunjukkan dengan harga indeks
reliabilitas (=R). Harga R ini merupakan parameter
yang mengukur kesesuaian antara data pengamatan
dengan hasil perhitungan. Dalam metode Rietan,
ada lima macam indeks reliabilitas (R), yaitu : •

R.WP =

R.P =

R- E

R.I

R.F =

£ < a i y i { ( o ) ' - y i ( c ) }*

i

p-
k

k

l y i

l k (

i;
k

(H

( 0 ) -

i

[ yi(o)

' 0 ' ) -

lk('O

kCO')

y(c) l
')

Ik(c)|

')

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

R.WP = R-bobot pola difraksi

R.P = R-pola difraksi

R.E = R-bobot yang diharapkan secara

statistik
R.I = R-intensitas Bragg

R.F = R-struktur yang digunakan dalam
analisis kristal tunggal
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NF = Jumlah data

Nr = Jumlahparameteryangdihaluskan

Nc = Jumlah iterasi
Harga R yang semakin kecil menunjukkan tingkat
kesesuaian antara hasil perhitungan dengan data
pengamatan semakin baik.

TATA KERJA

Sampel yang disiapkan.

Pada prinsipnya ada tiga macam sampel
yang digunakan, yaitu uranium dioksida PPNY
(UO2.07), uranium dioksida Perancis (UO2.0S, UO2,i5,
UO2.27) dan U3O8.

1. Uranium dioksida PPNY diperoleh dari iiasil
proses di PPNY.

2. Uranium dioksida Perancis diperoleh dengan
jalan mereduksi UOz*x Perancis pada suhu 800
°C kemudian didiamkan selama 1 bulan
(UOw), 3 bu!an (UO2,i5) dan 6 bulan (UO2.:-).

3. U3O8 diperoleh dari UO2+* Perancis dikalsinasi
dengan udara atmosfer.

Pengambilan data dengan Difraktometer
Sinar-x (XRD)

Dalam penelitian ini digunanakan alat XRD
buatan Shimadzu type XD-610 yang ada di
PPSM-BATAN Serpong. Diagram alatnya sbb.:

Gambar2. Diagram alat Difraktotneter
Sinar-X(5)

Prinsip kerjanya isebagai berikut: "S:

Bila tabung sinar-x diberi tegangan tinggi
dari generator, maka akan dihasilkan radiasi
sinar-x. Dengan sistem filter (bahan Ni standar)
akan diperoleh radiasi sinar-x yang monokromatis.
Sinar-x yang dipancarkan tersebut akan didifraksi
oleh sampel yang dipasang di dudukan sampel pada

goniomcter. Sinar-x yang terdifraksi ditangkap
oleh detektor. Posisi lengan detektor dikendalikan
oleh sistem pengontrol untuk memperoleh
jangkauan 26 yang diinginkan. Sinar-x yang
ditangkap oleh detektor akan dirubah dalam bentuk
pulsa-pulsa listrik yang kemudian dicacah oleh alat
pencacah.

Untuk menganalisis sampel pada penelitian
ini, pertama kali diambil sampel masing-masing
seberat 1 - 2 gram. Sampel diletakkan dalam tempat
sampel (sample holder) dari aluminium, diratakan
dan ditekan dengan spatula. Kemudian diletakan
dalam dudukan tempat sampel. Pengambilan data
dilakukan dengan mode step, dengan interval 0,05
°/s:
Pcngolahan Data ^

Data hasil difraksi sinar-x diolah dengan
Sistem Analisis Rietveld atau disebut Rietan.
P.engolahan data dilakukan menggunakan
komputer VAX yang ada di Pusat Pengembangan
Informatika (PPl) BATAN Serpong.

Ada dua macam data masukan yang
diperlukan untuk menjalankan Rietan yaitu data
percobaan dan data perhitungan. Data percobaan
berisi data difraksi sinar-x. Data perhitungan berisi
parameter-parameter masukan model perhitungan
yang diajukan. Parameter masukan ini terdiri dari
jenis atom, metoda difraksi, parameter kisi,
koordinat fraksional dan sebagainya. Dalam
penelitian ini ada tiga macam struktur yang
dicobakan pada sampel, yaitu struktur kubik,
tetragonal dan ortorombiksesuai dengan harga OAJ
nya.

Hasil pengolahan berupa data-data
parameter hasil penghalusan, faktor R, data
intensitas hasil pengamatan dan hasil perhitungan,
intensitas dan posisi puncak Bragg, indeks Millerv

dan sebagainya. Dari hasil pengolahan ini diambil
data untuk membuat pola difraksi hasil pengamatan
dan hasil perhitungan, menggunakan program
G2DB yang dikembangkan di PPI - Batan Serpong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis sampel dengan alat XRD
adalah berupa data intensitas yang jumlahnya
sekitar 1400 titik tiap sampel. Data ini masing-
masing diolah/dianalisis dengan metode Rietan.

Dari hasil pengolahan data yang dihaluskan
dengan sistim Rietan, menunjukkan bahwa sampel
nomor 1 <UO2 PPNY=UC>2,07) dan nomoF2 (UO2.06)
mempunyai struktur kubik.
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Perbedaan pola difraksi hasil pengamatan
dengan pola difraksi hasil p^rhitungan dapat
dilihat pada lampiran A dan B. Dari gambar
tersebut terlihat ada kesesuaian pola difraksi hasil
percobaan dan hasil perhitungan karena kedua pola
tersebut berimpit. Kesesuaian ini terlihat juga pada
harga R.I dan R.F (indekreliabiiitas untuk intensitas
Bragg dan faktor struktur) yang kecil atau berharga
<10.

Untuk sampel nomor 3, temyata ada dua fasa
yang dominan yaitu kubik dan tetragonal. Hal ini
terlihat pada perbandingan harga R hasil
penghalusan yang diperoleh bila dimodelkan
strukturnya kubik, tetragonal dan model gabungan,
sebagai berikut:

Tabel 1. Harga R hasil penghalusan sampel no.
3

Model
Struktur

kubik

tetratgonal

gabungan

R.WP

19,95

19,74

10,69

R.P.

13,42

!3,47

7,40

R.E.

6,84

6,82

6,77

R.I.

4,42

4,35

0,61
1,82

R.F.

2,75

' 4,25

0,42
4,26

Sedangkan pada sampel nomor 4, hanya ada satu
fasa yaitu tetragonal, dengan harga R hasil
penghalusan : R.WP. = 20,05, RP = 15,31, R.E. =
7,40, R.I = 4,26 dan R.F = 4,66.

Untuk sampel nomor 5, yaitu senyawa UjOs
mempunyai struktur ortorombik. Harga R hasil
penghalusan sampel no. 5 yaitu R.WP. = 15,10 ,
R.P. = 9,96, R.I.= 2,64 dan R.F = 2,71 dengan pola
difraksi pada lampiran C.

Tabel 2. Bentukstruktur dan harga parameter
kisi hasil penghalusan sampe! no.l s/d
no. 5

Sampel
no.

1

2

3

4

5

senyawa

UO2.07

1/02,06

UO2.I5

UOi27

U3Og

Struktur

kubik

kubik

kubik

tetragonal

tetragonal

oithorombik

Parameter

a

5,4663

5,4638

5,4637

5,454

5,47b

6,7147

b

I I,950s

c

5,409

5,407

4,I44g

Adapun harga parameter kisi untuk sampel
nomor 1 s/d twujpr 5, memberikan hasil yang
relatif baik, seperti pada tabel 2.

Dari tabel 2 ini dapat dilihat bahwa semakin besar
harga x daiam senyawa UO2+x, strukturnya akan
cenderung berubah menjadi tetragonal, yang
akhimya ortorombik. Perubahan struktur ini diikuti
dengan perubahan parameter kisinya, di satu sisi
mcmendek dan sisi lain mem2njang. Berdasar tabel
2 di atas dapat diamati juga bahvva UO^is
merapunyai struktur kubik dan tetragonal, UO2
dengan struktur kubik relatif stabil terhadap
irradiasi suhu tinggi(3). Hal ini disebabkan karena
cacat yang terbentuk pada struktur kubik
bergabung membentuk gugus-gugus yang saling
berantaraksi membentuk struktur yang relatif stabil.
Sehingga batas maksimal harga O/U yang
dipersyaratkan terhadap serbuk UO2 sebelum
digunakan sebagai pelet elemen bakar pada reaktor
CANDU sebesar 2,18 adalah terlalu besar untuk
diterapkan, karena sebagian UO2 telah mempunyai
struktur tetragonal.

KESIMPULAN •

1. Semakin besar harga x dalam senyawa
UO2+x, struktur kubik UO2 perlahan-lahan
berubah menjadi tetragonal yang akhirnya
orthorombik.

2. Sampei UO2 PPNY mempanyai struktur
kubik sehingga memenuhi spesifikasi
struktur yang diharapkan.

3. Spesifikasi harga O/U pada serbuk UO2

seperti yang dipersyaratkan pada reaktor
CANDU tidak boieh diterapkan begitu saja
pada serbuk UO2 hasil produksi yang akan
dibuat pelet elemen bakar, namun harus
dilengkapi dengan pengujian struktur
kristalnya agar diperoleh hasil pelet yang
baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.
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TANYA JAWAB

Ridwan

Mengapa struktur kvbik dalam senyawa
UOz*x lebih stabil daripada struktur tetragonal ?

Hidayati

Memang betul, struktur kubik dalam
senyawa UO2+x lebih stabil terutama terhadap
irradiasi dari pada stmktur tetragonal, karena
struktur kubik mempunyai sifat simetri yang lebih
tinggi dari pada struktur tetragonal. Dan juga
struktur tetragonal lebih terbuka dari pada struktur
kubik. Penambahan harga x daiam senyawa UOi**
sampai jumlah tertentu akan terbentuk cluster
dalam struktur kubik yang mempunyai keteraturan
yang tinggi dan membentuk struktur relatif stabil
terhadap irradiasi

Hidayati ISSN 0216-3128
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PENETAPAN TOTAL ULTRA KELUMTT MERKURI (Hg)
MENGGUNAKAN DETEKTOR ELEMENTAL MERKURITIPE
3200

Isyuniarto, Fonali Lahagu, Iswani GS, Supriyanto C
PPNY-BATAN, Jl. Dabarsari, P.O.Box 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK
PEMETAPAN TOTAL ULTRA KELUMIT MERKURI (Hg) MENGGUNAKAN DETEKTOR

ELEMENTAL MERKURl TIPE 3200. Telah dilakukan pengukuran kadar total kelumit merkuri (Hg) di
dalam bahan lingkungan. air taut, algae, kerang dan ikan laut daerah pantai Krakal, menggunakan
detektor elemental merkuri. Percobaan dilakukan pada kondisi operasi waktu penguapan (T\) = 70 detik,
yjaktu tunda (T^) - 15 detik, waktu pemanasan (Tj) = 13 detik dan waktu pendinginan (T^) = 25 detik.
Ketelitian teknik ini diuji dengan SRM Oyster dan memberi penyimpangan rata-rata 1,12%. Dari
peneliiian ini diperoleh hasil, bahwa kadar total Hg di dalam 4 (empat) macam cuptikan, yaitu air laut,
ikan laut, kerangdan algae bertumt-turut 2.00± 0,26ng/l; 3,00± 0,07ng/g; 87.10 + 3,12 ng/gdan 1,40
+ 0.12 ng/g.

ABSTRACT
THE MEASUREMENT OF MERCURY ULTRA TRACES USING ELEMENTAL MERCURY

DETECTOR TYPE 3200. The measurement ofmercury ultra traces in environmentalsamplesfrom Krakal
beach was done by using elemental mercury detector. The experiment was carried oui at optimum
conditions i.e\<aporation time (T\), rest lime (TT), heaUng time (T3J, and cooling time (Ti) were 70 seconds,
lSseconds, 13seconds, 25secondsrespeclively. Accuracyofthistechnique\vascheckedwithSRMOyster
and give deviation means was 1.12%. h was found ttiat mercury contents infour samples ofsea water,
fish, mussel, algae were2,0± 0,26ng/i. 3,0± 0,07ng/g; 87,1 + 3,12ng/gar.dl,4± 0,12 ng/grespectively.

PENDAHULUAN

Merkuri (Hg) adalah salah satii unsur logam
berat yang banyak digunakan di bengkel-

bengkel listrik, elektronik, pabrik cat dan lain-lain.
Logam ini mudah didapatkan di ling-kungan dalam
berbagai bentuk senyawa kimia dan perilakunya
dalam tubuh organisme berbeda-beda. Merkuri
dapat diabsorbsi dalam tubuh melalui pencemaan
makanan, paru-paru dan kulit. Menurut Mason
(1981) yangdikutip oleh Jeffry dkk(l), menyatakan
bahwa akibat yang timbul dari konsumsi merkuri
yang berlebihan menyebabkan menurunnya
koordinasi sistim syaraf, berkurangnya daya
pendengaran dan penglihatan, serta menurunnya
kepandaian.

Di dalam dunia kesehatan senyawa merkuri
sering dipakai sebagai antiseptik, diuretik, katartik
dan untuk pengobatan sipilis, sedangkan di bidang
industri, dipakai dalam industri topi dan sekarang
banyak digunakan dalam industri kosmetik, baik
sebagai zat aktif maupun sebagai bahan pengawet

Senyavva merkuri sangat cepat diserap oleh
saluran pencemaan, sedangkan serapan oleh kulit
sangat lemah. Adanya absorbsi senyawa merkuri ini
dapat menyebabkan keracunan yang sifatnya akut
dan kronis. Pada keracunan akut senyawa merkuri
mengakibatkan peradangan, pembengkaan,
kerusakan mukosa mulut dan pharing, sedangkan
keracunan kronis menyebabkan albuminuria,
gingivitis salivasi, lidah terasa lemah dan sering
terjadi konstipasi atau diare <3). Pengobatan
keracunan merkuri ini untuk tahap pertama yaitu
dengan pemberian susu, telur, gelatin, daging, roti
dan makanan lain yang mengandung protein yang
dapat mengakumulasi merkuri. Keracunan yang
sudah sampai ke aliran darah harus diberi injeksi
dimerkaprol secara intra-muskulair(3).

Losjam merkuri di dalam air laut berada
dalam bentuk HgCl2 dan pada kondisi normal
konsentrasi total merkuri di dalam air laut sekitar
0,03 0 g/1<4). Menurut Van Loon (19 84) yang dikutip
oleh Ardeniswan w menyatakan, bahwa
terdapatnya logam merkuri pada air laut disebabkan
oleh adanya kejadian-kejadian alam, seperti

ISSN 0216-3128 Isyuniarto dkk
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terjadinya erosi, gempa bumi dan sebagainya atau
dapat juga terjadi akibat tercemarnya perairan laut
akibat pembuangan limbah industri yang
mengandung merkuri.

Mengingat dampak merkuri terhadap
kesehatan manusia sangat besar, rr.aka perlu
dilakukan pemantauan kadar merkuri secara terus
menerus, terutama didaerah yang dimungkinkan
terjadi pencemaran lir.gkur.gan. Un.tuk
melaksanakan hal ini, sudah barang tentu
memerlukan suatu metode analisis merkuri yang
relatif peka dan mempunyai ketelitian yang tinggi.
Salah satu metode analisis total merkuri dengan
kepekaan yang tinggi tersebut adalah menggunakan
detektor elemental merkuri. Sebagai langkah awal
akan ditentukan kandungan total merkuri pada
contoh air laut, algae dan ikan laut yang diambil dari
pantai Krakal, Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta,
dan kerang laut yang diambil dari pantai Gresik,
Jawa Timur, dengan detektor elemental mercuri .
Pada tabel 1 dibawah ini dapat dilihat kandungan
merkuri (Kg) di alam.

Tabel 1. Kandungan total merkuri (Hg) di
alam.(5)

Nama Bahan

Batuan bumi

Tanah liat

Tanah

Tanah di pertambangan

Batubara

Abu vulkanik

Udara (atmosfcr)

Air hujan

Air laut

KadarTotal mcrkuri (Hg)

0,08 mg/kg

0,01-0,2 mg/kg

0,04 mg/kg

< 10,0 mg/kg

1,0 mg/kg

< 0,02 mg/mJ

< 0,002-0,02 g/m3

< 0,001-0,05 g/L

< 0,001 g/L

Sumber: Padberg, S and May, K.,"
Occurrence and Behaviour of
Mercury and Methylmercury in the
Aquatic and Terrestrial
Environnment ", Specimen
Banking, Springer-Verlag,
Gennany, 1992.

METODOLOGI

Bahan dan Alat

Bahan kimia yang digunakan :

. NaOH

SnC!2.2H2O

H2SO4 96%

HNO3
Peralatan yang digunakan :

Detektor Elemental Merkuri Tipe 3200

Kompresor,

Pipet Ependorf

Unit Destilasi Asam

Pompa Vakum

Gas Elpiji

Neraca Analitik

Alat-alat Gelas.

Rangkaian alat adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Rangkaian alat analisis merkuri
mengguttakan dengan delektor
elemental nterkuri tipe 3200

Keterangan :

1. Tempat Cuplikan 6. Elektrode Emas (Au)

2. NaOH 20% 7. Photometer

3. NaOH 20% 8. Rotameter

4. Akuatrides 9. Kran

5. Silica gel 10. Reguiator

Tata Kerja Pefhelitian

Pembuatan Pereaksi:

Membuat larutan NaOH 20%.

Akuatrides dimasukkan ke dalam botol
gelas yang bersih<volume 1 lt) sampai tahda garis,
kemudian NaOH 20 gram dimasukkan ke
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dalamnya dan dikocok sampai homogen. Larutan
ini dipakai bila sudah dingin.

Membuat larutan SnCh 10%.

Akuatridessebanyak 800 ml dimasukkan ke
dalam botol gelas yang sudah bersih (volume 1 It),
kemudian kedalamnya dimasukkan H2SO4
suprapure 200 ml sampai tanda garis. Larutan ini
disimpan dalam almari es 20 menit agar larutan
cepat dingin. Setelah itu baru SnCl2 100 gr
dimasukkan ke dalamnya dan dialiri gas N2

(murni/teknis) selama 1 jam.

Membuat larutan induk Hg untuk standar.

Hg (serbuk) sebanyak 10 mg ditambahkan
200 ml HNO3 supra-pure dimasukkan kedalam
botol volume 1 liter. Larutan ini ditepatkan sampai
tanda garis, maka konsentrasi Hg = 10 jig/ml. Dari
larutan ini, kemudian diambil 100 fxl dan
dimasukkan kedalam labu 100 ml, kemudian
ditambahkan 20 ml HNO3 suprapure, dijadikan 100
ml dengan H2O, maka konsentrasi Hg = 1 jig/100
ml = 10 ng/ml.
Cara Kerja :
Digesti cuplikan.

Dari setiap cuplikan, .ditimbang
masing-masing 0,5 gr, dimasukkan ke dalam tabung
digesti kuarsa, kemudian ditambahkan 10 ml HNO3
suprapur dan ditutup rapat. Larutan dipanaskan
pada suhu ] 80°C selama 4 jam padatekanan rendah.
Sesudah itu larutan hasii digesti didinginkan dan
ditepatkan hingga 20 ml dengan akuatrides. Larutan
siap dianalisis.

Penetapan kadar total Hg.

Dari larutan cuplikan hasil digesti diambil
sebanyak 500 - 1.000 jii dan dimasukkan ke dalam
tabung analisis yang telah berisi 50 ml larutan SnCl;
10% da-lam H2SO4 suprapure. Larutan kemudian
diaduk dengan mengalirkan udara yang berasal dari
kompresor yang sekaligus sebagai pembawa uap
Hg hasil reduksi ion Hg. Kemudian penetapan
kadar total Hg dilakukan pada kondisi optimum,
yaitu : Ti = 70 det., T2 = 15 det., Tj = 13 det. dan
T4 = 25 det. Setiap pengukuran satu cuplikan
selesai, dilakukan ka-librasi dengan standar Hg2+ 1
ng (dipipetkan dari larutan induk 10 ng/ml).
Penetapan cuplikan dilakukan secara duplo.
Penetapan kadar totaT'Hg dalam larutan blangko
(asam dan sistim), juga dilakukan pada kondisi
pengukuran seperti pada ciiplikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi optimal untuk pengukuran
konsentrasi tota! mer-kuri dengan metode ini adalah
sebagai berikut:

T] : waktu pengadukan = 70 detik

T2 : waktu tunda = 15 detik

T3 : waktu pemanasan = i3 dctik

T<: waktu pendinginan = 25 detik

T| dimaksudkan untuk mereduksi
senyawa-senyawa Hg yang ada dalam cuplikan
memakai SnCl2 dalam H2SO4 suprapur. Uap Hg
yang terjadi akan terdorong oleh aliran udara
melewati larutan NaOH jenuh, sehingga Hg yang
terjadi akan dimurnikan dari senyawa-senyawa
orgaik yang mungkin masih terbawa oleh aliran
udara. Uap Hg yang keluar dari larutan NaOH akan
dicuci derigan akuatrides, sehingga sisa-sisaNaOH
yang terbavva uap Hg akan diikat oleh air. Uap Hg
yang mengandung atr dilewatkan silika gel,
sehingga uap Hg yang terbawa alirar. udara bebas
dari uap air. Uap Hg yang sudah kering ini
ke-mudian masuk ke bagian pemanas (heating).

Di dalam unit pemanas, terdapat kumparan
logam emas murni yang berfungsi sebagai
elektrode. Apabila kumparan emas ini panas dan
dilewati Hg, maka akan terjadi reaksi amalgam
sebagai berikut:

Hg + Au . HgAu

Waktu pemanasan (T3) ini optimum pada 13
detik, karena diba-wah 13 detik pemanasannya
belum sempurna, sehingga puncak yang timbul
belum optimal, sedangkan bila lebih dari 13 detik
kumparan emas akan membara. Hal ini haras
dihindari karena bisa merusak atau meielehkan
elektrode emasnya. Yang harus diperhatikan pada
saat pemanasan adalah besarnya arus yang
ditunjukkan oleh alat amperometer. Pada saat
pemanasan besamya arus harus 9A. Bila kurang
dari 9A hasilnya belum pptimal sedangkan diatas
9A elektrode emas akan membara.

T4 adalah waktu pendinginan, yaitu waktu
yang dipergunakan untuk mendinginkan elektrode
emas dengan cara menghembuskan udara dari
sebuah kompresor.

Untuk analisis total Hg dengan Detektor
Elemental Merkuri ini tidak memerlukan kurva
kalibrasi linier maupun kurva standar addisi (5).
Kurva kalibrasi linier dibuat seminggu sekali dan
hanya berfungsi untuk kaHbrasi alat, untuk
raengetahui apakah kondisi alatini bisadipakai atau
tidak. Sedangkan untuk mengetahui keandalan

ISSN 0216-3128 Isyuniarto dkk
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metode ini digunakan Standard Reference Materia!
(SRM) yang sudah diketahui konsentrasi Hg-nya
(5.6).

Tabel 2. Analisis konscntrasi total Hg ditlnm
SRM Oyster Tissuc 15660 (dari
Winopal Forscimng, Jerirwn).

No

1

2 .

3

4

5

i5crat cup.

(gr)

0,384

0,335

0,435

0,513

0,355

Rerata

Total Hg (ng/g)

Didapat

57,42

56,07

55,98

57,51

56,70

56,74

Sertifikat

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

Kesalahan

0,74

1,63

1,79

0,89

0,53-

1,12

Tabel 2 menunjukkan uji keandalan melode
ini meng-gunakan SRM Oyster Tissue 15660 dari
Winopal Forschung, Jer-man. Dari hasil analisis
diperoleh harga Hg yang mendekati harga yang
sebenarnya dan mempuntai kesalahan rata-rata
1,12%. Karena kesalahannya masih dibawah 2%,
maka analisis ini masih diperbolehkan (S'6)'

Adapun cuplikan yang akan dianalisis
adalah air Iaut, algae, kerang dan ikan laut. Cuplikan
air, algae dan ikan diambil dari pantai Krakal, Kab.
Gunung Kidul, Yogyakarta sedangkan kerang laut
diambil dari pantai Gresik, Jawa Timur. Hasil
analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Dari hasil analisis tersebut ternyata
kandungan Hgbeberapa cuplikan dari pantai Krakal
masih jauh dibawah batas ambang pencemaran. Hal
ini disebabkan karena letak pantai Krakal masih
jauh dari sumber pencemaran, khususnya
pencemaran Hg, yang pada umumnya lebih banyak
terdapat di sekitar Iokasi industri. Oleh karena itu
daerah ini bisa dijadikan "daerah kontro!"
seandainya dilakukan penelitian pencemaran logam
Hg didaerah pantai yang sudah tercemar oleh
industri.

Menurut Kar! May (1994), batas atnbang Hg
dalam ikan lautadalah sebesar 50 ng/1(6), sedangkan
batas normal merkuri dalam air laut adalah 30 ng/I

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat
ditarik suatu simpulan bahwa : metode ini sangat

Tnb.cl 3. Hnsil annlisis cuplikan.

No

1

2

3

4

Cuplikan

Jcnis

Algae

lkan laut

Kerang

Air laut *

Bcrat(gr)

0,986

1,034

1,143

0,458

0,516

0,617

0,323

0,412

0,330

1 iiter

I liter

1 litcr

Total Mg

(ng/g)

1,3

1,5

1,5

3,0

2,9

3,0

85,3

85,3

90,7

2,1

2,2

1,7

Rcarat

( "g/g)

1,4 ± 0,12

3,0 i 0,07

87,1 ± 3,12

2,0 ± 0,26

*) Khusus untuk cuplikan air satuannya ng/liter.

sensitif dan mempunyai kepekaan yang tinggi untuk
analisis total merkuri. Disamping itu preparasi
cuplikan sangat menentukan keteli-tian hasil
analisis, sehingga perlakuan preparasi harus
benar-benar diperhatikan.

SARAN

Penelitian ini sebaiknya dilanjutkan dengan :

1. Analisis Merkuri dan logam berat lainnya
dilingkungan kawasan industri/industri
nuklir.

2. Perlu dilakukan spesiasi merkuri.
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TANYA JAWAB

A. Taftazani

1. Anda menyatakan bahwa alatyang dipakai
peka, yang kami tanyakan berapa kepekaan
alat tersebut terhadap analisis total merkuri
dalam cvplikan ?

2. Anda menggunakan alat pemanas kawat
emas dan jvga alat-alat/bahan penyerap
gas/unsur-unsur yang tidak diinginkan.
Kapan alat-alat (bagian alat tsb) perlu
dibersihkan ?. Apa hanya sekali pakai
(blros/mahal). Kalau dibersihkan dengan
bahan kimia apa ?

Isyuniarto

1. Kepekaan alat tersebut dapat menganalisis
konsentrasi total Hg sampai 0,1 ng/g.

2. Alat-alat dibersihkan setiap 50 kali
pemakaian (menurut Kar! May), karena
pemakaian lebih dari 50 kali respon alat akan
semakin menurun. Elektroda emas harus
diganti setelah pemakaian 2 tahun.
Pembersihan alat-a!at tanpa bahan kimia,
hanya dipanaskan sambil dihembus gas N2

(teknis)

Sri Wardani

L Apakah yang dimaksudkan dengan kondisi
operasi waktn penguapan (Tt), waktu tunda
(T2), waktu pemanasan (T3) dan waktu
pendinginan (T^ ?.

2. Dasar pertimbangan yang bagaimanakah
urituk menentukan kondisi cperasi tersebnt
pada eksperimen ini ?.

3. Pada metoda analisis ini, apakah cuplikan
berupa cuplikan non aktif(tak teriradiasi) ?.

Isyuniarto

1. Ti : Waktu penguapan yaitu waktu yang
dipergunakan untuk mereduksi Hg dalam
cuplikan menjadi Hg bebas.
T2 : Waktu tunda yaitu waktu yang
dipergunakan untu terjadinya reaksi antara
Hg dalam cuplikan dengan SnCl2

• T3 : Waktu pemanasan yaitu waktu yang
diperlukan untuk atomisasi Hg.
T4 : Waktu pendinginan yaitu vvaktu yang
dipergunakan untuk mendinginkan
elektroda emas.

2. Dasarpemilihankgndisi operasi adalahhasil
penelitian Karl May, Jerman, 1992.

3. Untuk tahap awal masih b.«rupa cuplikan
nonaktif. Untuk penelitian bmkutnya akan
dicoba cuplikan aktif. J r

Damunir

Dari hasil penelitianyang saudara lakukan
dengan bahan standar dari cuplikan contoh.
Ternyata hasil analisis Hg baik Apakah metoda ini
bisa dipakaisebagai metoda baku untukanalisis Hg
?. Harap diberikan penjelasan.

Isyuniarto

Metoda ini bisa dijadikan metoda baku
untuk analisis Hg, karena cuplikan yang dianalisis
dapat berupa padat, cair dan gas. •
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ABSTRAK

MODIFIKASIBUFFER PADA PENENTUAN FLUORIDA DENGAN ELEKTRODA ION SELEKTIf.
Telah dilahtkan penentuan konsentrasi F dalam Lanonorm 1 Standar reference urine OOSA 52/53 dari
Jerman Barat menggunakanEleksodalonselektive Fluorida.LarutanStandar FdibualdariNaFdan KF
dengan menambahkan TlSByang menggunakan garam Natrium dan Kalium serta pengomplek CDTA dan
SitratpadapH5,3. .Larutan Standar F'dibuat mulai2ppb sampai 9.10 ppb dari garam NaF dan KF.
Pengamatan potensial menggunakan Potensiometer Metrohm 654yang resoktsinya 0.1 mVolt, ISE F
dan elektroda referen sambungan ganda yang sambungan sisi luarnya berisi larutan 3,5 M KCl.
Penggunaan TISB Natrium dengan larutan standar KFpada cuplikan memberikan hasil terbaik dengan
kesalahan 3,6 %.

ABSTRACT

Determination ofFluoride in the Lanonorm 1 as Standard reference materialfor urine OOSA 52/52
was done by Fluoride Ion seleclive Electrode Preparation ofTlSB ( Total lonic Stength Adjustor Bujfer)
was mcdified with Sodium and Potassium Chloride Salt at the pH 5,3. StandardSolution had been made
2 ppb until 9. 10 4 ppb Ffrom NaF and KF salt. pH o/TISB was made 5.3. ISE Ftuoride and Double
Junction Reference 3,5 MKCl in outer compartment had been Instlalledwithin Metrohm 654 Potentimeter
for investigatingpotential. Best result sampte with error 3,6% wasfound by TISB Natrium which use KF
as calibration standard solution.

PENDAHULUAN

Penentuan flourida dalam berbagai cuplikan
dengan metoda potensiometri memakai

elektroda spesifik menggunakan S'uatu larutan yang
dikenal sebagai total ionic strength adjustor bitffer
(TISB) yang mengandung garam sodium. Dengan
perbandingan yolume yang sama iarutan ini dipakai
baik untuk membuat kurva kalibrasi maupun
penentuan cuplikan. Pemakaian buffer tersebut
dimaksudkan untuk, menyamakan kuat ioa dalam
larutan, mempertahankan pH (5-6) dan raelepaskan
ion fluorida yang kemungkinan befsenyawa dengan
logam-logam yang ada dalam larutan.

Berdasarkan pengalaman senstivitas
flourida dengan TISAB mengahdung garam
sodium hanya mencapai 100 ppb, untuk itu guna
menaikkan sensitivitas peneliti bermaksud
menggantikannya/memodifikasi dengan TISB
yang mengandung garam potasium. Ide ini muncul
setelah BaggJ (1). menemukan bahwa di dalam
larutan TISB yang mengandung garam Sodium,
terjadi "association" antara Na+dengan F "
membentuk spesies NaF° dengan harga yang jauh

Iebih besar dari pada "association" antara K
dengan F yang membentuk spesies KF°. Oleh
karena itu sangat beralasan jika diadakan
modifikasi garam sodium dengan kalium di dalam
larutan TISB, sehingga diharapkan akan
meningkatkan sentivitasnya.

TISB, adalaK suaju larutan yang
mengandung campuran dari garara X Cl = 1,0 M,
asam asetat=0,25 M, X acetat=0,75 M dan CDTA
(trans-l,2-diaminocyclohexane N,N,N' ,N'-
tetraacetic acid) = 0,011 M, dimana X adalah Na +

yang digantikan dengan K+-

TISB tersebut ditambahkan pada larjtan
cUplikan maupun standar pada perbandingan
volume yang sama. TISB tersebutbertindak sebagai
buffer (X Cl , asam asetat dan X acetat) ,
"complexing agent" (CDTA) dan sekaligus
menyamakan Koefisien aktifitas ( x = 1 ). Menurut
Robinson (l), dari segi ekonomi CDTA yang
harganya cukup mahal, CDTA dapat digantikan
dengan "kompleksing agen" lain seperti sitrat,
walaupun daya kompleksitasnya terhadap logam
(alkali/alkali tanah) tidak sekuat CDTA. Pada
penelitian inijugadilakukan modifikasi TISB yang
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mengandung CDTA digantikan dengan asam sitrat,
sehingga akan menurunkan biaya khususnya pada
analisis rutin.

TEORI

Dasar pembacaan potensial pada alat
potensimeter menggunakan elektroda spesifik
Fluorida dapat diturunkan dari persatnaan
elektrokimi? dari hukum Nemst sebagai berikut:

Persamaan ivaksi elektrokimia;

La3+ + 3e La

E = E °" + R T/n F Ln [ La 3+ ]
Kesetimbangan pada kristal LaF3 adalah ;

La3+ + 3F- LaF3

KspLaF3 = [La3+][F"]
log Ksp LaF3 = log[LaJ+] + 3 log

log Ksp LaF 3

0)
(2)

(3)

1og[F"] =
log[LaJ+3

- logKspLaFj
J 3 iog Lai+

Persamaan Nerst

E = E°" -- 0,059 logF"

E °" = E °" - 3p . Ksp LaF ,

(5)

(6)

Karena E° adalah konstan, maka harga E
pada persamaan ( 5 ) berbanding langsung dengan
logaritma konsentrasi F.

METODOLOGI

Peralatan :

Seperangkat alat potensiometri buatan
"Metrohm" type 654 dilengkapi dengan elektroda
reference (SCE), Hg/HgCl2)/ KCl jenuh dan
elektroda selektip flourida yang susunan cellnya.
adalah sebasai berikut:

Reference
Electrode

Hg/Hg2Cl2

Extemal
Filling

Solution

NaF/KF

NaCl / KCi .

CH3COOH

CHjCOONa/
CH3COOK

H5KJO7.H2O/
H N O 2 H O

C6H5K
C6H5N

ISE

Secara skematis, elektroda ion selektif fluorida
dapat dituliskan sebagai:

clektroda
icmbanding

dalam

larulan
elektrolit

dalam

mcmbran
kristal

responsi

larutan
luar

atau

Ag(s) AgCI
(jenuh),

o; F

LaF3(s) F'(iuar)

elcktroda
pembanding

luar

Elcktroda
kalomei
jenuh

BAHAN-BAHAN

Komposisi dari garam serta akuatrides disusun
seperti berikut

G»ram/

Asani

NaCl

KCI

CHJCOOH

CHSCOONa

CH3COOK

CDTA

CtiliN>iOi.2tliO

CJWCCMfcO

Aqu,cndK

Total [onic Strength idjustor BufTcr

TlSB 1 «

29.0«

28,5 mL

-

-

0.15 g

-

sd. 500 mL

T I S B l b | T1SB2»

-

37.26 g

28,5 mL

-

-

-

-

O.I62g

sd. 500 mL

29,22 g

-

7,1448 mL

51,03 g

2,00396 g

-

-

sd. 500 mL

TISB 2 b

-

37.28 g

7,1448 mL

-

36.8OS3 g

2,0039*-g

-

-

sd. 500 ml.

Keterangan:

1. Untuk larutan TISB 1 a dan 1 b garam-garam
dan CH3COOH dilarutkan daiam aquatrides 200
mi kemudian dalam keadaan teraduk pH diatur
5.3 menggunakan NaOH 5 N. Setelah itu larutan
dipindahkan dalam labu takar 500ml dan
ditepatkan sampai garis batas menggunakan
aquatrides.
Pada TISB 2 a atauptin 2 b, garam beserta
CHtCOOH dilarutkan daJam aquatrides 200 ml
dalam kondisi teraduk menggunakan pengaduk
magnit, kemudian dipindahkan ke labu takar
500 ml dan dengan aquatrides ditepatkan
sampai garis batas.pH terukur adalah 5,3

2. Larutan standart flourida 2 ppb hingga 90000
ppb, yang dipipet dari larutan induk flourida
yang dibuat dengan cara melarutkan garam NaF
atau KF dalam labu ukur dengan aquatrides.

3. TISB 1 a menunjukkan penggunaan
Pengomplek Natrium Sitrat .
TISB lb . menunjukkan penggunaan
Pengomplek Kalium Sitrat
TISB 2.a. menunjukkan penggunaan
Pengomplek CDTA dan NaCl
TISB 2b. menunjukka-n penggunaan
Pengomplek CDTA dan KCl . •
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4. Cuplikan . larutan • Lanonorm 1, yaitu suatu
standar urin dari Jerman Barat ,OOSA52/53
dengan kadar flourida sebesar 1,15 ppm.

CARA KERJA

Pembuatan larutan induk 7200 ppm F"

1. 1,59133 gramNaFdiiarutkandenganaquatrides
dalam labu takar 100 ml dan ditepatkan sampai
tanda batas akan diperoleh 7200 ppm F

2. 2,20187 gram KF dilarutkan dengan aquatrides
dalam labu takar 100 ml dan diencerkan hingga
garis batas akan diperoieh 7200 ppm F

Pembuatan larutan 3600 ppm, 360 ppm, 36
ppm dan 6 ppm ion Fluorida

1. Kedalam 2 buah labu takar 50 mlsecara
berurutan dipipetkan kedalamnya 25 ml dan 2,5
ml larutan 7200 ppm F kemudian diencerkan
dengan aquatrides sampai garis batas akan
didapat larutan 3600 dan 360 ppm F.

2. Kedalam labutakar 50 ml dip.ipetkan 5 ml
larutan 360 ppm F lalu ditambahkan aquatrides
sampai tanda batas akan didapat larutan 36 ppm
F."

3. Kedalam labu 50 ml dipipetkan kedalamnya 5
ml 36 ppm F dan ditambahkan pula 25 ml
aquatrides akan diperoleh larutan 6 ppm ion
Fluorida Larutan 2 a, b, dan c masing-masing
dibuat dari larutan NaF maupun KF induk

Pembuatan deret larutan standar

Kedalam 11 beker ( nomor 1 s.d. 11 )
polietiien 50 ml secara berurutan dipipetkan
kedalamnya; 14,99 ml, 14,98 ml, 14,96 ml, 14,92
ml, 14,80 ml, 14,99 ml, 14,95 ml, 14,90 ml, 14,50
ml, 13 ml, dan 14,25 ml aquatrides. Secara
berurutan pula ( mulai nomor 1 s.d. 5 ) dipipetkan
kedalamnya 0,01 ml, 0,02 ml, 0,04 ml, 0,08 ml,
serta 0,2 inl larutan 6 ppm ion Fluorida serta untuk
beker polietilen nomor 6 s.d. 10 dipipetkan
kedalamnya 0,01 ml, 0,05 ml, 0,1 ml, 0,50 ml, dan
2 ml larutan Fluorida 360 ppm kemudian untuk
beker nomor 11 dipipetkan kedalamnya 0,75 ml
larutan 3600 ppm Fluorida. Kedalam masing
masing beker ditambahkan 15 ml'larutan TISB,
maka akan diperoleh sederet larutan berkonsentrasi
2, 4, 8, 16, 40, 120, 600, 1200, 6000, 24.000, dan
90.000 ppb ion Fluorida. Masing-masing larutan
tersebut diamati potensialnya dalam keadaan
teraduk selama 50 menit. Dibuat kurva kalibrasinya
yaitu konsentrasi flourida (ppb) lawan potensial
(mV), kemudiaa <iievaluasi harga slope dan
koefisien korelasinya. Pekerjaan diatas dilakukan
untuk berbagai TISB baik itu yang menggunakan

pengomplex CDTA atau sitrat dengan penggantian
garam Natrium maupun Kalium pada larutan
standar maupun cuplikan

Preparasi Cuplikan

Kedalam beker polietilen dipipetkan 1 ml
larutan Cuplikan, ditambah dengan 14 ml
aquatrides serta 15 ml larutan TISB.

Pengamatan Potensial

Pengarnatan Potensial dilakukan dengan
menempatkan larufan standar ataupun cuplikan
pada labu ukur polietilen yang ditempatkan diaias
pengaduk magnit ,dan potensialnya dicatat setelah
50 menit.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Tabel l.a. Hasil pengamatan Potensial untuk
penentuan Waktu tahggap tetap 2 ppb
dan 120 ppb F dari garam NaF

Waklu
menit

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

mVfriSB la)
2 ppb- 120 ppb

212.1-119,2

208.1 - 116,4

206.1 -115,3

204,0-114,2

202.4-113.4

201,5-113.3

200.6-112.3

199,5-112.3

198.5-112,3

198,4-112.3

198.2-112.3

197,3-112.3

mV(TlSBIb)
2 ppb- 120 ppb

234,5- 110,7

225,7 - 109.3

219.5 - 108,8

216.0- 108,7

212^-108,3

210,4- 108.2

208,0 - 108.3

206.2 - 107.9

205.1 - 107,9

203.6 - 108,0

202,6 - 107,9

201,8 - 107,9

mV (TISB 2»)
2ppb-120ppb

202,4- 114,2

200,0-113,1

197.1-112,7

195.7-112.0

194,3-111,9

193.2-111,8

192.9-111,5

192,9-111.4

192,6-1'.1.4

192,1-111,4

191,8-111,5

192,0-111,4

mV(TISB2b)
2 ppb - 120 ppb

188,7- 109.1

183.2 - 107.7

179,7-106.9

176.2 - 105,3

174.2 - 105,1

172.8 - 105.1

171.5 - 105,2

170,6- 105,1 4

169,7-105.1

169,3 - 105,1

169.0 - 105.2

168,5 - 105,1

Gambar la dan Ib.berikut adalah hubungan
potensial ( MV ) dan waktu tanggap tetap :

.«V

220

200

180

ISO

140

120

•eiit

• li|l!0| — UUPIH -— IUtftl
' tl lliOI ~~- ! M ! M H -«-

Gambar la. Kurva yvaktu ianggap tetap garatn
NaF

Djawahiri M.H. dkk. ISSN 02613-3128



Prosidittg Pertenuian dan Presentasi Iltniuh
PPNY-BA TAN Yogyakart'a 25 - 27Aprit 1995 Buku II 21

Tabel l.b. Hasil pengamatati Potensial untuk
penentuan Waktu taiiggap tctap 2 ppb

Waktu
menic

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

mV (TISB 1»)
2 ppb - 120 ppb

189,8-118.4

188.2-116,9

180.8-115.«

180.8-115,1

180,8- 115,1

180.8- 114.5

180,1-114,4

180.3- 114.4

179,9 - 114,3

179,7-114,2

180,1- 114,4

179,9-114,4

niVfriSBIb)'
2 ppb - 120 ppb

199.4-118.8

191,2-110,9

187.6-110,8

185,8-110.4

185,0- ItO,2

184,2-110.2

183,8-riO.I

183,4 - 109,8

183,4-109,8

183,6-109,8

183,3-109,8

183,1 - 109,8

mV(TISB2«)
2ppb-120ppb

198,5-120.1 .

195,7- 117,2

194.0-116,6

192,2-115.9

190,8-115,3

189,5-115,0

1893-115,1

189,0-114,7

188,6-114,5

188,4- 114,3

188,0-114,3

187.9-114.3

mV (TISB 2b)
2 ppb- 120 ppb

183.7-109,8

179,4-108,5

175,6 - 108.0

173,6-107.7

172.5-107,7

172,5 - 107,6

171.3 - 107,4

170,9-107,2

170,9 - 107,1

170.6-107.1

170,4-107.1

170.3-107,1

200

180

1SS

W>

120
»—Y 8 i 8 g

0 25 50
ntlit

— li Ujjil -— li (1!9I •*• 11 (I|»b| -*• II111«!

Gambar Ib. Kurva waktu tanggap tetapgaram
KF

Tabel 2a. Hasil pengamatan potensial standar
flourida dengan TISB - CDTA

Konsentrasi
F

(PPl>)

2

4

S

20

40

80

120

1200

Fotenstal
(mV)

Na d>latn 2 b

146.2

MI.S

137.S

123,9

IH.6

95,2

91,1

35,3

Potcnsial
(mV)

Na dalam 2a

182,9

178,0

169,9

. 141,4

138,6

81.6

109,0'

49,4

Polensia!
(mV)

Kdalan, 2b

188.4

182.0

172,7

154,5

!4l.g

121.7

114,3

55,3

Potensial
(mV)

KdaUm2a

170,6

165,5

159.0

143,2

132,2

112,6

107,1

49,5

Gambar 2,3, 4 dan 5 berikut adalah kurvastandar
kalibrasi Fluorida dalam berbagai TISB

Tabcl 2b. Hasil pcngamatan potensial standar
floutfda dengan TISB - Sitrat

Konien(r*si
F

(ppb)

2

4

8

20

40

80

120

1200

PiKemiii!
(»V)

Na dalani la

188,4

189.2

178,2

156,1

141,2

121.7

112,3

52,23

Polcnsial
(mV)

Nadalamlb

203.«

ISS.3

186,5

IS8.5

136.3

120.5

108.0

48.1

Fotcnfial
(mV)

Kdilimll

188.3

179,7

173.6

155,0

-.42.0

122.3

U4.5

55,4

Poteniial
(mV)

KdaUmlb

183.6

177.3

170.9

151.4

137.6

118.1

109.8

51.3

200

150

SO

Poltniil! nr ) '

-100«-
100 1000 I00G0 100000

Kci- .estmi|ppb|
— T:SBZI. -+-T:SI» .

Gantbar 2. Kurva standar Kalibrasi Fluorlda
dengan garam NaF

250

200

150

100

so
0

10 100 1000 10000 100000 100000

Gambar 3. Kurva kalibrasi kalibrasi Fluorida
dari garam NaF
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1 10 100 1000 10000 100000 100000

— rissi; -*-I:SB2»

Gambar 4. Kurva kalibrasi Fluoridn dengan
garam KF

1 10 100 1000 100(0 100000 100000
K o t m l t u i {ppb |

— r:sau -«-lii

GambarS. Kurva kalibrasi Fluorida dengan
garam KF

Tabel 3a. Pengamatan koefisien korelasi (r) dan
slope( S ) / tg a dalarn kurva standar
TISB - CDTA.

Kurva
scandar

F(ppb)

2-1200

4-1200

8-1200

20-1200

•JO-1200

120-1200

r.

Na-2b

0,9768

0,9852

0,9932

0,9963

0,9979

0,9969

S.

Na-2b

-39.95

-43,64

-47,63

-50,83

-53,15

-52.59

rl

Na-2a

0.9S78

0,9924

0,9927

0.9892

0,9999

0,9999

S.

Na-2a

-48,59

-51.92

-54.18

-54,58

-60,22

-59.82

r.

K-2b

0,9905

0.9953

0.9979

0,9988

0,9996

0,9994

S.

K-2b

-48,56

-51,77

-54.47

-56.55

-58,04

-57.32

KOa

0,9843

0.9910

0,9958

0,9977

0,9987

0.9982

S.

K-2a

-43.95

-47,50

-50.89

-53.56

-55,51

55.00

Tabcl 3b. Penganiatan kocfisien korelasi (r) tlan
s!opc( S ) / tg a <Ia!:ini kurva standar

Kurva
staudar

F(ppb)

2-1200

4-1200

s-noo

20-1200

40-1200

80-1200

r.

Na-2b

0.9980

0,9982

0.9995

0.9996

0.9999

0.9999

S.

N«-2b

-51.39

-56;O4

-58.08

-58.97

-59.95

-59.44

r.

N»-2«

0.9*10

0.9950

C.9989

0.9994

0.9997

0.9997

S.

N»-2a

-57.16

-59.4«

-63,12

-61.41

-60.19

-60.99

r.

K-2b

0.9894

0.9934

0.997»

0.9988

0.9994

0.9994

S.

K-2b

-48.21

-51.31

-54.79

-56.73

-58.18

-57.53

r.

K-2a

O.9S81

0.9947

0.9389

0,9994

0.9997

0.9997

S.

K-2a

-48.57

-52.10

-55.3A

-56.89

-58,02

57.38

Tabel -4 a. Pengamatan Potensial dan Konsentrasi
Cuplikan dalam TISB la serta Ib

Cuplikan

Lanononn 1

sda

(rala-nnaj

% knalahan

mV/pjjbF

T1S8 [a-N«

134.6/1513.9

134,1/1543,3

l52S,Sppb

32.9

m V / ppb F"

TlSBlb-.Ns

132.0/i461.9

131.8/1473,1

1467,5 ppb

27.6

mV/ppbF-

TISB1»-K

133,7/1564,5

133,4/1595,8

1S80.S ppb

37.4

mV.'ppb F-

TISB Ib-K

123.0/1458,3

122,7/1469,1

U64.1 ppb

27,3

Tabel -4 b. Pengaraatan Potensial dan Konsentrasi
Cuplikan dalam TISB 2a serta 2b

Cuplikan

Lanononn 1

sda

frau-rau]

% kesalahan

raV/ppbF

TISB :a-Na

134,6/1424.1

134,1/1440,5

1432.3 ppb

24.5

m V / p p b F

TISB 21>-Na

132.0/812,9

131,8/823,6

818,25 ppb

2S.84

mV/ppbF-

TlSB2a-K

133,7/1102,2

133,4/1116,0

1109,1 ppb

3,6

mV/PpbF-

TISB 2b-K

123,0/2451.3

122.7/1469.9

1464,1 ppb

27.33

Penghitungan % Kesalahan dengan cara:

~ [P
% kesalahan = X 100 %

L i A J
keterangan

[SA]= konsentrasi F standar OOSA52/53 dari
Jerman Barat

[P] = konsentrasi Fhasilpengamatan.
Dengan memperhatikan tabel 1 sampai dengan 4
maka pada tabel la, dan gambar la didapat hasil
bahwa waktu tanggap tetap larutan standar dari NaF
yang menggunakan TISB la & lb, ?a & 2b
berkonsentrasi 2 ppb F relatif sampai dengan 50
menit belum diperoleh potensial yang stabil,
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sedangkan konsentrasi 120 ppb F waktu stabil
diperoleh pada menit ke 40 lintuk keseluruhan
penggunaan TISB

Dari Tabel Ib dan Gambar Ib. diperoleh data
bahwa penggunaan larutan standar Fluorida dari KF
menghasilkan waktu tanggap tetap yang lebih cepat
stabil dibandingkan dengan yang menggunakan
garam NaF. Penggunaan TISB lb ( kalium sitrat)
diperoleh waktu tanggap tebih cepat ( 40 menit)
dibanding TISB la ( Natrium Sitrat') yang belum
stabil potensialnya pada 60 menit pengukuran
masing-masing mengukur2 ppb F.

Pada gambar 3, dan 5 tampak bahwa kurva standar
kalibrasi Fluorida hampir tidak ada perbedaan yang
berarti baik pada TISB yang menggunakan garam
Na ataupun K. Gambar 2 menunjukkan bahvva
TISB yang menggunakan garam Na rentang
liniaritasnya lebih panjang yaitu mulai 40 sampai
90.000 ppb, sedangkan dengan penggunaan garam
K rentang liniaritasnya lebih pendek dimulai
konsentrasi 600 - 90.000 ppb F \ Akan tetapi dilihat
dari gambar lb, waktu tanggap tetap Fluorida lebih
cepat dicapai oleh TISB yang menggunakan garam
K yaitu sekitar 35 menit pada konsentrasi 2ppb F",
sedangkan pada konsentrasi F* yang sama untuk
TISB yang menggunakan garam Na sampai waktu
60 menit belum menunjukkan potensial yang tetap.
Selanjutnya jika dibandingkan antara gambar la
dengan Ib, maka untuk konsentrasi F' 120 ppb,
diperoleh waktu tanggap tetap yang relatif sama
baik yang menggunakan garam Na maupun K yaitu
20 menit.

Tabel 3a menunjukkan bahwa kurva standar garam
NaF dengan TISB 2b harga slopenya menjauhi
permintaan Nernst, begitu pula untuk kurva standar
KF dengan TISB 2a terhadap 2b.

Tabel 3b menunjakkan tidak terdapatnya perbedaan
yang berarti antara kurva kalibrasi standar yang
dibuat dengan NaF dengan TISB la maupun Ib.
Begitu pula dengan kurva standar yang dibuat dari
KFdenganTISB laterhadap lb.

Tabel 4a dan 4b, menunjukkan bahwa konsentrasi
cuplikan Lanonorm 1 dengan kesalahan paling
kecil (3,6%) diperoleh pada kurva standar kalibrasi
KF dengan menggunakan TISB 2a. Hal ini sesuai
dengan penelitian Bagg(3) yang menyatakan bahwa
dalam sistem ini Na+ yang mengalami assosiasi jauh
lebih besar dari pada K+ yang terdisosiasi.

Akan tetapi pada kurva standar dengan KF yang
menggunakan TISB 2b terjadi kesalahan yang besar
(114,4%). Hal ini terjadi karena dalam sistim ini
KF cenderung terdisosiasi membentuk K+.
Menurut Wemer^, adanya K+ yang dominan akan

terdifusi bersama F" menembus membran LaFj
sehingga K+ akan terukur bersama dengan F".

KESIMPULAN

Pada penggunaan TISB garam-garam K+

diperoleh potensial waktu tanggap tetap lebih
singkat, dibandingkan dengan Na+ dan kemiringan
(slope) yang telah sesuai dengan persamaan
Nernst(7>. Dengan memodifikasi garam natrium
digantikan kalium pada TISB sitrat diperoieh hasil
kurva kalibiasi standar yang hampir tidak berbeda
nyata. Hasil cuplikan Lanonorm 1, OSSA 52/53
Jerman yang paling mendekati sertifikat adalah
TISB garam natrium dengan larucan standar dari K.F
dengan kesalahan 3,6 %.
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1. Mohon ralat penulisan :Ksp = [Lc?*] [F]
Penulisan total ionic strength adjuster,
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•2. Mengapa pada kesimpidan hanya dibahas
beda K & Na sedangjudul anda modifikasi
bufer

Djawahiri MH

1. Terima kasih atas ralatnya

2. Baik pada TISB CDTA maupun Sitrat
semua bahan yang menggunakan Na
dimodifikasi dengan K. Kesimpulan akan
dilengkapi

Budiarto

1. A lasan apayang Bapakperguanakan dalam
penelitian ini dengan mengganti sodium
dengan potasium tersebut ?

2. Beri contoh pemakaian raetode tsb., untuk
apa saja ?

Djawahiri MH

1. Penemuan Bagg. J yang menyatakan bahwa
TISB dongan garam sodium terjadi
"association" antara Na+ dengan F"

membentuk species KF°. Sehingga dengan
modifikasi gararn Na dengan K pada TJSB
diharapkan meningkatkan sensitivitasnya.

2. Metoda tersebut antara lain untuk penentuan
F" pada urine, saliva, air minum, tanah dan
sedimen

Kris TrlBasuki

1. Bagaimana hubungan konsentrasi NaF
terhadap potensial (gambar l.a) ?

2. Secara teori bagaimana antara K dan Na
tidak ada perbedaan yang berarti ?

Djawahiri MH

1. Makin rendah konsentrasi F maka
potensialnya ke arah positif dan makin
tinggi konsentrasi F" potensialnya makin
negatif.

2. Kami melihat dari slope yang relative sama
baik antara TISB dengan na ataupun K
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PENENTUAN UNSUR-UNSUR PENGOTOR (Er, Yb DANTm)
DALAMITRIUM HASIL OLAH PASIR XENOTTM PROSES
PENGENDAPAN DENGAN METODA AAS

Supriyanto C , Isyuniarto, Bambang EHB.
PPNY-BATAN, Jl. Babarsari. P.O. Box 1008. Yogyakarta 55010

AESTRAK
PENENTUAN UNSUR-UNSUR PENGOTOR (Er. Yb DAM Tm) DALAM ITRIUM HASIL OLAH

PASIR XENOT1M PROSES PENGENDAPAN DENGAN METODE AAS. Teiah dilakukan penentuan
unsur-unsur pengotor (Er, Yb dan Tm) dalam itrium hasil olah pasir xenotim dengan metode AAS.
Penentuan kandungan unsurEr, Yb dan Tm dalam itrium hasil olah pasir xenotim dilckukanpada kondisi
optimumyaitupadapanjanggelombang.Er: 400,8 nm, Yb: 398,8 nm, Tm : 371,8 nm, perbandingan laju
alir gas N2O dan C2H2 masing-masing adalah Er : 11,0/8,00 l/menit, Yb : ! 1,0/8,10 l/menit dan Tm :
11,0/8,20 l/menit, lebarcelah masing-masing 0,5 nm dan tinggipembakar masing-masing adalah Er: 12,
Yb : 12,5 dan Tm : 11. Adanya Y sebagai unsur mayor dengan konsentrasi di atas 40.000 \xg/ml tidak
berpengaruh terhadap serapan Er, Yb dan Tm, demikianjuga adanya unsur Dy dan Gd masing-masing
sampai dengan konsentrasi 5.000 \xg/ml, tidak berpengaruh terhadap serapan Er, Yb dan Tm. Diperoleh
kandungan Er, Yb dan Tm dalam 3 cuplikan masing-masing adalah Er cuplihan I: 0,529 ± 0,007 %, II:
0,209±0,007%, III: 0,884 + 0,001 %; Ybcupiikanl: 0,361 + 0,028%, II: 0.342 + G.003 %, III: 2,334+
0,101 %; Tm cupttkanl: 0,078 ± 0,004 %, II: 0,069 ± 0,005 %, III: 0,923 + 0,018 %.

ABSTRACT
DETERMINATION OF THE IMPURITIS ELEMENTS (Er, Yb AND Tm) 1N YTTRIUM FROM

XENOTIM SAND PRODUCED WITH PRECIPITATION PROCESS BY AAS METHODE. The
determination ofthe impuritis elements (Er, Yb andTm) inyttrium from xenotim sands producedby AAS
methode has been studied. The determination ofEr, Yb and Tm inyttriumfrom xenotim sands produced
were done at optimum condition at the wavelength ofEr: 400.8 nm, Yb : 398.8 nm, Tm : 371.8 nm, the
ratio o/N2OandC2H2asfollow,Er =11.0:8.00l/min, Yb = 11.0:8.10UminandTm^ 11.0:8.20i/min,
slithwidth0.5 nm respectively andhight ofburnerforEr = 12, Yb = 12.5andTm = II. Present ofyttrium
as the major element until at the concen-tration 40.000 \ig/ml did not influence at the absorbance cf
Er, Yb dan Ttn, for the presents ofDy and Gd untii at the concentration 5.000 [ig/ml, respectivefy, did
not influence at the absorbance ofEr, Yb dan Tm. The contents ofEr, Yb dan Tm in the 3 samples asfollow
: Er sample I: 0.529± 0.007 %, II: 0.209 + 0.007 %, III: 0.884 + 0.001 %; Yb sample 1: 0.361 ± 0.028
%, II: 0.342 ± 0.003 %, III: 2.334 + 0.101 %; Tmsample I: 0.078 ± 0.004 %, II: 0.069 ± 0.005 %, III:
0.923 ±0.018%.

PENDAHULUAN

Itrium termasuk salah satu logam tanah
jarang, kelimpahan Iogam ini di kulit bumi

berkisar antara 28 - 70 ppm. Di alam Y diperoleh
dalam beberapa senyawa, misalnya senyawa fosfat
: xenotLc% senyavva oksida : fergusonite dan
samarskite, dalam bentuk siiika : yttriaiite dan
gadoline, juga ditemukan dalam bentuk campuran
dengan mineral-mineral tanah jarang lainnya(l\
Pasir Xenotim/monasit yang merupakan hasil
samping pada penambangan timah di P. Bangka dan
P. Belitung adalah merupakan salah satu sumber
itrium. Beberapakegunaan dari logam itrium antara

lain adalah untuk bahan industri magnit, elektronik,
keramik dan gelas, ' super konduktor, sebagai
campuran dengan logam tanah jarang lainnya dalam
bentuk senyawa fosfor dipakai untuk televisi
berwaraa, oksidanya untuk lampu gas dan lampu
asetilen (2). Pada utnumnya hasil olah pasir
xenotim/monasit dapat dikelompokan menjadi dua
kelompok yaitu kelompok itria (sebagai unsur
mayor Y) dan kelompok seria (sebagai unsur mayor
Ce). Sudah barang tentu untuk mengetahui apakah
suatu produk hasil olah.pasir xenotim/monasit baik
kelompok itria dengan hasii utapia Iogam itrium,
maupun seria dengan hasil utama logam Ce, sudah
memenuhi persyaratan antara lain berderajad
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nuklir, diperlukan suatu metoda analisis yang
handai dan mampu, baik dalam hal kecermatan
maupun daiam ha! ketelitiannya. Salah satu metode
yang dapat dilakukan adalah dengan metode
spektrofotometri nyala serapan atom (AAS),
metode ar.alisis ini bcrdasarkan proses penye-rapan
energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada
tingkat dasar (grovnd state). Penyerapan tersebut
menyebabkan tereksitasinya atom ketingkat tenaga
yang lebih tinggi, pengurangan intensitas radiasi
yang diberikan sebanding dengan jumlah atom
pada tingkat dasar yang menyerap energi radiasi
tersebut. Dengan mengukur intensitas radiasi
yang diteruskan (transmitansi) atau mengukur
radiasi yang diserap (absorbansi), konsentrasi unsur
di dalam iarutan cuplikan dapat ditentukan
berdasarkan kurva kalibrasi.(3'6).

Pada penelitian ini akan ditentukan
kandungan unsur-unsur Er, Yb dan Tm, sebagai
unsur pengotor dalatn itrium hasil olah pasir
xenotim/monasit dari kelompok itria dengan kadar
Y ada'.ah 80 %, sedangkan metoda yang digunakan
adalah dengan metoda standar adisi.

TATA KERJA

Bahan

Dalam percobaan ini digunakan erbium
oksida, iterbium oksida, tulium cksida
masing-masing buatan Spek, itrium oksida,
gadolLnium oksida, disprosium oksida, asam nitrat
pekat, potasium nitrat masing-masing buatan
Merck, akuatrides buatan Laboratorium Kimia
Analisis dan Uji Kualitas.

Tata kerja

Percobaan dilakukan dengan menggunakan
alat spektrofotometer serapan atom .buatan Varian
AA 300 P dengan metode nyala, sedang-kan
sebagai bahan bakar digunakan gas C2H2 dan N2O
tekiiis masing- masing buatan Aneka Gas Industri
Yogyakarta.

Optimasi analisis

Optimasi analisis Er, Yb dan Tm dilakukan
dengan pengamatan serapan pada panjang
gelombangyang maksimum, perbandingan laju alir
gas N2O dan C2H2, Iebar celah, tinggi pembakar dan
laju alir cuplikan masing-masing unsur, sedangkan
larutan yang diamati adalah 50 ml larutan campuran
yang terdiri dari Er, Yb, Tm, KNOj (kons. K = 2
%), HNO3 1 N dengan konsentrasi akhir Er = 5
jig/ml, Yb=2 ng/ml, Tm=2 jig/ml, K=4000 ng/ml
danHNOjO.lN.

Pengaruh asam nitrat pada serapan Er, Yb dan
Tm.

Dibuat 5 ml larutan campuran yang terdiri
dari Er, Yb, Tm, KNO3 (konsentrasi K = 2 %),
HNOj 1 N dan aquatrides, hingga konsentrasi akhir
masing-masing dalam larutan tetap yaitu Er = 5
p.g/m!, Yb = 2 ng/ml,Tm = 2 ng/ml, K = 4000
M-g/ml, sedangkan konsentrasi akhir HNO3 dalam
larutan bervariasi dari 0,0.05, 0.1, 0.15,0.2, 0.25,
0.3 dan 0.35 N, kemudian masing- masing
larutan diamati serapannya pada panjang
gelombang Er: 400.8 nm, Yb : 398.8 nm dan Tm :
371.8 nm.

Pengaruh iarutan pendukung KNO3

Cara kerja yang dilakukan sama seperti pada
pengaruh HNO3 dengan perbedaan konsentrasi
akhir Er, Yb, Tm dan HNO3 masing- masing dalam
larutan tetap, sedarig konseatrasi akhir K dalam
larutan bervariasi dari 500,1000,2000,4000,6000,
8000 dan 10000 ug/ml. Kemudian masing-masing
larutan diamati scrapannya pada panjang
gelombang masing-masing unsur Er: 400.8 nm, Yb
: 398.8 nm dan Tm : 371.8 nm.

Pengaruh unsur Y pada serapan Er, Yb dan Tm.

Dibuat 5 ml larutan campuran yang
masing-masing terdiri dari Er, Yb, Tm, Y, KNO3

(konsentrasi K = 2 %), HNO3 1-N dan aquatri-des
hingga konsentrasi akhir Er, Yb, Tm, K dan HNO3

dalam laru-tan tetap yakni Er = 10 ng/tnl, Yb = 10
jig/ml, Tm = 10 \xsjm\, K = 4000 |ig/ml, HNO3 =
0.1 N sedangkan konsentrasi akhir Y dalam larutan
bervariasi dari 0, .10, .100, 500, 1000, 2000, 4000
dan 5000 ng/ml. Kemudian masing-masing larutan
diamati serapannya pada panjang gelombang
raasing-masing unsur Er: 400.8 nm, Yb: 398.8 nm
danTm: 371.8 nm.

Pengaruh unsur-unsur Dy dan Gd pada serapan
Er, Yb dan Tm.

Pengaruh unsur-unsur Dy dan Gd pada
serapan Er, Yb dan Tm dikerjakan sama seperti
pada pengaruh Y terhadap serapan Er, Yb dan Tm,
dengan konsentrasi akhir Er, Yb, Tm dalam larutan
tetap masing-masing 10 fig/ml dan konsentrasi
akhir Dy dan Gd masing-masing bervariasi dari 0,
10, 100,200,300,400 dan 500 p.g/ml.

Penentuan Er, Yb dan Tm dalam cuplikan hasil
olah pasir xenotim

Tiga macam cuplikan hasil olah pasir
xenotim dengan kode I, II dan III dengan berat
cuplikan I dan II : 1 g, cuplikan III*: 0.125 gr,
masing-masing dilarutkan dalam 0.5 ml HNO3
pekat dan dipanaskan sampai hampir kering,
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kemudian hasil pelarutan diencerkan dengan
aquatrides hingga volume akhir 10 ml untuk
cuplikan I dan II dan 5 ml untuk cuplikan III. Pada
penentuan Er dan Tm dibuat larutan campuran yang
terdiri dari cuplikan I, II dan III, lafutan Er(NO})3

(konsentrasi Er= 1000 ̂ ig/ml), Larutan Tm(NO})3
(konsentrasi Tm - 1000 ng/ml), larutan KNO3

(kons. K = 2 %), HNO3 1 N sedemikian rupa
sehingga konsentrasi akhir Er dan Tm daiam larutan
bervariasi muiai dari 0, 2, 4, 6 dan 8 g/ml,
konsentrasi akhir K dan HNO3 daiam larutan tetap
masing-masing 4000 ^g/ml dan 0.1 N, yolume
cuplikan I, II dan III yang ditambahkan
masing-masing tetap 62.5 \i\, kemudian volume
akhir dijadikan 5 ml dengan penambahan
akuatrides. Masing-masing larutan diamati
serapannya pada panjang gelombang Er: 400.8 nm
dan Tm : 371.8 nm. Sedangkan pada penentuan Yb
diiakukan sama seperti tersebut di atas dengan
konsentrasi akhir Yb dalam larutan bervariasi dari.
0, 1, 2, 3 dan 4 ng/ml dan volume cuplikan yang
ditambahkan dalam masing-masing larutan tetap
12.5 nl.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi optimum penentuan Er, Yb dan Tm,
pengaruh asam nitrat, pengaruh larutan
pendukung dan pengaruh Y, Dy dan Gd serta
hasil-hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk
tabel 1 dan 2 serta gambar grafik seperti pada
gambar 1 - 6.

Optimasi kondisi penentuan Er, Yb dan Tin

Untuk memperoleh kondisi optimum
analisis dilakukan dengan mengukur serapan
maksimum pada pada panjang gelombang yang
maksimum masing-masing unsur pada.setiap
perubahan perbandingan laju alir N2O/C2H2, tinggi
pembakar, dan laju alir cuplikan. Diperoleh kondisi
optimum penentuan Y seperti pada tabel 1.

Pengaruh asam nitrat pada serapan Er, Yb
danTm.

Pehgaruh asam nitrat sebagai media
pelarut disajikan dalam gambar 1. Dari gambar
tersebut dapat dikatakan bahwa asam nitrat dengan
konsentrasi mulai dari 0.05 N sampai dengan 0.30
N tidak memberikan pengaruh terhadap serapan Er,
Yb dan Tm, dengan demikian untuk analisis
selanjutnya menggunakan asam nitrat dengan
konsentrasi 0.1 N.

Tabel 1. Optimasi kondisi penentuan Er, Yb
dan Tm

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Paramctcr

Panjang gelombang (nm)

Arus lampu (rnA)

Lebar celah (nm)

Laju alir gas N2O (I/min)

Laju alir gas C2H2

Laju alir cuplikan (ml/min)

Tinggi pembakar (skala)

Er

400.8

10

0.5

11.0

8.00

5

12.0

Yb

398.8

5

0.5

11.0

8.10

5

12.5

Tm

371.8

10

0.5

11.0

8.20

5

11.0

0.4

0.3 5

0.3 :

0.25

Serapan

0 . 2 -

O.IS

Itlt. U • II 11/al

0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.20 0.3S
K o n s e n t r a s i HNO3 (Nj

Gambar 1. Pengaruh asam nitrat pada
serapan Er, Yb dan Tm

Pengaruh larutan pendukung KNO3 pada
serapan Er, Yb dan Tm.

Suhu nyala bahan bakar dari campuran gas
C2H2-N2O adalah paling tinggi dari pada campuran
gas yang lain, suhu nyala maksimum campuran gas
tersebut dapat mencapai 2955 °C (4). Penggunaan
bahan bakar tersebut pada suhu nyala tinggi dapat
mengakibatkan sebagian Er, Yb dan Tm akan
terionisasi secara parsial, sehingga atomisasi tidak
berjalan secara sempurna. Untuk mencegah
terjadinya ionisasi digunakan larutan pendukung
yaitu larutan kalium nitrat, pengarah larutan
pendukung disajikan dalam gambar 2. Pada
gambar 2 dapat dikatakan bahwa penggunaan
larutan pendukung KNO3 dengan konsentrasi K di
atas 1000 ng/ml sampai dengan 10.000 |ig/ml tidak
memberikan pengaruh terhadap serapan Er dan Tm,
sedang penggunaan kalium nitrat di atas 2000
Hg/ml sampai dengan 10.000 |ig/ml tidak
berpengaruh pada serapan Yb. Untuk analisis
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selanjutnya digunakan larutan pendukung KNOj
dengan konsentrasi K. = 4000 jig/ml.

S e r a p a n

500 10110 2000 4000 5000 8000 10000
Konsentrasi K [ug/ml]

Gambar 2. Pengaruh KNOs pada serapan Er,
Yb dan Tm

Pengaruh Y, Dy dan Gd pada serapan Er, Yb
dan Tm.

Telah dipeiajari pengaruh ittrium sebagai
unsur mayor dalam cuplikan pada serapan Er, Yb
dan Tm, disajikan pada gambar 3. Daii kurva
tersebut dapat dikatakan bahwa penambahan
konsentrasi itrium sampai dengan 10.000 Jig/ml,
tidak memberikan pengaruh terhadap serapan Tm
dengan konsentrasi Tm = 2 jig/ml, sedangkan pada
Er dan Yb adanya itrium di atas konsentrasi 20.000
|ig/ml, dan 8000 jag/ml sudah memberikan
pengaruh pada serapan Er dan Yb. Pengaruh Dy
pada serapan Er, Yb dan Tm, ditampilkan pada
gambar 4 dan 5. Meskipun Dy dan Gd bukan
sebagai unsur mayor dalam cuplikan, tapi
berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan
menunjukan kandungan Dy dan Gd dalam cuplikan
hasil olah pasir xenotim cukup besar yaitu + 5 dan
±2 % (5), dengan demikian perlu dipelajari
pengaruh Dy dan Gd terhadap serapan Er, Yb dan
Tm. Pada gambar 4 dapat dikatakan bahwa
penambahan konsentrasi Dy di atas 1000 (ig/ml
sudah berpengaruh terhadap serapan Yb, sedangkan
pada serapan Er dan Tm penambahan Dy sampai
dengan 5000 |ig/ml tidak memberikan pengaruh.
Sedangkan pengaruh Gd pada serapan Er, Yb dan
Tm, ditampilkan pada gambar 5. Pada gambar 5
menunjukan pengaruh penambahan konsentrasi Gd
pada serapan Er, Yb dan Tm dan dapat dikatakan
bahwa penambahan konsentrasi Gd sampai dengan
5000 [ig/ml tidak memberikan pengaruh terhadap
serapan Er, Yb dan Tm.

Serapan

10 5000 10000 20000 30000 «0000 50000

Penambahan kons. Y (ug/ral)

Gambar 3. Pengaruh Ypada serapan Er, Yb
dan Tm
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Gambar 4. Pengaruh Dypada serapan Er, Yb
dan Tm

Penentuan kandungan Er, Yb dan Tm dalam
cuplikan I, II dan III.

Penentuan kandungan Er, Yb dan Tm dalam
cuplikan hasil olah pasir xenotim dilakukan dengan
menggunakan metoda standar adisi. Metoda
tersebut dilakukan dengan menambahkan sejumlah
volume tertentu dari cuplikan ke dalam suatu deret
Iarutan standar, sehingga diperoleh suatu harga a/b

n i -,

0.35-

0.3-

0 .25-

0.2-

(1,1 S-

Seiapan

itu. n • 11 •)/•(

[.11. 1« • II M/«1 ..

t«ti. Er • t» iffai

10 - 1000 2S00 - 5000
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Gambar 5. Pengaruh Gdpada serapa'n Er, Yb
dan Tm
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yakni konsentrasi cuplikan. Dipilih metoda standar
adisi karena mempunyai beberapa keuntungan
antara lain dapat menekan adanya gangguan
matriks, keuntungan lain adalah mudah dan cepat
dilakukan. Sebagai contoh tnetoda standar adisi,
ditampilkan pada gambar 6.

Serapan

Gambar 6.

l 4 5

Konsentrasi Tm (ug/ml)

Metoda standar adisi penentuan
Tm dalam cuplikan.

Penentuan Er, Yb dan Tm dalam cuplikan
hasil olah pasir xenotim, cuplikan terdiri dari 3
macam dengan kode cuplikan I, II dan III, ke tiga
cuplikan tersebut masing-masing adalah
merupakan hasil olah pasirxenotim yang dilakukan
kelompok PPBNR. Setelah dilakukan perhitungan
dengan faktor pengenceran diperoleh kandungan
Er, Yb dan Tm daiam cupiikan seperti pada tabel 2
sebagai berikut:

Tabel 2. Kandungan Er, Yb dan Tm dalam
cuplikan hasil olah pasir xenotim

No.

1.

2.

3.

Cup.

I

II

III

Er (%)

0.529 + 0.007

0.209 ±0.007

0.884 ±0.001

Yb(

0.361 ±

0.342 ±

2.334 ±

%)

0.028

0.003

0.101

Tm( %)

0.078 ±0.004

0.069 ±

0.923 ±

0.005

0.018

KESIMPULAN

Penentuan unsur-unsur pengotor (Er, Yb
dan Tm) dalam itrium hasil olah pasrr xenotim dapat
ditentukan dengan metoda spektrofotometri
serapan atom. Adanya unsur-unsur Y sebagai unsur
mayor dalam cuplikan sampai dengan konsentrasi
50.000 ng/ml tidak memberikan pengaruh terhadap
serapan Tm, sedang pada serapan Er dan Yb adanya
itrium dengah konsentrasi di atas 40.000 ng/ml
sudah berpengaruh. Demikian juga adanya Dy

dengan konsentfisi di atas 1000 jig/ml sudah
berpengaruh terh'aaap serapan Yb, sedangkan pada
serapan Er dan Tm adanya Dy dengan konsentrasi
sampai 5000 ng/ml tidak memberikan pengaruh.
Sedangkan adanya Gd sampai dengan konsentrasi
5000 |ig/ml tidak memberikan pengaruh terhadap
serapan Er, Yb dan Tm. Dari perhitungan yang
dilakukan dengan metoda standar adisi diperoleh
kandungan Er, Yb dan Tm dalam 3 cuplikan sebagai
berikut Er cuplikan I: 0.529 ± 0.007 %, II : 0.209
± 0.007 %, III : 0.884 ± 0.001 %; Kandungan Yb
cuplikan 1: 0.361 ± 0.028 %, II: 0.342 ± 0.003 %,
III: 2.334 ±0.101 %; Kandimgan Tm cuplikan I :
0.078 ± 0.004 %, II : 0.069 ± 0.005 %, III: 0.923
±0.018%.
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TANYA JAWAB

Kris Tri Basitki

Apa yang dimaksud hasil olah pasir
senolimi; hal ini dikarenakanprosesnyapanjang ?.

Supriyanto C.

Yang dimaksud hasil olah pasir senotim
dalam penelitian ini adalah hasil olah pasir senotim
pada tahap pengendapan kemudian dilakukan
kalsinasi. Hasil olah kalsinasi tersebut yang
dimaksud da!am cuplikan.

Sigit

1.

2.

Apakah metoda ini pernah dicek dengan
larutan standar'Er, Yb, TM ?, dan apakah
dapat dikatakan baku karena belum dicek
dengan standar ?.

Hasil peneniuan Er, Yb dan Tm dalam
cuplikan I, II, III tnasih berbeda jauh.
Apakah cuplikcn I, II, dan III berasa! dari
hasil proses yang berbeda ?.

Supriyanto C.

1 Metoda analisis yang dilakukan belum
pemah dicek dengan larutan standar(SRM).
Cuplikan I, II, dan III adalah cuplikan yang
berbeda, sehingga hasilnya juga jauh
berbeda.
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PENGARUH LIGAN TERHADAP SENSITIVITAS PENENTUAN
FLUOR DENGAN ELEKTRODA MEMBRANE LaF3

Muzakky, Fonali Lahagu, Jawahiri M.H, Endang Susiantini.
PPNY-BATAN, Jl. LSabarsan, P.O. Box 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK
PENGARUH LIGAN TERHADAP SENSITIVITAS PENENTUAN FLUOR DENGAN ELEKT1ODA

MEMBRANE LaFy. Telah dipelajari pengaruh ligan aselat dan karbonat sebagai pengikat Uranium
dalam larutan Uranium-tetrajluorida dengan suasana keasaman 0,1 M HNOi. Pengikatan ini uniuk
melepaskan ionjlourida bebas dari senyawaan UOi(Fi) ', sehingga dapat terdeteksi menggunakan alat
potensiometer dengan elektroda membrane LaF}. Berdasarkan fluorida yang dibebaskan, ternyata ligan
asetat lebih sensitif mengikat Uranium daripada karbonat. Dibuktikan bahwa .-r.etoda adisistandardapat
menghindarkan pengaruh spesies HF pada keasaman tinggi. Percobaan telah di aplikasikan pada
penenluan Fluorida dalam Uranium-konsentrat, dengan hasil 1,215.10' M ± 1,957.10* memakai iigan
asetat dan 3,957.10~$ M±2,57.10A menggunakan ligan karbonat.

ABSTRACT
, THEINFLUENSCES OFSENSITIVITYOFLIGANGINDETERMINATION OFFLUOR WIHLaF3
MEMBRANE ELECTRODE. J The influenses of acetate and carbonate ligand for binded Uranium in
Uranium-tetrafluoride solution, with 0,1 M HNOi acid condition was been studied. The aim ofbinde.d to
looses of Uranium from UO2(Ft\) ' compound, so ihe free offluoride were able detected with LaFz
membrane electrode on potensiometric melhod. Base on thefree of Fluoride, acetate ligand was more
sensilive than corbonaie ligand. The adisi methode was able to prevented influent ofHF spesies in hight
acidity was relized. The methode was use to determination ofFluoride in "Concentrated Uranium", and
yieldare 1,215.10'5 M+l,957.10'4 in Acetate ligand dan 3,957.10'3 M+ 2,57.10~* in Carbonate ligand.

PENDAHULUAN

Yellow cake sebagai umpan pemurnian
uranium secara ekstraksi pelarut organik

(TBP-Kerosine) biasanya dibuat pada kondisi
keasaman 4,5 - 5 M HN03 0). Bila kandungan
umpan tersebut terdapat ion fluor dengan suasana
keasaman diatas, maka perbandingan antara ion
hidrogen dan flour menjadi tinggi dan
mengakibatkan spesies HF menjadi dominan (2).

Spesies HF bersifat sangat korosif terhadap
alat proses yang biasanya terbuat dari besi atau
campurannya dengan logam lain (SS), akibatnya
akan menurunkan umur alat.

Menurut Brewer.S (3) pada suasana Iarutan
pH = 3, fraksi spesies HF (cto) yang ada dalam
larutan 60%, bila dibandingankan dengan fraksi F
(ai) dalam larutan hanya 40%.

Dengankondisi cuplikan yangkeasamannya
sangat rendah tersebut diatas dan konsentrasi
uranium tinggi tetapi kandungan ion flcur termasuk
kelumit/minor. Maka diperlukan metoda analisis
fluor secara langsung dan sedikit mungkin

melakukan pengenceran yang dilakukan. Dewasa
ini analisis ion flour yang cukup andal dan selektif
adalah dengan cara potensiometer menggunakan
elektroda membrane LaF3. Dimana menurut
Skoog^D.A^ membrane LaF3 hanya dapat dilalui
oleh ion F saja, sehingga praktis tidak ada logam
yang menganggu kecuali ion hidroksida (OH').

Menurut Baumann, E.W(2)., dalam cuplikan
yang berasam sangat rendah kandungan ion flour
dapat ditentukan secara tidak langsung melalui
kandungan total Flour yang dideteksi oleh elektroda
membrane LaF3 dengan cara adisi.

Moeken, H.H.(5) berhasil memenentukan
kandungan Flour dalam larutan umpan uranium
setelah melalui sedikit perlakuan awal dengan
ammonium asetat 3 M.

Kemudian Chang. F.C (6) berhasii
melepaskan Flour bebas dari ikatannya dengan
uranium (UFs), Torium (ThF^ dan zirkonium
(ZrF.i), dengan penambahan amonium carbonat.
Dari pustaka (5) dan (6) tersebut diatas penulis
bermaksud meneliti sejauh mana pengaruh
Amonium asetat dan amonium carbonat sebagai
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ligan dapat mempengaruhi terhadap sensitivitas
penentuan ion flour dengan elektroda membrane
LaFj dengan cara adisi standar. Sekaligus
aplikasinya dalam penentuan kelumit flour dalam
larutan umpan uranium atau Yellow Cake dari
Ins ta las i Teknoiogi Proses PPNY Batan
Yogyakarta.

TEORI

Telah disinggung diatas dalam kondisi
berasam tinggi atau pH rendah, kandungan ion
flourida dalam cuplikan akan cenderung
membentuk HF yang korosif dengan reaksi sbb(S):

HF [H+] + [F-] (1)

Konstante pe'mbenttikan HF (Ka') adalah :

K = £HL YHF (2)
c ; ' a S . y F "

Derajat pembentukan spesies HF dalam jarutan
(aHF) sebagai fungsi aH+ dan Ka adalah :

a = a " (3)

HF a H + k ,

Bila harga aH+ dalam larutan dibuattetap dan
Ka merupakan konstante dissosisasi HF berharga
6,7. lCf1, maka bi!a sistim ini dibuat tidak ada
penambahan aa+ pembentukan HF (cto) dalam juga
akan tetap. Akibatnya hanya ion flourida bebas
yang terdeteksi oleh elektroda membrane LaF3

Dari pernyataar. tsrsebut diatas menurut
Baumann, E.W (i) kondungan flouf dalam sistim
diatas dapat ditentukan secara tidak langsung
melalui kandungan total flour (bebas dan
terkompleks), dengan cara adisi sbb :
Respon elektroda LaF3 dengan alat potensiometer
berdasarkan persamaan Nernst sbb:

E = E , - A . l o g C F (4)

Bila ke dalam sistim ini di adisikan sejumlah
kecil ion fluorida dengan konsentrasi Xi (Molar),
dengan mengabaikan sejumlah kecil perubahan
yolume, kekuatan ionnya tetap (E,) tidak berabah
dan tidak ada penambahan aH+ maka persamaan di
atas menajadi:

E , = E , - A . l o g ( C F + X,) (5)

Sehingga terjadi perbedaan potensial antara
persamaan 2 dan 3 adalah :

E - E i = A E = A . log (C F + X i) / C F (6)

Dalam larutan:
C f (To ta l ) = C f + C „ F (7)

Hasil subtitusi persamaan (2) kedalam (7) didapat:

C F (Total) = C F ( 1 + K") (8>

Dengan harga CF di subtitusikan dalam persamaan
(4) menjadi:

E = E s + A . l o g ( l + K ' ) - A . l o g C F (Total) ( 9 )

Biia E, dan A ditari melalui persamaan (4)
maka K'dapat dihitung melalui persamaan (9),
dimana sebelumnya harga CF^MI) didapatkan
tedebih dulu melalui modifikasi persamaan (6)
yaitu :

A E i = A.log(CF (Tota!) + X i) / C F (Total) (10)
atau,

(11)Cp(Total) =
X i

(log-1 ^ ) - l

Kemudian harga CF dicjapatkan melalui persamaan
(8).

TATA KERJA

Bahan :

1. NaOHTitisol 1 molar.
2. Ammonium acetat dan amonium carbonat

buatan Merck.
3., Yellow cake ex.ITP.
4. Akuatrides, buatan laboratorium KA & UK

PPNY-Batan.
5. HNO3 1 M.
6. UNH, buatan merck.
7. Sodium fiuorida, buatan merck.

Alat :

1. Seperangkat alat potensiometer buatan
Metrohm, dilengkapi dengan Titroprocessor
682, Dosimat 685 , elektroda membrane
LaFj , elektroda gelas, elektroda Pt dan
elektroda pembantu Ag/AgCl.

2. Personal Computer 286 DX, yang dilengkapi
Program Harvard Graphic versi 2

3. Alat-alat gelas laboratorium.
4. Timbangan Sartorius.
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CARAKERJA

Kurva baku Fluor dengan adanya U, Ligan
dan HNO3 0,1 M

Ke dalam beakerplastik PVC dipipet larutan
uranii nitrat, dan Amonium carbonat atau
amnionium acetat (sebagai ligan) masing-masing
sebesar 0,0418 M dan 5 M, kemudian dimasukkan
kembali 0,1 M HNO3 sehingga volum akhirmenjadi
25 ml. Setelah elektroda fluor terpasang dengan
baik ditambahkan larutan Fluor dari 10 ppb hingga
10.104 ppb, kemudian hasil keluaran alat
potensiometer yang berupa log konsentrasi fluor
versus potensial digrafik dengan Program Harvard
Grapich ver. 2.3.

Pembentukan U - COf dan U-Acetat.

Pembentukan U - CO3

Dipipet 0,4 ml larutan Uranil nitrat 50.000 ppm dan
di masukkan kedalam beaker plastik P VC kapasitas
100 ml. Kemudian kedalamnya dimasukan 2 ml
larutan KNO3 2,5 M, dan diencerkan dengan
aquatrides hingga 50 ml. Titrasi larutan tersebut
dengan Amonium carbonat 1 M menggunakan
elektroda platina, kemudian hasil keluaran alat
potensiometeryangberupavolumeversuspotensial
digrafik dengan Program Harvard Grapich ver.23.

Pembentukan U-Acetat.

Cara kerja seperti no.a hanya merubah titrannya
diganti dengan Amonium-acetat 1,0'M

Pelepasan ion Fluorida oleh Ligan

Ke dalam beaker PVC 80 ml, dimasukkan
berturut-turut larutan sedemikian rupa sehingga
padavolume50mlmengandunguranium 1.67.10'3

M, Fluor 8,35.10'3 M dan kondisi keasaman larutan
dibuat 0,1 M HNO3, kemudian kita titrasi dengan
Amonium karbonat atau amonium acetat
masing-masing 1,42 M dengan memakai elektroda
membran LaF3. Kemudian hasil keluaran alat
potensiometer yang berupa volume versus potensial
digrafik kurva yitrasi dengan Program Harvard
Grapich ver.23.

Aplikasi cuplikan "Uranium konsentrat"

Dilarutkan 2,5227 gr Uranium konsentrat
kedalam 25 ml HNO3 2,3 M, kemudian 2,5 ml
larutan cuplikan tersebut dimasukkan ke dalam
beaker PVC 80 ml. Ditambahkan pada beaker
larutan berturut-turut sedemikian rupa sehingga
pada voliime akhir 25 ml mengandung 0,1 M KNO3

dan 1,75 M larutan amonium asetat atau Amonium
•Karbonat sebagai ligan. Selanjutnya dilakukan
metoda adisi terhadap larutan diatas dengan ion

fluor pada konseiijtrasi kelipatan logaritmis 1,
dengan maksud perbedaan potensial sebelum dan
sesudah adisi diantara 56-60 mV.Kemudian catat
hasil keluaran alat potensiometer yang berupa
potensial (m V) setelah 60 menit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari persamaan (9), bila Es, A dan K'
berharga konstan maka dapat disederhanakan
menjadi:

E = E's - A logCF (Total) . (12)

Sehingga dapat dibuat kurva adisi antara
konsentrasi Fluorida yang ditambahkan dengan
potensial terukur sbb:

Gambar 1, dapat diperlihatkan bahvva pada

Lo3

400 450 500 550
Potensial, ml

(00 550

— U-Acetat •U-Utbcul

Gambar 1. Kurva adlsi standar adisi fluorida
dalam suasana 0,1 M HNO3 dan
mengandung uranium.

larutan dengan kandungan .Uranium dan amonium
asetat atau amonium carbonat masing-masing
sebesar 0,0418 M dan 5 M, serta keasaman nitrat
0,1 M atau pH = 1. Derajat pembentukan spesies HF
yang terbentuk (CCHF) yang dihitung dengan
persamaan (3) akan didapat 99,3%, atau derajat
pembentukan fluor (<xF) hanya 0,7%. Tampak kurva
tetap lurus pada kisaran konsentrasi fluor antara 103

ppm hingga 105 ppm dengan r =0,9992 untuk ligan
karbonat dan 102ppm hingga 105 ppm untuk ligan
asetat dengan r = 0,9987. Hal ini membuktikan
bahwa dengan cara adisi kita dapat menentukan
kandungan fluor dalam cuplikan yang
keasamannya sangat rendah, dengan tidak
terganggu oleh banyaknya kandungan spesies HF
yang ada dalam larutan, asalkan kita tidak
raenambahkan ion hidronium (H*) ke dalam
cuplikan conto.
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Dari gambar 1, menimbulkan asumsi
pertama bahvva ligan dalam hal ini karbonat dan
asetat kemungkinan besar berperan dalam
pelepasan ion fluor dari ikatan-ikatannya terutama
uranium, hal iniakan dibuktikandenganpercobaan
keinudian.

POlMiU

Gainbar 2.

Volume, ml
— D-AetUl -t-U-C»(biul

Titrasi Uranlum dengan ligan
asetal dan karbohat dengan
elektroda Platina,

Dari gambar 2, ternyata jika kita meiakukan
titrasi kompleksometri antara Uranium 1,67.10° M
dengan amonium carbonat atau amonim asetat
sebagai ligan niasing-masing sebesar 1,0 M, dan
keasaman larutan 0,1 M HNO3 secara
potensiometri memakai elektroda Platina, Maka
akan didapatkan hubungan tidak stokiometri antara
uranium dengan 2 ligan tersebut diatas. Dimana
pada gambar 2, terlihat untuk dapat mereaksikan
uranium dengan karbonat atau acetat membentuk

UO 2 (CO 3 )3~dan UO 2 (CH 3 COO) J-
dibutuhkan volume ligan yang berlebihan. Dimana
kebutuhan volume ligan carbonat Iebih banyak dari
pada ligan Acetat yaitu 7,24 m! dan 5,89 ml (titik
ekivalen). Hal ini m'enirhbulkan asumsi keduayaitu
kemungkinan besar ligan asetat lebih reaktip
terhadap Uranium dari pada karbonat, dan hal ini
akan dibuktikan pada percobaan dibawah.

Volime, nl

— U-Acilal ->-U-cir>«iit

Gambar3. Titrasi Uranium tetrafluorida
dengan ligan asetat dan karbonat

Untuk mendukung asumsi diatas pada
gambar 3, kita cobakan pada Iarutan uranium
(1,67.10° M) di taitibahkan fluor dengan
konsentrasi 5 kalinya yaitu 8,35.10° M dan kondisi
keasaman larutan dibuat 0,1 M HNO3, kemudian
kita titrasi dengan Amonium karbonat atau
amonium acetat masing-masing 1,42 M dengan
memakai elektroda membran LaF3. Adapun
hasilnya dapat diperlihatkan pada gambar 3,
ternyata semakin banyak penambahan volume
amonium asetat atau amonium carbonat sebagai
ligan, harga potensial ion fiuor terukur akan
semakin kecil. Hal ini berarti, pertama telah terjadi
penambahan ion fluorida ke dalam larutan, ke dua
terjadi kompetisi reaksi antara fluorida dengan Hgan
tersebut diatas dalam perebutkan ikatannya dengan
uranium. Hasil reaksi adalah pembebasan ion
fluorida, yang ditandai dengan menurunnya laju
potensial selama titrasi berjalan.

Bila setiap titik data potensial terukur
tersebut di plotkan ke dalam kurva standar fluorida
dengan sistim matrik yang saina, maka tepat pada
titik ekuivalen titrasi, pertama menunjukkan bahwa
jumlah fluorida yang terikat dengan uranium tel'ah
habis digantikan oleh ligan dan terlepas masuk ke
dalam larutan hal ini ditunjukkan dengan jumlah
molaritas fluorida sebesar empat kali molaritas
Uranium yang ditambahkan (tabel 1). Kemudian ke
dua dapatlah ditarik kesimpulan bahwa
perbandingan mol. antara Uranium dengan fluorida
adalah sebesar 1:4, atau senyawa yang terbentuk
adalah "Uranil tetra fluorida" UO2(F,)2'. Hasil
percobaan ini telah menjawab asumsi pertama
bahwa betul, ligan sangat berperan dalam pelepasan
ion fluorida dari ikatannya dengan uranium yang
berbentuk senyawa UC^Ri)2".

Dari tabel 1, dapat diperlihatkan bahwa
pelepasan ion fluorida oleh asetat lebih presisi dari
pada karbonat, bila dilihat dari harga "Confider.ce
llmit" pada selang kepercayaan 95% , yaitu
6,547.10'3 M ±1,57.10" untuk ligan asetat dan
6,083.10° M ± 1,016.10"' untuk karbonat. Hal ini
puladapat diartikan bahvva ligan asetat lebih reaktip
dari pada karbonat, dalam pelepasan ion fluorida
dari senyawaannya UO2(F4)

2\

Dari diagram pKa dan pH (ga'mbar 4) dari
masing-masing ligan dapat diperhatikan pada pH
yang rendah ligan karbonat akaii cenderung
membentuk H2O dan CO2 Yang mudah menguap
(pH < pKal=6,35). Akibatnya ligan karbonat sulit
mengikat Uranium, karena timbulnya gas CO2 yang
mudah menguap, sehingga dalam larutan ligan
karbonat berkurang banyak konsentrasinya.
Dengan demikian ligan karbonat dalam suasana
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asam, akan kurang efektif melefaskan ion fluorida
dari kompleks U(VI)F.

Tabe! 1. Pelcpasnn Fluor dari "UO2(F4)~" dengan
ligan.

ii, iilM itt fi<on<fl

No Pcnambahanl)
ranium

1,67. ICP M

< 67. !0"3M

1,67. 10'3 M

1,67. 10"3M

Pcnambahan
Fluorida

3,35. 10"3M

1. 10:2M

10,69. 10'3M

13,36. 10"J M

Rerata

Pclcpasan F"
dengan
/Vsctat

6,58. tt)'3 M

6,40. 10-3 M

6,6!. 10"3 M

6,60. 10"J M

6,547. HT M

Pclepasan F*
dengan

Karbonat

5,991. 10'3M

7,01. 10° M

5,6!. 10'3M

_5,75. 10"3M

6,083. 10"3M

Berbeda dengan ligan asetat pada suasana
sangat asam (pKa < 4,76) ion Ac' lebih dominan
dari pada ion CO ?~ clalam larutan, sehingga akan
cenderung lebih' mudah mengikat Uranium dari
pada ion karbonat. Atau dengan kata lain ligan
asetat pada pH rendah akan lebih mudah mengikat
uranium dari pada karbonat, dengan akibat
melepaskan ion fluorida bebas yang terdeteksi oleh
elektroda membrane LaF3. Hal ini sesuai dengan
Lourie.Y (7), yang kesulitan menentukan harga
konstante stabilitas kompleks U-Karbonat (pKl)
pada keadaan asam. Pada pH rendah CO 5'dalam
larutan sangat kecil, sementara itu gas CO2 sangat
dominan dalam larutan. Gas tersebut dapat dilihat
selama titrasi berlangsung dengan adanya
gelembung-geiembung gas.

Dengan demikian maka hal ini telah
menjawab asumsi ke dua diatas, bahwa asetat Iebih
sensitip dari pada karbonat dalam mengikat
Uranium pada pKa < 1. Pada gambar 4 dapat dilihat
posisi pKa dari masing-masing ligan sebagai fungsi
pH, sehingga dapat dilihat spesies yang dominan
pada pH< 1, dimana spesies AC" relatif lebih
dominan dari pada spesies CO |". Dan hal ini sesuai
dengan Moeken,H.H., (5) yang menggunakan
amonium asetat 3 M dalam menentukan fluorida
pada larutan "Uranil Nitrate" memakai elektroda
sensitif fluorida.

Hasil E = f(CF) dari persamaan (4) untuk
asetat adalah:

E = 235,993 - 57,5 CF (r = 0,9990") dan E = 222,457
- 54,30 CF (r = 0,9876) untuk korbonat, sehingga
ligan asetat tampak lebih linier dan sesuai dengan
Hk. Nernst karena slope berada diantara 56-60.
Maka untuk menghindari kesalahan pengukuran
potensial dan lebih linier, metoda adisi pada sistim
ini pengukuran potensial sebelum dan setelah adisi
diantara 56-60 tnV.

cor

CH3C0O"

H20 K O ?

HAC" >l

Kf i u

I

6,35
1

6

f"

HtUJ

AC'

cor

10,32

3,1?

Gambar 4. Diagram pKa dan pH dari ligan
karbonat, asetat dan F

Hasil analisis fluorida dalam uranium
Konsentrat

Tabel 2. Ligan asetat

Adisi Fluor
(M)

5,848. 10"3

5,848. 10"3

5,848. 10"3

AE
(mV)

-58

-56

-56

(l+K')

55,223

55,721

55,720

CF(ioal)
(mV)

6,355. 10-4

6,947. 10"

6,947. 10"4

Rerata

CF (mV)

1,1508. 10"5

1,246. 10'5

U 4 8 . 10-5

1,215. NT5

Tabel 2. Ligan karbonat

Adisi Fluor
(M)

5,848. 10"3

5,848. 10"3

5,848. 10"3

AE
(mV)

-61

-60

-61

(1 + K1)

14,057

14,727

14,057

CF(IOUI)
(mV)

5,567. 10-"

5,817. 10-4

5,518. 10"4

Rerata

CF (mV)

3,960. 10-s

3,950. 10"s

3,962.10-5

3,957. 1O'5

KESIMPULAN.

• 1. Ligan asetat lebih sensitif menggantikan
fluorida dalam larutan uranium tetra fluorida
dari pada ligan karbonat, padan kondisi pll
< 1 .

2. Kurva standar asetat lebih linier (AE=56)
dari pada karbonat sehingga pengukuran
derigan ligan karbonat akan lebih tinggi
kesalahannya.

ISSN 0216-3128 Muzakky dkk



36 Buku 11
l'rosiding l'ertemuan tlan fresentasi llniinh
l'l'NY-ttATAN Yogyakarta 25-27 A/iri! 1995

3. Cara adisi dapat mengatasi dampak adanya
spesies HF dalam suasan larutan yang ber
keasaman tinggi.

4. Kandungan fluorida dalam larutan conto
Uranium konsentrat memakai ligan asetat
adalah 1,215.10'5 M + 1,957.10"4 dan
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TANYA JAWAB

Kris Tri Basuki

1. Apayang terdeteksipada analisis ini F atau
HF metihat harga a„ atau a/ ?.

2. Dari mana HF ini kolorn dilihat prosesyang
ada, apa sangat mengganggu proses
produksi Yellow Cake ?.

3. pkl apa terbentuk gas COi ?.

Muzakky

1. Yang terdeteksi CF (total), dan dengan
persamaan 8, CF dihitung harganya dengan
rr.e.nghitung du!u (K').

2. HF bagaimanapun korosif terhadap alat
ekstraksi seperti mixer settler yang banyak
alatnya terbuat dari besi/SS.

3. Kenyataannya pada percobaan timbul gas,
dan pada pH H2COj spesies yang demikian
adalah H2O dan CO2 dengan pKal = 6,35

IswaniS

1. Apa definisi a a ai & harga yang
ditamp'dkan apakah diperoleh dari
percobaan.

2. Pada kesimpulan dituliskan bahwa anda
melakukan penelitian pada pH Apakah
spesies yang dominan jitstnt F dan bukan
HF ?. Mohon penjelasan

Muzakky

i = derajatpembentukanspesiesHF
dan spesies F" dalam berbagai harga pH.
Harga yang ditampilkan hasil perhitungan
teori biasa.

2. Betul, yang dominan pada pH 1 adalah HF
(spesies) dan spesies F" kecil itu
persoalannnya bagaimana cara menganalisis
spesies F yang kecil di dalam suasana
spesies HF besar (teori).
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EKTRAKSIURANIUM DENGAN PROSES MEMBRAN
EMULSIMEMAKAIEKSTRAKTAN TRIBUTDLFOSFAT

Kris Tri Basuki, R. Sudibyo, Bambatig EHB, Muhadi AW.
PPNY-BATAN, Jl. Babarsari, P.O. Box 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK

EKSTRAKSI URANIUM DENGAN PROSES MEMBRAN EMULSI MEMAKAI EKSTRAKTAN
TRIBUTJL FOSFAT. Untuk mengefektifkan proses ekstraksiyang selama ini dilakukan dicoba ekstraksi
dengan menggabungkan proses ekstraksi dan stripping dalam suatuproses.yang disebut ekstraksi dengan
metoda emuisi membran cair. Sebagai membran dipakai campuran surfaktan (span-80), Tributilfosfat
dalam kerosin. dan natrium karbonat sedang umpaiznya larutan nranium dengan konsentrasi 500 ppm
dalam asam nitrat yang bervaricisi antara 0,5 - 3 M. Dalam penelitian ini variabelyang akan divariasi
adalah: % surfaktan (1-5 %), kecepatanpengadukan dalampembuatan membran (2.500 -10.000rpm),
dari hasilpenelitian diperoleh kondisi terbaik adalah surfaktan 5 %, keasaman 3 M, dan kecepatan putar
10.000rpm dengan koefisien distribusiekstraksi (Kdcys.v) 57 %, dan KdM\Pf.\j) 87%, sedangKdcvs.vpada
ekstraksi cair-cair 44%.

ABSTRACT

Extraction ofuranium with emultion membraneprocces use tributhylphosphate extractant. To increasa
the effectivity of extraction procces whith sofar to occur, it was tried the extraction with a couple of
extraction andstrippingprocces. This conpleprocces was called liqiudmembrane emulsion. As membrane

• was usedmix surfactant (Span-80), tributhylphosphate in kerosene, nairium carbonate, wh.lie as afeeder
was uranium solution with 500 concentrationppm in 0.5-3 Mnitrate acid. In this experiment the variable
investigated were % surfactant (l - 5%), rotary speed'for membrane making (2,500 -10,000 rpm). The
optimal condition result ofexperiment were 5 % surfactant, 3 M nitrate acid, rotary speed 10,000 rpm
andKdeks-U 57 %, Kds\npp-\S 87 %, AWefa-U ot liquid-liquid extraction is 44 %.

PENDAHULUAN.

Ekstraksi adalah salah satu metode uniuk
pemisahan dalam pemurnian logam, dalam

proses ekstraksi biasanya diikuti proses pencucian
dan re-ekstraksi. Untuk memperpendek proses
pemumian sehingga dapat mengefisienkan waktu
dan menghemat kebutuhan energi telah
dikembangkan proses ektraksi yang sekaligus
mencakup proses re-ekstraksi yahg dikenal sebagai
metode "LiguidSurfactant Membrane"^LSM) atau
disebut juga sebagai metode emulsi membran cair.
Metode ini telah banyak diterapkari dalam proses
pemurnian, pemisahan, ekstraksi ataupun "
recovery "(''2). Sebelum proses ekstraksi membran
cair ini dikembangkan, pada umumnya dalam
proses pemisahan/pemurnian logam digunakan
metoda ekstraksi yang memerlukan tahapan proses
ekstraksi, " scrubbing " dan stripping. Akan tetapi
dengan menggunakan metoda ekstraksi membran
emulsi ini maka proses scrubbing dan stripping
tidak diperlukan lagi.

Emulsi didifinisikan sebagai suatu sediaan
yang mengandung dua zat cair yang tak tercampur,
dimana cairan y-ang satu terdispersi menjadi
butir-butir kecil dalam cairan lain. Butir-butir
tetesan ini akan bergabung ( koalesen ) dan
membentuk dua lapisan air dan minyak yang
terpisah. Untuk memperoleh emulsi yang stabil
maka diperlukan emulgator yang bekerja dengan
membentuk filrn disekeiiling butir-butir tetesan
yang terdispersi. Film f-ni bekerja mencegah
koaiesen dan terpisahnya cairan "dispers " sebagai
fasa terpisah. Bila air dan minyak dicampur dan
digojok, akan terbentuk bermacam-macam ukuran
butir tetesan. Tekanan terjadi pada antar muka
sebab dua fase yang tidak tercampur mempunyai
kekuatan tarik yang berbeda bagi molekul pada
antarmuka. Pada umumnya makin besar derajat
ketidak campuran dikarenakan semakin besar
tegangan antarmukanya. Tegangan antarmuka pada
permukaan cairan adalah kerja yang dibutuhkan
untuk menghasilkan I cm3 antarmuka<3).

Dispersi minyak dan air yang halus
mempunyai luas kontak antar muka yang besar dan
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hasilnya membutuhkan kerjasama dengan hasil
tegangan antarmuka atau perubahan luas. Secara
termodinamik, kerja ini adalah tenaga bebas
antarmuka pada sistim. Tenaga bebas antarmuka
yang tinggi memberi pengurangan luas permukaan,
mula-mula dengan terjadinya butir tetes bentuk "
spheris " ( luas permukaan minimum untuk suatu
volume) lalu terjadi koaiesen dengan berkurangnya
jumlah butir tetesan. -Ada dua alternatif untuk
membentuk dispersi dan menjaga integritasnya,
yaitu dengan menurunkan tegangan antarmuka atau
mencegah terjadinya koalesen ( bersatunya butir
tetesan ); SAA ( surface active agent ) membantu
dalam pembentukan emulsi dengan mengabsorpsi
pada antarmuka, dengan menurunkan tegangan
interfasial, dan bekerja sebagai pelindung agar
butir-butir tetesan tidak bersatu.

Surfaktan ( emulgator ) membantu
terbentuknya emulsi dengan tiga jalan yaitu :

1. Penurunan tegangan antarmuka ( stabilisasi
termodinamik ).

2. Terbentuknya film antarmuka yang kaku (
pelindung mekanik terhadap koalesen ).

3. Terbentuknya lapisan ganda listrik,
merupakan pelindung listrik dari partikel.

Dalam kenyataan sehari-hari hanya ada dua
macam tipe emulsi, yaitu emulsi tipe M/A dimana
tetes minyak terdispersi ke dalam fase air dan
cmulsi tipe A/M dimana tetes air terdispersi ( fase
diskontinu ) kedalam fase minyak { fase kontinu ).
Akan tetapi tipe " multiple " emulsi, yaitu A/M/A
atau M/A/M yang terjadi pada titik balik perubahan
tipe emulsi dan hanya berlangsung sebentar.

Tipe emulsi terutama tergantung pada sifat
dari surfaktannya. Biiahidrofil makaterjadi emulsi
tipe M/A, dan bila lipofil ( " hidrophob ") terjadi
emulsi tipe A/M. Sifat-sifat ini tergantung dari
kesetimbangan hidrofil-lipofil ( " HLB =
Hydrophiele Lipophiele Bulance " ) dari
surfaktannya. Juga kesetimbangan hidrofil-lipofil
sangat menentukan fungsi dari surfaktan tersebut,
akan berfungsi sebagai zat pembasah ( "wetting
agent" ) , zat pembersih ( "detergent" ) atau zat
penambah larutan ( "Solubilizing agent" ) .
Kesetimbangan sifat hidrofil dan lipofil sebagai
surfaktan ( atau korobinasi surfaktan) menentukan
tipe emulsi, emulsi akan bertipe M/A bilanilai HLE
diantara 9-14 dan bertipe A/M bila nilai HLB antara
4-8 <3).

Span 80 merupakan derivatif dari sorbitan
yang umumnya digunakan untuk menjaga stabilitas
emulsi dengan bentuk yang halus,

tahan terhadap pH. Span-80 terdiri dari
campuran ester (sorbitan mono-, di-, tri-, dan

tetraoleat (RCOOR')) membentuk sorbitol R'OH,
asam oleat (RCOOH) dan air. Kecepatan hidrolisa
span-80 dalam fasa organik sangat rendah (4).
Span-80 merupakan sorbitan ester dengan nama
kimianya adalah sorbitol monoolea! yang
merupakan campuran partikel ester dari sorbitol
dengan asam oleat. Sifat-sifat yang dimtliki antara
lain, berbentuk cairan kental berwarna kuning
dengan viskositas 1000 cP ( pada 25° C ), tidak
mudah larut dalam alkohol, ester, propiiin, glykol,
ammoniak, akan tetapi larut dalam parafin dan
alkohol, memiliki massa molar 420 g/mol, dan
memiliki HLB 4,3. Sorbitol monooleat memiliki
rumus molekul dibawah ini:

TATA KERJA
o
I

OH-C-H

-CH=CH-CH-(CH2)5-CH

Alat yang digunakan.

* Alat-alat gelas.

* Pengaduk ultra turrax T-50.

* Magnetig Stirrer " Rogh Magnetik ".

* Sentrifuge.

* Termometer air raksa 100° C.

* Stopwatch.

Bahan yang digunakan.

* Akuades.

* Es batu.

* Kercsen.

* Natrium karbonat.

* Span - 80.

* Tributilfosfat.

Cara Kerja.

Penentuan kestabilan membran emulsi.

Dibuat campuran span-80 dan tributilfosfat
- kerosen dengan perbandingan 2 - 2 0 %, dikocok
sebentar kemudian didinginkan sampai 5 °C
(disebut FO). Dimasukkan 25 ml FO kedalam 25 ml
larutan natrium karbonat dan diaduk dengan
pengaduk Ultra Turrax T-50 dengan kecepatan
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7500 rpm selama 5 menit. Dicatat waktu
berhentinya pengadukan sebagai awa! dari
penentuan kestabilan membran emulsi yang
terbentuk sampai kestabilan membran emulsi rusak.
Diambil 10 ml membran emulsi yang terbentuk,
kemudian dimasukkan dalam erlenmeyer50 ml dan
tambahkan 10 ml akuades sebagai fase eksternal
(Facts ). Dilakukan pengadukan dengan pengaduk
magnet pada kecepatan 250 rpm selama 2O.menit.
Dicatat perubahan volume dari membran dan
akuades. Diulangi percobaan diatas dengan
perbandingan Fo/Fai tetap untuk persen surfaktan
yang sania. Diulangi langkah diatas dengan variasi
% surfaktan yang digunakan.

Penentuan kecepatan pengadukan membran
emulsi.

Dibuat 5 % surfaktan dengan perbandingan
Fo/Fa; (Fase organik / Fasa air intern ) adalah 1/1.
Dimasukkan 25 ml FO dalam tabung dengan
diameter7 cm, panjang20 cm. Dimasukkan pula25
ml Fai ( Fo/Faj = 1/1 ) dikocok seberrtar agar terjadi
kontak keduanya. Selanjutnyadidinginkan dengan
pendingin es batu sampai diperoleh temperatur
sekitar 5°C. Dilakukan pengadukan dengan
menggunakan alat pengaduk Ultra TurraX T-50
dengan variasi kecepatan 2500, 5000, 7500 dan
10000 rpm selama 5 menit. Dicatat waktu
berhentinya pengadukan sebagai awal dari
penentuan kestabilan membran emulsi yang
terbentuk sampai kestabilan membran emuisi rusak.
Diambil 10 ml membran emulsi yang terbentuk,
kemudian dimasukkan dalam erlenmeyer' 50 ml
dan tatnbahkan 10 ml akuades sebagai fase
ekstemal (Fada). Dilakukan pengadukan memakai
pengaduk magnet dengan kecepatan 250 rpm
selama 20 menit, Dicatat perubahan volume dari
membran dan akuades. Diulangi percobaan diatas
dengan perbandingan Fo/Fa; untuk persen surfaktan
yang sama.

Ekstraksi uranium dengan membran emulsi.

Dari percobaan diates dipilih % surfactan
dan perbandingan Fo/Fai yang baik sehingga
diperoleh kestabilan membran untuk ekstraksi.
Dibuat larutan fasa organik yang terdiri dari 5%
TBP dalam kerosen. Dibuat larutan 500 ppm
uranium dalam 0,5, 1,2,3 M HNO3. Dimasukkan
25 ml FO dalam tabung dengan diameter 7 cm,
panjang 20 cm. Dimasukkan pula 25 ml Faj ( Fo/Fai
= 1/1 ) dikocok sebentar agar terjadi kontak
keduanya. Selanjutnya didinginkan dengan
pendingin es batu sampai diperoleh temperatur
sekitar 5°C. Dilakukan pengadukan dengan
menggunakan alat pengaduk Ultra TurraX T-50
dengan kecepatan 7500 rpm selama 5 menit. Dicatat

waktu berhentinya pengadukan sebagai avval dari
penentuan kestabilan membran emulsi yang
terbentuk sampai kestabilan membran emulsi rusak.
Diambil 10 ml membran emulsi yang terbentuk,
kemudian dimasukkan dalam erlenmeyer 50 ml dan
tambahkan 10 ml akuades sebagai fase eksternai
(FaekS). Dilakukan pengadukan dengan pengaduk
magnet dengan kecepatan 250 rpm selarr.a 20
menit. Dicatat perubahan volume dari membran
dan akuades. Diulangi langkah di atas dengan
variasi % surfaktan yang digunakan. Analisis hasil
fasa air ekstemal dan interaal dengan menggunakan
metoda spektrofotometri, dengan pengompieks
arsenazo III pada panjang gelombang 650 nm.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Penentuan % volume surfaktan untuk emulsi
membran cair digiinakan surfaktan nonionik
dengan HLB rendah. Semakin rendah nilai HLB
maka surfaktan semakin Iipofil, sedangkan semakin
tinggi HLB maka akan surfaktan semakin hidrofil.
Dipilih Span 80 (atlas) yang memiliki HLB 4,3
termasuk sebagai surfaktan lipofil yang pada
umumnya membentuk emulsi A/M (air dalann
minyak). Penentuan % volume surfaktan adalah
dari 1% sampai 10% volume dari fasa organik (fasa
minyak) (tabel 1). Karena surfaktan yang
digunakan bersifat suka dalam minyak, sehingga
surfaktan tersebut dapat bercampur dengan baik
dalam fasa minyak atau fasa organik. Harga variasi
surfaktan tersebut diharapkan untuk mendapatkan
kestabilan membran yang baik untuk ekstraksi,
demikian pula digunakan perbandingan fasa
organik dan fasa air intern diharapkan untuk
mendapatkan penggunaan surfakfan yang optimum.
Kestabilan emulsi yang dicari dalarn pembuatan
emulsi yang digunakan sebagai media ekstraksi
logam adalah kestabilan emulsi pada waktu kontak
dengan fasa ekstemal, artinya kapasitas membran
tersebut dapat menghalangi bercampumya dua fasa
air. Keadaan ini sangat diperlukan untuk terjadinya
transfer logam dari fasa air eksternal menuju fasa
air intemal. Kecuali itu kestabilan emulsi diukur
pula dengan ketahanan emulsi pada transfer bahan
yang dibawa oleh surfaktan. Untuk mendapatkan
stabilitas emulsi selama pemisahan, membran
ditambahkan surfaktan yang dapat menurunkan
tegangan antarmuka bagi setiap antarmuka dengan
cara menyerap kedalamnya.

Dalam keadaan tenang .kestabilan emulsi
selama lebih dari 7 hari diperoleh dari penggunaan
surfaktan 5 % dengan perbandingan Fo/Fa,antara
1/1. Emulsi baru terbentuk dengan menggunakan
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Tiibel l. Pencntuan % surfaktan span-80

Span 80 (%)

1

2

3

4

5

6

7,5

A Vi (ml)

-2,5

-2,5

-1,3

-0,3

0,0

0,5

3,0

Vi{ml)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

t

1,00

1,00

0,52

0,12

0,00

0,20

1,20

surfaktan 2% dan Fo/Fa; adalah l/l, namun usia
emulsirelatifsangatsingkatbertahansampai 1 hari.
Karenatelahterjadi "creaming ", yaituterpisahnya
emulsi menjadi dua lapisan dengan lapisan satu
mengandung butir-butir tetesan ( fasa dispersi )
le'oih banyak dari lapisan dispersi yang lain (tabel
1.). Menurut hukum Stokes apabila kerapatan fasa
kontinu lebih besar dari fasa dispersi maka
butir-butir tetesan akan mengendap.

— % Spaa-80 >

Gambar 1. Penentuan % surfaklan Span-80
terhadap dV

Semakin besar perbedaan kerapatan antara d.ua fasa
maka sernakin besar butir-butir tetesan dan semakin
rendah viskositas fasa skstemal maka akan semakin
besar kecepatan creaming. Hal ini ditentukan
dengan harga yang T terkecil dimana :

A V

V; = volume intemal (ml)

A Vi = A volume intemal (ml)

Begitu pula untuk penggunaan 3% surfaktan
dengan Fo/Fai = 2/1 didapatkan hasil kestabilan
yang relatif lebih panjang (10 jam) akan tetapi
masih terjadi creaming,. hal ini menunjukan
kestabilan belum tercapai. Faktor-faktor untuk

dapat mengurangi creaming dalam emuisi antara
lain : viskositas ekstern dinaikkan dengan
menambah surfaktan. Hal ini terlihat dari hasil
variasi bahwa semakin besar viskositas eksternal
dengan menambahkan jumlah surfaktan. Untuk
mendapatkan ukuran partikel yang keci! dapat
digunakan homogeniser atau dengan pengadukan
konstan.

Kestabilan emulsi dianggap baik berada
diantara 5% volume surfaktan dengan rasio Fo/Fai
= 1/1. Hal ini karena dari beberapa pilihan tersebut
diperoieh kestabilari emulsi yang lebih baik. Setelah
ciilakukan ekstraksi dengan menambahkan air
sebagai Fa^s, ekstraksi ini dilakukan dengan
perbandingan Fm/Facts = 1, kecepatan pengadukan
250 rpm selama 20 menit. Hasil pemisahan setelah
proses ekstraksi menunjukan untuk penggunaan 4%
surfaktan volume fasa metnbran sedikit berkurang
yang diikuti dengan penambahan volume fasa
eksternal ( naik sekitar 5% ), sedangkan untuk
penggunaan 5% volume surfaktan fasa membran
dan fasa air eksternal relatit tetap. Dan untuk 6 - 7%
surfaktan terjadi kenaikkan sedikit fasa interna!,
dimana volume fasa membran bertambah
sedangkan fasa eksteraal akan berkurang.

Pemisahan fasa air eksternal dcngan
membran setelah proses ekstraksi, membran
selanjutnya dipecah untuk memisahkan fasa air
internal dan fasa organiknya, semakin besar %
surfaktan yang digunakan semakin lama proses
pemecahan membrar. berlangsung.

Dari data penentuan standaruranium dengan
pengompleks arsenaso III, dalam fasa asam nitrat
dengan hasil regresi linier r =.0,995 adalah dapat
dipakai untuk penentuan cuplikan uranium
selanjutnya.

Setelah ditentukan variasi surfaktan 1 - 7%
dalam fasa organik, (tabel 1), maka dipiiih variasi
5% surfaktan dalam percobaan. Dari data terlihat
untuk ekstraksi VmfF&^ - 20/20 dan perbandingan
Fo/Fai = 10/10 (sebagai fasa membran Fm).

Untuk konsentrasi 4% surfaktan dalam fasa
organik dapat terlihat bahwa terjadinya transfer Fm

ke FaekS yaitu Fa* ke Fâ ks, sehingga dalam hal ini
kestabilan membran untuk ekstraksi belum
terpenuhi dengan sempuma. Demikian pula kalau
dilihat dari data pemecahan membran emulsi maka
masih adanya sebagian Fa-, yang ada dalam Fo.

Untuk konsentrasi 5 % surfaktan dalam fasa
organik maka ekstraksi dapat terjadi dengan baik,
hal ini dikarenakan tidak adanya transfer F a ^ ke
Fm atau sebaliknya, dengan pemisahan Yz^, dapat
teipisah dengan sempurna terhadap Fm. Dengan
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Tabel 2. Pengaruh kecepatan pengadukan
cmulsifikasi.

Span 80 (%)

1

2

3

4

5

Kcccpatan Putar
(rpm)

2.500

5.000

7.500

10.000

2.500

5.000 -

7.500

10.000

2.500

5.000

7.500

10.000

2.500

5.000

7.500

10.000

2.500

5.000

7.500

10.000

Waklu Flokulasil

24jam

24 jam

3 jam

12 jam

24 jam

24 jam

20 jam

20 jam

48 jam

48 jam

24 jam

72 jam

72 jam

96 jam

72 jam

72 jam

9 hari

9hari

9hari

8hari

250

2500 6000 7500

•""" 55 Span-60 •

10000

Gambar2. Pengaruh kecepatan pengadukan
terhadap emulsifikasi

demikian maka kestabilan membran relatif baik
dibandingkan yang lain, sedangkan untuk
pemecahan membran menjadi Fo dan Fai dari data

relatif lebih baik pula. Untuk konsentrasi 6%
surfaktan maka terjadi kebalikan terhadap
konsentrasi 4%, dimana terjadinya transfer dari
FaetJ ke Fm atau dari Fact, ke Fa;. Dengan demikian
maka adanya kelebihan surfaktan sehingga dapat
menarik Fada ke Fm, hal ini terjadinya ketidak
stabilan membran secara sempurna. Adanya
kelebihan Fa; pada pemecahan membran memang
adanya transfer dari Facia.

Tabel3. Pengaruh kecepatan pengadukan
tcrhadap kestabilan membran emulsi.

•Span 80
<%)

1

2

3

4

5

Keccpatan Putar
(rpm)

2.500

5.000

7.500

10.000

2.500

5.000

7.500

10.000

2.500

5.000

7.500

10.000

2.500

5.000

7.500

1.000

2.500

5.000

7.500'

10.000

(ml)

2,5

2,5.

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5 "f

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

AV;
(ml)

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

-1,8

-1.5

-2,55

-2,4

-0,5

-0,5

-0,1

-0,1

-0,8

-0,5

-0,1

-0,5

•c

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,72

0,60

0,62

0,96

0,20

0,20

0,04

0,04

0,32

0,20

0,04

0,04

Dilakukan penditian pengaruh pengadukan
terhadap kestabilan mcmbran, dalam penelitian ini
digunakan variasi surfaktan 1 - 5% span-80 dan
variasi pengadukan 2500, 5000, 7500 dan 10000
rpni (tabel 2 dan tabel 3 ).

Dari variasi surfaktan 1-3% span-80 maka
didapatkan hasil bahwa kestabilan membran kurang
baik serta masih adanya kenaikan fase air eksternal
pada membran dengan ditunjukkannya harga T
relatif besar dari beberapa harga pengadukan.
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X Sp«n-80

Gambar 3. Pengaruh kecepatan pengadukan
terhadap perubahan voliune

Untuk konsentrasi membran 4% span-80, sudah
terjadinya membran yang relatif baik dibandingkan
pada 1-3% span-80 dengan vvaktu kestabilan 4 hari
dengan harga T relatif baik pula. Sebenarnya harga
ini sudah dapat dipakai untuk ekstraksi dengan
waktu penyimpanan membran emulsi kurang dari 4
hari, terutama pada kecepatan pengadukan 7500
rpm dan 10000 rpm. Pada surfaktan 5% span-80
terjadinya kestabilan membran antara 8-9 hari, dan
dengan harga ) yang baik pada pengadukan 7500
rpm dan 10000 rpm. Untuk mendapatkan efisiensi
energi yang baik maka disarankan untuk
menggunakan kecepatan pengadukan 7500 rpm.

Dengan umpan 500 ppm (2,15 10"3 M) dalam
Fâ iu dan konsentrasi ekstraktan TBP 5% dalam Fo
atau sama dengan 2,5% dalam Fm. Maka dilakukan
penelitian pengaruh konsentrasi fase air eksternal
untuk mendapatkan harga koeflsien distribusi
ekstraksi (Kdcks-u) dan stripping (Kdsttipp.u) pada
membran emulsi (tabel 4) dan ekstraksi biasa (tabe!
5).

TabeI4. Pengaruh konsentrasi HNO3 fase air
ekstcrnal (ekstraksi membran cmulsi,
5% TBP fase membran).

Konscntr.isi
HNO3 (M)

0,5

1,0

2,0

Ktl eia-u (%)

39

44

50

Kd s,n>p-u (%)

87

86

63

Dari data tabel 4 dan tabel 5 terlihat bahwa
untuk ekstraksi membran emulsi dan ekstraksi
cair-cair biasa, maka dengan kenaikan konsentrasi
asam nitrat maka akan terjadi kenaikkan persentase
koefisien distribusinya. Akan tetapi dari semua data
tabel tersebut maka ekstraksi membran emulsi
relatif lebih baik dikarenakan tegangari permukaan
pada ekstraktan turun dan terjadinya kekuatan

+-

^—
_ — — -

— Eknrok.l +Slrlppinj

0.5 1 !.5 2 2.5 3
——— Konsentra»! HNO3. U ¥

Gambar 4. Pengaruh konsentrasi ffNOi pada
fase eksternal

kompleks yang lebih besar dari biasanya.
Sedangkan penurunan harga koefisien distribusi
stripping pada kenaikkan keasamam HNO3

dikarenakan adanya distribusi asam yang naik pada
fase membran yarig mempengaruhi keberadaan fase

. internal ( 10% Na2CO3, pH 12 ) sehingga pH akan
turun dan akan menurunkan harga koefisien
distribusi strippingnya.

Tabel S. Pengaruh konsentrasi HNO3 fase air
eksternal (ekstraksi cair-cair biasa,
2,5% TBP fase organik).

Konsentrasi HNO3 (M)

0,5

1,0

2,0

3,0

Kdeks-u (%) 1

2!

24

28

44

0.5 1 1.5 2 2.5 3
— — • Kon«ntr«si HN03. U >

GambarS. Pengaruh konsentrasi HNOipada
ekstraksi cair-cair biasa

KESIMPULAN

1. Tipe emulsi A/M dapat diperpleh dengan
menggunakan surfaktan span 80.
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2. Kestabilan membran emulsi cair sangat
ditentukandari%surfaktanyangdigunakan,
sedangkan % volume surfaktan yang
digunakan untuk mencapai optimum
diperoleh sebesar 5% dengan perbandingan
Fo/Faj = 1.

3. Koefisien distrtbusi yang didapatkan pada
keadaan optimum surfaktan adalah 57 %
akan lebih baik dari koefisien distribusi
cair-cair biasa 44 % sedangkan harga
koefisien distibusi stripping sebesar 87%.
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TANYA JAWAJB

Siti Wardiyati

1. Dalam pembuatan emulsi apakah-Bapak
memperhatikan kekentalan emulsi yang
terbentuk, apabila ya berapa kekentalan
emulsi yang stabil dari percobaan yang
Bapak lakukan ?

2. Pemecahan emulsi dengan cara apa yang
Bapak lakukan ?

3. Di dalam analisa hasil, apakah uranium
dalamfasa organikjuga dianalisa ?

Kris Tri Basuki

1. Ya, karena sangat menentukan kestabilan
membran. Untuk sementara kekentalan
dilihat dari kestabilan membran dengan
waktu flokulasinya.

2. a. dipanaskan antara 40-50 °C
b. ditambah alkohol

3. Tidak, akan tetapi analisisnya digunakan
pada fasa intemal dan fasa eksternal

Muzakky

1. Parameter apa saja selain untuk
mengetahui terbentuknya membran ?

2. Apa perbedaan pokok antara proses
membran dengan lapis tipis ?

Kris Tri Basuki

1. - perbandingan Fo/Fi
- Jumlah surfaktan

-suhu

2. Membran memakai proses reaksi kimia,
sedangkan lapis tipis memakai proses reaksi
diffusi

DjarotS Wisnubroto

1. Pada penelitian anda dilakukan pada suhu
rendah (5 °C), bagaimana pengaruh
terhadap hasil apabila dilakukan pada suhu
yang lebih tinggi (25 "C - 40 °C), mengingat
pada metode konvensional reprocessing
suhn Gperasi riilnya 30 °C - 40 "C ?

2. Pada metoda konvensional reprocessing
terdapat masalah adanyafase ketiga (third
phase) akibat suhu rendah dan/atau
konsentrasi asam nitrat yang tinggi;
dan/atau ioading U/Pu yang terlalu besar
pada fase organik, bagaimana dengan
emulsi membran terhadap faktor-faktor
tersebut ?

Kris Tri Basuki

1. Pembuatan membran menggunakan suhu 5
°C, sedangkan ekstraksi tetap pada suhu
kamar(30°C-40°C).

2. Belum mendapatkan problema fase ketiga
asal kestabilan membran tercapai.
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S. Simbolon

1. Komentar, pengotor lidak ada islilah kimia
bahasa lndonesia, melainkan tak nnirnian.

2. Seberapa baik metoda ini dipakai untuk
memisahkan uranium dari imsur-unsur tak
murnian, mlsalnya B dan Cd ?

Kris Tri Basuki

). Terima kasih atas komentamya.

2. Belum dikerjakan.
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PERBLAKU KOROSIPELET UO2 D ALAM LARUTAN
KOROSIF DENGAN TEKNIK ELEKTROKEVHA

Agus Taftszani, Sutjipto, F. Lahagu, dan B. Irianto
PPNY-BATAN.Jl. Babarsari, P.O.Box 1008. Yogyakarta 55010

Wuryanto
PPSM-BATAM, Kawasan PuspitekSerpong, Tangerang 15310

ABSTRAK
PERILAKU KOROSI PELET UOi DALAM LARUTAN KOROSIF DENGAN TEKNIK

ELEKTROKMIA. Telah dibuat beberapa elektrode UO2 dari pelet UOz produk lokal. Perilaku korosi
pelet UO2 dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lainjenis, pH dan konsentrasi larutan. Telah dicmati
perilaku korosi petet UO2 dengan teknik ekktrokimia dalam beberapa larutan korosi/jenuh M12CG3,
NaCl. NCI2SO4, dan Na-jPO*, dengan variasi pH dari 1 satnpai 10 dan variasi konsentrasi larutan dari
0,001 sampai 1,0 mol/l. Didapat laju korosi terendah terjadi dalam larutanjenuh Na^COy Pada daerah
pH = 4-8 dalam larutan Ncj^CO} terukur laju korosinya relatif konstan, sedang pengaruh besar
konsentrasi larutan Na^COi menunjukkan laju korosi terkecilnya ierjadi pada 0,10 mol/l. Terukur laju
korosi dalatn larutan 0,10 mol/l Na^COi pada pH = 4 adalak 0,3388 mil/year.

ABSTRACT
CORROSION BEHAVIOUR OF THE UO2 PELLET 1N CORROSIF SOLUTIONS USING

ELECTROCHEMICAL TECHNICUE. The UO2 electrodes has been madefrom the local product ofUOi
pellets. The corrosion behaviour of the UO2 pellets is affected by salt solution, by pH valt'.e and by
concentration ofsalt solution. Investigation into corrosion behaviour O/UO2 electrodes hava been carried
oul in saturated salt solutions using electrochemical technique. The saturated solutions have been made

from salts NaCl, NajCOi. NaiSO^ and NajPO*. The pH value have been done over range 1 pH 10 and
the salt concentration (C) over range 0,001 mol/l C 1,0 mol/l. NazCOi sotution produced the iowest
corrosion rates ofUOi pellets. Those rates were relative constanin the range ofpH =4-8. The results
indicate an influence ofthe NaiCOi concentrations on the corrosion rate, and tke lowest rates occured
in 0,10 mol/l NcaCOi. The towest corrosion rate was 0.3388 mil/yearin 0.10 mol/l NaiCOy bypH = 4.

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan limbah nuklir padat
(lestari), seperti pengawasan elemen bakar

(kelongsong dan bahan bakar), diperlukan suatu
konsep, salah satunya adalah konsep penaksiran
kecepatan korosi UO2 pelet dalam'media korosif
dengan metode elektrokimia^. Untuk itu perlu
dikuasai suatu pengetahuan tentang perilaku
kecepatan korosi UOi dan bagaimana
kecenderungan reaksi redoxnya, dalam berbagai
jenis media korosif, harga pH dan konsentrasi
larutan.

Bermacam-macam teknik elektrokimia
telah digunakan untuk analisis bahan bakar UO2

dalam bentuk elektroda dari UO2 pelet yang belum
teradiasi^. Seperti pada metoda-metoda fisika dan
kimia yang lain, respon-respon (reaksi) pada sistem
yang teraktivasi akan dapat dipantau. Juga dalam

sistem elektrokimia, dalam kondisi potensiostatik,
dimana elektroda sebagai subyek penerima suatu
tnasukan (input) arus dan tegangan elektrokimia
yang mengalir daiam sistem, kemudian input ini
d-ipantau atau diukur. Arus yang timbul
menggambarkan kecepatan-kecepatan reaksi
perpindahan muatan yang terjadi pada permukaan
elektrode UO2. Untuk UO2 dalam kondisi oksidasi
terjadi reaksi reaksi pembentukan film dan proses
pelarutan(3'7) Reaksi yang mungkin terjadi pada UO2

sebagai anode, adalah sebagai berikut(1):

U4+ +2H 2 O - r — UO2
2+ + 2 e - +4 H*

Untuk mengamati fenomena tersebut diatas maka
alat yang bisa dipergunakan adalah antara lain:
Potensiostat ik, Siklovoltameter, X-ray
Photoelectron Spectroscopy (XPS) dan SEM.
Karena keterbatasan alat yang tersedia, maka
percobaan ini hanya menggunakan alat
potensiostatik/ potensiodinamik untuk mengamati
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laju korosi (proses oksidasi). Diharapkan dengan
penelitian ini akan didapatkan data laju korosi
elektroda U02 yang terendah, sehingga. dapat
merupakan salah satu pertimbangan dalam
penyimpanan lestari bahan bakar UO2 bekas.

TATA KERJA

Bahan dan alat:

Bahan : Garam kristal NaCl, Na2SO4, Na2CO4 serta
Na3PO4 untuk membuat larutan korosif; HNOj dan
NaOH untuk pengatur pH semua dari Fa. Merck
berkualitas PA; Aquabides sebagai bahan pelarut,
pengencer dan pencuci; UO2 pelet murni nuklir 0
= 8mm dan tinggi 10 mm, produksi PPMY dan
PPTN-BATAN.

Alat : Elektrode kerja buatan bengkel PPNY
(tembaga dibungkus teflon), pH meter, aiat
timbangan elektronik, Corrosion Measurement
System, Model 342 Soft Corr, EG & G Princeton
Applied Research dan alat-alat gelas dan teflon.

Cara kerja :

- Dibuat sejumlah elektrode kerja : UO2 pelet
yang dihubungkan dengan plat/batang tembaga
yangkemudtandilapisiteflcm(Gb. 1). Model ini
mampu mereduksi tahanan listrik yang timbul
sebesar 80% terhadap model yang lain
("lipstick electrode", eiektrode campuran
serbuk UO2 dan paraftn )(I).

- Dibuat larutan jenuh garam-garam NaCI,
Na2SO4, Na2CO4 serta Na3PO4 dengan
akuabides untuk membuat larutan korosif dan
diatur pH nya = 4 dengan HNO3 dan NaOH.

- Diukur laju korosi elektrode kerja UO2 dengan
variasi jenis larutan garam (jenuh), pH dan
konsentrasi larutan.

Selama pengukuran laju korosi elektrode kerja
UO2 terhadap elektrode pembanding kalomel
standar SCE dan elektrode pembantu grafit
dalam gelas sel elektrolisa dilakukan
pengadukan (pengaduk magnit) dan dijaga
suhunya tetap pada 28 °C; proses pengukuran
diatur dengan "personal computer" dan datanya
dapat dicetak pada "printer".

HASIL DAN PEMBAHASAN .

Prinsip dasar korosi mengatakan bahwa
besamya laju korosi pada reaksi anode harus satna
dengan harga laju korosi pada katode. Dalam

eksperimen ini proses korosi dikontrol pada reaksi
sisi anodenya (proses oksidasi).

Cambar 1. Skema elektrode UO2

Pengaruh jenis larutan:

Telah difahami bahwa pengaruh zat padat
yang terlarut (misal garam) pada korosifitas cukup
komplek, karena bukan hanya faktor konsentrasi
tetapi juga jenis ion-ion yang terlibat. Teori
tersebut diperkuat sebagaimana ditunjukkan dalam
gambar 2 dan 3, dimana larutan Na2CO3

mempunyai laju korosi terkecil, sedang pada
Na2SO4 terbesar. Jadi zat terlarut dalam bentuk
karbonat (dan bikarbonat) mengurangi laju korosi.
Sedangkan ion-ion lainnya bersifat lebih agresif
(terutama ion SO4=) dapat menaikkan laju korosi
karena merintangi efek terbentuknya lapisan fiim
proteksi.

:

f/
I

J
•

:

larutan Jonuh

Gambar2. Pengaruh jenis larutan (jenuh)
(erhadap laju korosi elektrode
U(h pada pH'=4.
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Gambar 3. Kurva potensiodinamlk (E vs. I)
elektrode UO2 dalam berbagai
jenis tarutan jenuh dan pH = 4.

Pcngaruh besarpH:

Pada saat peristiwa korosi begitu dimulai,
potensial anode turun menuju potensial katode dan
sebaliknya sehingga terjadi penurunan gaya
dorong. Penurunan gaya dorong karena adanya
peristiwa korosi disebut polarisasi. Polarisasi
anode timbul apabila produk korosi membentuk
lapisan yang menempel secara kuat dan kompak
untuk menghambat reaksi korosi berikutnya.
Sedangkan polarisasi katode timbul bila ion
hidroksoda OH', gas H2 atau filrn produk reaksi
membentuk suatu "barrier" pada permukaan katode
dan menghambat difusi oksigen dan hidrogen pada
katode serta reduksi berikutnya. Penghilangan atau
gangguan terhadap "barrier" pada katode atau
anode yang disebut depolarisasi akan memberikan
efek reinisiasi terhadap proses korosi itu sendiri.
Ada beberapa faktor yang dapat memberikan efek
depolarisasi diantaranya pH dan kecepatan aliran.
Pada larutan yangpHnya diturunkan (larutan asam)
maka akan menaikkan konsentrasi ion hidrogen H+.
Ion-ion ini bisa bereaksi dengan ion OH' yang
terbentuk pada katode dan memberikan efek
depolarisasi padanya.

Demikian pula jika pH larutan diturunkan
akan menaikkan puia kelarutan dari kebanyakan
produk korosi pada anode. Pelarutan'"barrier" yang
terbentuk serta menempel secara rapat atau tidak
adanya peluang untuk membentuk "barrier" yang
cukup kuat akan memberikan efek depolarisasi
pada anode. Gambar 4 dan 5 memperlihatkan
hubungan antara pH dan laju korosi UO2; terlihat
pada larutan bersifat sangat asam (pH = 1 - 3 )
mempunyai lajukorosi relatif rendah karena adanya
efek depolarisasi yang meningkat; pada larutan basa
(pH 8) laju korosi jauh lebih besar dan pada pH
mendekati netral (4 - 8) mempunyai laju korosi
relatif sama/konstan. Hal ini menunjukkan bahvva
harga pH beipengaruh pada laju korosi, tetapi efek
pH terhadap laju korosi setiap logam adalah
sepisifik.

1.2

£0..

1"
3 O.4

0

>/ -

•^s/ y

/
• • • / • • • -

3 4 • • 1-7

pH Larutan Jenuh Na2CO3

Gambar 4. Pengaruh pRterhadap laju korosi
elekltode UO2 dalam larutan
jenuh NaiCOi.

P0TCNS100IKOC1K U02 PCLtT
NfiO. JENUH PflOA »

Gambar 5. Kurva Poiensiodinatnik (E vs I)
elektrode UO2 dalam larutan
NaiCOi dengan berbagai harga

Pengaruh konsentrasi larutan garara

Pada gambar 6 dan 7 menunjukkan bahwa
pada konsentrasi dari 'O, 001 sampai 0,50 moVl
Na2CO3 memberikan laju korosi relatif konstan dan
kecil, dan pada konsentrasi 1,0 mol/i mendadak
naik, hal ini menunjukkan bahwa makin besar
konsentrasi anion makin besar laju korosinya. Hal
ini logis, karena makin banyak jumlah garam yang
teriamt (memperbanyak anion).

j j 40.93

J -
JC 20.33

-3 10.33
\

/

/

/

r

0.001 O.OIO «,100 Ô OO 0.90O

Konsentrasl Na2CO3 (mol/I)
(

Gambar6. Pengaruh konsentrasi larutan
NaiCOi (pH=4) terhadap laju
korosi etektrode UO2.
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Gambar 7. Kitrva Potensiodinanuk (E vs I)
eteklrode UOi dalani berbagai
konsentrasi Na2CO3 pada pH ~ 4.

KESIMPULAN

Dari percobaan dapat disimpulkan bahvva,
Iaju korosi elektrode U02 nampak dipengaruhi oleh
jenis larutan korosif, pH dan konsentrasi larutan.

Laju korosi U02 terendah terjadi dalam
larutan.Na2CO3; pada pH = 4 - 8 relatif rendah dan
konstan; dan dengan konsentrasi 0,10 mol/1
NaiCC^. Dari percobaan ini didapat laju korosi
terendah sebesar 0,3388 mil/year dalam 0,10 mol/1
Na2CO3 pada pH = 4.

Diharapkan penyimpanan bahan bakar UO2

bekas juga akan meaiberikan laju korosi terendah
pada kondisi tersebut; hal ini perlu diteiiti Iagi.
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TANYA-JAWAB

S. Simbolon

1. Apakah reaksi korosi UOi disebabkan oleh
Ft atau larutar. garam jenuh seperti
Na2COi, NaCl dll. ?

2. Berapakah tekanan yang digunakan untuk
membuat pelet, karena bahan bakar UO2
sebelumnya hanis disinter terlebih dahulu ?

Agus Taftazani

1. Korosi (laju korosi) akan dipengaruhi oleh
ion H+ (pH) dari larutan jenuh anion (COJ,
PO4, Cl' ;SOjdsb).

2. UO2 peletnya adalah produk Iokal (PPNY &
PPTN Bandung), jadi tekanan &
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sinteringmya merekalfang melakukan.
Kami hanya meminta pelet yang telah
memenuhi syarat bahan bakar reaktor
(sehingga dapat dianggap tekanan &
sinteringnya sudah seragam)

Farizai

1. Bagaimana pengaruh dimensi pelet (besar
dan ben'uknya) terhadap laju korosi ?

2. Adakah metode lain imtuk mengukur laju
korosi UO2 mengingat lingkungan UG2

selama digunakan ada di dalam kelongscig
bahan bakar, dilingkupi gas dan tidak
berinteraksi dengan air, juga lingkungan
limbah UOi adalah di dalam cor
semen/komposit yang kompak sehingga
tidak akan bersentuhan langsung dengan
larutan, baik air maupun larutan asam/basa
lainnya.

Agus Taftazani

1. Pengaruh dimensi tidak diteliti, karena luas
permukaan & ukuran pelet dibuat (sekitar)
sama.

2. Memang benar, U0 2 dipakai dengan
cladding, sehingga tidakterjadi singgungan
langsung dengan air dsb. Tetapi jika
claddingnya rusak (retak dsb) karena teiah
dipakai (sebagai bahan bakar bekas) maka
akan terjadi hubungan /kontak dengan

lingkungaf (air dsb). maka hali ini perlu
ditelit i . Memang benar ada cara
penyimpanan fcahan bakar bekas UO2
dengan sementasij tetapi ini hanya salah satu
metoda, metoda yang akan dikembangkan.

GeniRinaS

1. Korelas! apa yang menyebabkan dapatnya
ditorik garis ar.tara lanttcnjenis yang satu
dengan yang lainnya pada gambar 2,
hubungan antarajenis larutanjenuh dengan
laju korosi ?

2. Apa yang menyebabkan adanya fluktuasi
pengaruh pH terhadap laju korosi ?

3. Bagaimana pengamh Oi tzrhadap laju
korosi pgda percobaan Saudara ?

Agus Taftazani

1. Yang dapat ditarik kesimpulan, bahwa
larutan Na2CO3 & NaCl memberikan laju
korosi terendah & terbesar pada Na^SO^

2. Saya tidak melihat fluktuasi tersebut.
Dalam percobaan memang harga range pH
terlalu besar 2-4-6-dst (tidak 2,5-2,7 dst)
sehingga ada kesan kurva kurang smooth.

3. Ozcukupberpengaruhpadalajukorosi. Hal
ini bisa ditanggulangi dengan pengusiran
udara (dengan gas inert) sebelum
pengukuran & pengukuran terhadapnya
tertutup.
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ISOLASIDAN PEMISAHAN Sm, Gd, Dy DENGAN CARA
EKSTRAKSI

Dwi Biyantoro, Fonali Lahagu, Kris Tri Basuki, Tri Handini, Rosyidin
PPNY-BATAN, Jl. Babarzari P.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK

ISOLASI DAt! PEMISAHAN Sm, Cd, Dy DENGAN CARA EKSTRAKSI. Tetah dilakukan penelitian
isolasi/pengambilan itrium (Y) dan pemisahan Sm, Gd. Dy dengan cara ekstraksi. Langkah-langkah
yang harus dikerjakah pada percobaan ini yailu : pembuatan konsentrat oksida logam tanah jarang,
pelarutan, isolasi itrium, dan pemisahan Sm, Gd, Dy. Langkah av/al dikerjakan dengan cara dijesti
pasir xenotim, ekstraksi, pelarulan, penyarir.gan, pengendapan, pembakaran sampai terbentuk oksida
logam tanah jarang. Tahap kedua yaitu isolasi itriuni (Y), stripping dan kalsinasi sampai terbentv.k
oksida itrium. Selanjutnya pada tahap ketiga adalah pemisahan Sm, Gd, Dy dengan cara ekstraksi,
menggunakan metode ekstraksi cair-cair memakai ekstraktan DzEHPA dan pelarut dodekan. Hasilyang
diperolehpadapercobaan iniyaitit kadar oksida itrium —88,71%. Kondisi optimumpemisahan Gd/Dy
yaitu : molaritas asam nitrat = 0,5 M, waktu ekstraksi = 15 menit, dan konsentrasi ekstraktan 30%
D^EHPA dalam dodekan. Pada kondisi ini diperoleh nilai koefisien distribusi (Kd) Gd = 2,226, KdDy
= 3,762, faktor pemisahan Gd/Dy = 0.592.

ABSTRACT

THEISOLATION AND THE SEPARATION OF Sm, Gd, Dy BY EKTRACTION. The isolation of
yttrium andseparation o/Sm.Gd.DYwith extraction has been investigated. The steps oftheprocess include
ofthis research were the production the concentrate of lantanide, the dilution, the isolalion ofyttrium,
and the separation ofthe Sm, Gd, Dy. The/irst step was the digestion ofxinotime sand, the extraction,
the dilution, the filtration, the precipitation. ihe bakingproduction a laiitanide oxide. The step was the
separation ofyttrium, the stripping, and the calcinationproduction ofyttrium oxide. And the thirdprocess
was the separation of Stn,Gd,Dy by exlraction process using methode liquid'-liquid extraction wiih
extractant of DjEHPA and a solvenl ofdodecane. From the result have been foiwd concentration of
yttrium oxide — 88,71%. The optimum condition ofthe separation ofGd/Dy Iiave beenfound: the
concsntration ofHNOs =0,5 M, time ofextraclion = 15 minutes, andthe concentration ofexlractant =
30% DiEHPA in dodecane. The results ofthis condition were the distribution coefficient ofGd = 2.226,
the distribution coefficient ofDy = 3,762, and the separationfactor ofGdJDy = 0,592.

PENDAHULUAN

Pasir xenotim adalah senyawa logam tanah
jarang fosfat, (Y,Ln)PO4 yang merupakan

sumber utama itrium (Y) sebagai bahan unggul dan
Iogam tanah jarang atau lantanida (Sm,Gd,Dy)
sebagai bahan nuklir(1"2).

Urituk memisahkan Sm, Gd, Dy terlebih
dahulu harus diisolasi/dipisahkan itriumnya
sebagai sumber mayor, baru kemudian memisahkan
unsur Sm,Gd,Dy.

Itrium yang telah dipisahkan diproses lebih
lanjut menjadi itrium oksida dengan cara ditambah
asam oksalat dan dilanjutkan dengan proses
kalsinasi pada suhu 1000 °C.

Diketahui bahwa pemisahan individual
lantanida (Ln) sangat sukar, karena mempunyai
sifat kimia yang hampir sama antara yang satu
dengan yang lain. Teknik ekstraksi cair-cair dan
pertukaran. ion adalah yang paling sesuai untuk
pemisahan logam tanah jarang(3).

Proses ekstraksi cair-cair untuk pemisahan
unsur-unsur Iogam tanah jarang sering
menggunakan D2EHPA (di 2 ethylhexyl phosphoric
acid). Pada keasaman rendah reaksi keseimbangan
proses ekstraksi dapat ditulis sebagai ^:

Lnw (aq) + 3 (HX)2(org) ~ LnX6H3(org)

+ 3H(aq)

reaksi keseimbangan pada keasaman tinggi:

3 Ln+3 (aq) + 3 NOJ (aq> + 9/2 (HX)2(org) ^ = ^
3LnX6NO3 3HX(org) '
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HX : D2EHPA ^ . r ,
aq : aqueous phase (fase cair)

org : organic phase (fase organik)
Sampai saat ini teknik ekstraksi pelarut terus

dikembangkan dalam industri. Ekstraktan yang
secara Iuas sering digunakan untuk ekstraksi
unsur-unsur lantanida yaitu D2EHPA, TBP dan
amin(5).

Pelarut crganik yang sering dipakai untuk
ekstraksi unsur-unsur logam tanah jarang dalam
campuran ekstraktan adaiah dodekan, kerosen, dan
toluen.

Kadar individuai logam tanah jarang dapat
ditentukan menggunakan alat spektrofotometer,
analisis pengaktifan netron, alat pendar sinar X dan
lain-lain(6).

Keofisien distribusi, Kd untuk logam tanah
jarang didifinisikan sebagai perbandingap
konsentrasi logam tanah jarang dalam fase organik
dibagi dengan konsentrasi logarn tanah jarang
dalam fase air setelah mencapai keseimbangan.

Secara rnatematik dapat ditulis, sebagaiw

Kd =
Co
TTa

dengan

Co : konsentrasi dalam fase organik

Ca : konsentrasi dalam fase air
Faktor pemisahan (FP) yaitu perbandingan

koefisien distribusi dari dua logam M dan N. Secara
matematis ditulis sebagai:

FP = K d M ~

Penelitian ini bertujuan mendapatkan itrium
oksida dan pemisahan Sm,Gd,Dy dengan cara
ekstraksi memakai ekstraktan D2EHPA dan
pengencer dodekan.

BAHAN DAN TATA KERJA

Bahan :

Ekstraktan: D2EHPA . :
Di-(2-etilheksil)-fosfat
p = 0,97kg/I

Solven : Dodekan
p = 0,73kg/l

Pasir xenotim
H2C2O4 NaOH

. HNO3 NHL.C1
HCl ' NH«OH

Pcralatnn : ,,.;;-,^

Alat pendar siriar - X

Timbangan analitik Eksikator

Alat-alat gelas Corong pisah

pH meter Furnace suhu tinggi

Pengaduk magnetik Almari asam

Stop watch Komputer

Cara kerja :
Pembuatan larutan umpan.

Pasir xeuctim ukuran 100-200 mesh
sebanyak 100 gram ditambah natrium hidroksida
berat 300 gratn didijesti pada suhu 140 CC selama
3 jam. Luluhan dicuci dengan air dan amonium
klorida untuk menghilangkan fosfatnya.
Konsentrat hasil pencucian kemudian dilarutkan
dengan asam klorida dan dilanjutkan dengan
penyaringan. Filtrat yang diperoleh diendapkan
dengan asam oksalat. Endapan kemudian dibakar
pada suhu 650 °C. Untuk mendapatkan larutan
umpan dibuat dengan cara melarutkan residu
kering hasil pembakaran dengan asam nitrat. Kadar
Y,Sm,Gd,Dy dalam larutan diukur konsentrasinya
dengan aiat pendar sinar - X.

Isolasi itrium (Y).

Itrium dalam larutan umpan dipisahkan
dengan cara ekstraksi umpan dengan 30%
D2EHPA dalam dodekan pada perbandingan volum
umpan dan organik = 1 : 1 selama 15 menit pada
kecepatan pengadukan 650 rpm. Setelah terjadi
keseimbangan dipisahkan memakai corong pisah
antara fase air dan fase organiknya. Konsentrasi
Y,Gd,Sm,Dy dalam fase air dianalisis memakai
a!at pendar sinar - X. Fase organik (itrium opganik
nitrat) diproses lebih lanjut menjadi oksida itrium
melalui proses re-ekstraksi dan kalsinasi. Untuk
mengetahui kemurnian itrium dianalisis memakai
alat pendar sinar - X.

Pemisahan. Sm,Gd,Dy.

Fase air hasil ekstraksi tahap I di atas,
kemudian dicoba dipisahkan Sm,Gd,Dy dengan
cara ekstraksi tahap II memakai D2EHPA dan
dodekan. Parameteryangdicobayaitu: konsentrasi
asam nitrat, waktu ekstraksi, dan konsentrasi
D2EHPA dalam didekan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuatan Inrutan umpan.

Dari hasil analisis larutan umpan diperoleh
kadar LTJ sebagai berikut

Y =39.532,97 ppm

Sm =232,91 ppm

Gd =2.237,34 ppm

Dy = 1.379,32 ppm

Isolasi itrium (Y).

Larutan umpan kemudian diekstraksi
dengan 30% D2EHPA dan 70% dodekan pada
perbandingan volum = 1 : 1 selama 15 menit,
molaritas asam nitrat = 0,5 M, pada kecepatan
pengadukan = 650 rpm. Kemudian fase air dan fase
organiknya dipisahkan.

Hasil analisis fase air diperoleh kadar LTJ :

Gd = 1.657,44 ppm

Dy = 219,25 ppm
Berdasarkan hasil analisis di atas

ditunjukkan bahwa semua itrium dapat terekstrak
ke fase organik. Demikian pula tampak bahwa
dalam fase air Sm juga tidak nampak, hal ini
menunjukkan bahwa Sm juga tertarik dalam fase
organik.

Fase organik berupa itrium organik nitrat
kemudian ditambah dengan asam oksalat 1,5 M
dengan perbandingan volum = 1 : 1 . Endapan itrium
oksalat kemudian dipisahkan dengan disaring.
Endapan ini selanjutnya dikalsinasi pada suhu 1000
°C, selama 3 jam. Hasil kalsinasi berupa oksida
itrium dengan kadar = 88,71 %.

Pemisahan Gd,Dy.

Filtrat hasil ekstraksi tahap I dipakai
sebagai umpan ekstraksi tahap II. Variabel yang
dicoba yaitu:

- molaritas asam nitrat

- waktu ekstraksi

- konsentrasi D2EHPA

Umpan dengan kadar:

Gd = 1.657,44 ppm

Dy =219,25 ppm
Hasil percobaan selengkapnya disajikan pada tabel
1.
Pengaruh molaritas asam nitrat.

Dari tabel 1 ditunjukkan bahwa pengaruh
konsentrasi asam nitrat sangat besar. Semakin
tinggi konsentrasi asam nitrat maka nilai Kd Gd dan

Tabcl 1. Pcngaruli Molaritas Asam Nitrat
tcrhadap nilai Kd dan FP
Perband. volum umpan dan organik =
I : 1
Fase organik = 30% D2EHPA & 70%
dodckan
Waktu ekstraksi = 15 menit

HNO3

M

0,5

1

2

4

6

8

10

12

K.d

Gd

2,226 •

1,500

0,428

0,053

0,108

0,099

0,094

0,116

Dy

3,762 •

3,000

0,961

0,176

" ' 0,250

0,288

0,250

0,342

FP

Gd/Dy

0,592 *

0,500

0,445

0,301

0,432

0,344

0,376

0,339

Kd Dy semakin rendah, demikian pula faktor
pemisahannya cenderung juga turun. Hal ini
menunjukkan bahvva pembentukan komplek Ln+3

dengan D2EHPA dalam media asam nitrat adalah
didasarkan pada ekstraksi pertukaran kation, sesuai
dengan persamaan reaksi keseimbangan :
Ln3+ (aq) + 3 (HX)2(org) z = t LnX6H3(org)

+ 3 H (aq)

Dari persamaan reaksi di atas tampakbahwa apabila
keasaman larutan bertambah, maka reaksi bergeser

.kekiri, hal ini mengakibatkan nilai Kd menjadi
turun. Tampak bahwa terjadi mekanisme ekstraksi
p'ertukaraan kation dikarenakan Ln sebagai logam
menggantikan H pada HX (D2EHPA). Pada
mekanisme ini dapat dilihat bahwa pada
konsentrasi HNO3 tinggi (setelah 6 M) tidak
terpengaruh terhadap koefisien distribusi Gd dan
Dy, sebagai bukti bahvva sangat kecil anion X"
bebas dalam larutan

Kondisi optimum yang baik diperoleh pada
molaritas asam nitrat = 0,5 M. Pada keadaan ini
diperoleh nilai Kd Gd = 2,226, Kd Dy = 3,762 dan
faktor pemisahan Gd/Dy = 0,592.

Pengaruh Waktu Ekstraksi.

Dari tabel 2 ditunjukkan bahwa fungsi
waktu berpengaruh terhadap nilai Kd dan faktor
pemisahan. Pada me.nit ke satu sampai ke 10
tampak bahwa keseimbangan belum tercapai, hal
ini ditandai dengan kenaikkan yang cukup tajam.
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Tabc! 2. Pengaruh Waktu ERstraksi tcrhadap
nilai Kd dan FP.
Konsentrasi asam nitrat = 0,5 M
Perband. votum umpan dan organik =
I : I
Fase organik = 30% D2EHPA & 70%
dodekan
Kecepatan pengadukan = 650 rpm

HNO3

M

1

5 ••

10

15

20

308

Kd

Gd

0,342

1,195

1,857

2,226 *

2,218

2,241

Dy

0,898

2,619

3,334

.,3,762*

3,828

3,630

FP

Gd/Dy

0,381

0,456

0,557

0,592 *

0,579

0,617

Baru setelah menit ke 15 sudah dicapai
keseimbangan seperti disajikan dalam tabel 2 di
atas. Waktu dt atas 15 menit sudah mulai stabil,
sehingga tidak begitu berpe.ngaruh terhadap nilai
Kd dan FP. Berdasarkan hasil percobaan ini
diperoieh kondisi optimum yaitu : molaritas asam
nitrat = 0,5 M dan waktu ekstraksi selama 15 menit.

Pengaruh Konsentrasi Ekstraktan.

Evaluasi tabel 3 sebagai berikut

Ln3+(aq) + 3 (HX)2(org) LnX6H3(org)

3 ET(aq)

Kex =
LnX3(HX)3 (H +

K ex = Kd

Ln

(H + )
Kd =

Kex(HX)3
2

(HX)J
2 in ,

Dari data dalam tabel 3 dj atas dapat pula
disajikan dalam bentuk gambar I.

Dari gambar 1 diperoleh nilai slope (a)Gd =
1,2 dan a Dy = 0,5, secara teoritis menurut
persamaan slopenya = 3, hal ini diperkirakan
adahya campuran komplek logam dengan HX dan
logam dengan (HX)2 (dimerisasi)

Dari tabel 3 dan gambar 1 ditunjukkan
bahwa kondisi konsentrasi D2EHPA dalam
dodekan sangat berpengaruh terhadap kemampuan
pemisahan Gd/Dy. Semakin tinggi konsentrasi
D2EHPA maka semakin besar kemampuan
pengambilan Gd dan Dy, sehingga mengakibatkan
nilai Kd semakin besar. Setelah mulai konsentrasi

Tabcl 3. Pengaruh Konsentrasi Ekstraktan
terhadap nilai Kd dan FP.
Konsenfrasi asam nitrat = 0,5 M
Waktu ckstraksi = 15 menit
Perband. volum umpan dan organik =
1 : 1
Kecepatan pcngadukan = 650 rpm

Rasio

D2EHPA

Dodekan

5:95

10:90

20:80

30:70

50:50

70:30

Log kons

D2EHPA

mol/ 1

-0,81

-0,51

-0,21

-0.03

0,20

0,34

Kd

.Gd

-0,89

-0,25

0,12

0,35*

0,35

0,36

Dy

-0,13

0,20

0,43

0,58*

0,56

0,56

F P

Gd/Dy

0,173

0,360

0,491

0,592 *

0,618

0,620

ekstraktan 30% D2EHPA ditunjukkan bahwa nilai
Kd dan FP nya sudah mulai stabil, kenaikkannya
kecil sekali, di atas nilai ini dipandang dari segi
ekonomi sudah tidak menguntungkan lagi. Kondisi
optimum pada pemisahan Gd/Dy berdasarkan
ketiga variabel tersebut di atas diperoleh hasil
sebagai berikut: molaritas asam nitrat = 0,5 M,
waktu ekstraksi = 15 menit, dan konsentrasi
D2EHPA 30% dalam dodekan.

•0.(2 -0.06
I09 [Hx]!

0.40 0,68 O.BO

— Gd • D j f

Gatnbar 1. Hubungan antara konsentrasi
D2EHPA dalant dodekan dengan
Kcefisien distribusi (Kd).

HASIL DAN KESIMPULAN

Dari percobaan di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa ekstraksi tahap I dapat
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mengisolasi itrium (Y) = 100%. Pada proses
selanjutnya diperoleh kadar itrium oksida =
88,71%. Berdasarkan pengolahan filtrat (fase air
hasil ekstraksi I)padaekstraksi tahap 11 diperoleh
hasil optimum sebagai berikut : nilai koefisien
distribusi (Kd) Gd = 2,226 , Kd Dy = 3,762, dan
Faktor pemisahan (FP) Gd/Dy = 0,592 pada
kondisi konsentrasi asam nitrat = 0,5 M, waktu
ekstraksi = 15 menit. konsentrasi 30% D2EHPA
dalam dodekan pada kecepatan pengadukan 650
rpm.
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TANYA JAWAB

Susana TS

Apakah ada ekstraktan lain yang bisa
dipakai, selain DzEHPA dan pelarut
dodekan, dan apa kepanjangan dari
D2EHPA ?.

Dwi Biyantoro

Ada, yaitu ekstraktan TBP, MIBK, TOA.
Pelarut yang lain yaitu kerosen dan toluen.
D2EHPA yaitu di-(2-etil heksil)-fosfat.

Kris TrlBasuki

Ur.titk menambahkan bahwafimgsi isolasi Y
adaiah proses tahcp I, pemurnian Y,
sehingga mendapat konsentrasi YiOi —
88,71 %. Kemitdian dapat dilakukanproses
selanjutnya (penukar ion) untuk
mendapatkan konsentrasi tinggi

Dwi Biyantoro

Saran agar Y2O3 = 88,70 % yang diperoleh
dilakukan proses selanjutnya untuk
mendapatkan konsentrasi tinggi. saran ya
baik bisa dikerjakan pada tahap berikutn
Pada penelitian ini difokuskan untuk
pemisahan Sm, Gd, Dy
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SELENIUM D AN MERKURI DALAM RA3VBBUT WANTTA
HAMIL

Sumining, Sufjipto, H. Muryono, Zainul Kamal, Sutanto WVV.
PPNY-BATAN, JL Babarsari, P.O. Box 1008. Yogyakarta 55010

ABSTRAK

PENGEMBANGAN METODE PENENTUAN KADAR SELENIUM DAN MERKURI DALAM
RAMBUT WANITA HAMIL. Telah dikembangkan metoda penentuan kadar merkuri (Hg) dan selenium
(Se) secara instrumental dengan menggunakan konstanta p'erbandingan puncak sinar gamma 'Se pada
tenaga264.5KeVdankontribusinyapada279,2KeV,dengandelektorGe(Li) EG&GOrtec 7010danS'100
MCA Canberra. Diperoleh rerata konstanta perbanJingan atau faktor perbandingan sebesar 2,35.
Sebagai cuplikan adalah rambut wanita hamil di daerah DIY. Tujuanpenelitian ini adalah sebagai kontrol
untuk memonitor pencemaran dan tingkat kesehatan bayi-bayi selanjutnya. Dipilih daerah DIY karena
DIY tidak banyak terdapat industri yang menyebabkan percemaran Hg di lingh'mgan, danjuga bitkan
daerahperikanan. ikan merupakan makananyang banyak mengandungHg. Hasilyang diperoleh adalah
: l. Kadar Hg adalah 0,32 - 5,20ppm dan Se 0,43 - 6,08ppm. Semna mengandung Hg dan satu orang
tidak mengandung selenium. 2. Konsumen ikan: Hg 0,32 - 5.52ppmdan Se : 0 - 1,94ppm. 3. Bukan
konsumen ikan :Hg — 0,32 - 2,03 ppm dan Se = 0,57 - 6,08ppm. 4. Karyawan : Hg = 0,52 - 5,04 ppm
dan Se = 0,59 - 1,94 ppm. 5. Ibu rumah tangga : Hg = 0,32 - 5,20ppm dan Se = 0,43 - 2,94 ppm.
Disimpulkan bahwa: 1. Faktor perbandinganan laju cacah sSe pada 264,5 kev dengan laju cacah pada
279,2 kevadalah 2,35; 2. Faktor inidapat digunakan untuk menghitung lajti cacah 2 ^Hgpada 279,2 kev
dengan ketelitian 7,6% dan 3,31 untuk 7 Se pada 264,5 'KeV; 3. Data Hg dan Se ini dapat digunakan
sebagai kontrol uniuk pemonitoran komaminasi dan kesehatan selanjutnya. Sebagian besar cuplikan
mengandung Hg dan Se denganperbandingan 1:1 menunjukkan bahwa jumlah Hgsesuai dengan Se.

ABSTRACT

INAA method ofmercury (Hg) andselenium (Se) determination was carriedout by using comparation
factor of15Se peak at 264.5 kev cmd 279,2 kev, using Ge(Li) detector EG & G Ortec and 8100 MCA
Canberra. The average ofthefactor was 2,35. The samples werepregnance women 's hairfrom DIY. The
direction ofthis investigation was tofinddataforfurther monitormg ofcontamination andthe health of
baby will be borned. DIY was prefed because not much ofindustries and DIY is notfishing region. It is
known that many kind of industriesproduct Hg contaminant, andfish usualy contain high concentration
o/Hg. The results are : 1 ..Hg concentration was 0,32 - 5,20 ppmandthe Se = 0,43- 6,08 ppm. Hgcan
be detected in all ofthe samples, and onfy in one sample thac Se can not befind. 2. Fish consumen : Hg
= 0,32 - 5,2ppm andSe = 0 - 1,94ppm. The conlrols: Hg = 0,52 - 2,03ppm andSe =^0.57- 6,08ppm.
3. Employer: Hg = 0,52 - 5,04ppm andSe = 0,59 - 1,94ppm. Control: Hg = 0,32 - 5,20ppm andSe =
o,43 - 2,94ppm. It can be concluded that: 1. Comparationfactor is 2,35. The facior can be usedfor Hg
calculation v/ith 7,6% accurayfor Hgand3,3I%for Se. This results oftheHg andSe concentration can
be usedfor thefurther contamination andhealth monitoring. Most ofthe Se/Hg comparation were 1: 1,
it means the Se concentration was similar with the Hg.

PENDAHULUAN

Merkuri (Hg) dan selenium (Se) mempunyai
fungsi yang saling berkaitan dalam

metabolisme tubuh. Kekurangan Se akan
mempertinggi sifat toksisitas Hg dalam tubuh,
sedang kadar Se yang tinggi dapat bersifat toksis.

Hg dapat besifat toksis dalam kadar yang
„rendah sekalipun, oleh karena itu perlu ditentukan
£ifc.adar Hg dan Se dalam rangka menentukan tingkat
keselamatan kesehatanmasyarakatyang sangat erat
kaitannya dengan pencemaran lingkungan.

Rambut dipertimbangkan menjadi organ
ekskresi unsur kelumit, sehingga analisis
multielemen rambut dapat digunakan untuk-
mengevaluasi keracunan manusia dari unsur yang

ISSN 0216-3128
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berasai dari makanan atau karena penyakit. Dipilih
rambut karer.a rambut mudah dikumpulkan, stabil
daiam penyimpanan dan dapat digunakan sebagai
cara untuk memonitor paparan kronis terhadap
unsur toksis(1).

Kenaikan atau kekurar.gan kadar suatu
unsur dalam rambut dapat menunjukkan indikasi
masuknya unsur tersebut ke dalam jaringan lain
berlebihan atau kurang. Sebagai contoh anakyang
malnutrisi ditunjukkan dengan kurangnya kadarZn
dalam rarnbut, dan anak yang kekurangan protein
ditunjukkan dengan kurangnya unsur Na.
Masuknya unsur tersebut ke dalam rambut dapat
terjadi dengan dua cara, yaitu endapan. eksternal
atau difusi ke da!am struktur protein sehingga cara
kedua ini dapat menunjukkan pencemaran
lingkungan(2)

Hg mempunyai beberapa tenaga sinar
gamma, yaitu pada 67,69 dan 77,3 KeV sebagai
197gHg (berumur pendek 23,8 jam), dan pada 279,5
KeV sebagai 203Hg (berumur panjang 46,6 hari).
Metoda APNI yang biasa digunakan untuk
menentukan kadar Hg adalah pengukuran pada
tenaga 67,69 dan 77,3. KeV. Pengukuran pada
tenaga 279,5 KeV tidak biasa dilakukan karena
selain Hg, Se juga mempunyai sinar pada tenaga
ini (7sSe mempunyai tenaga sinar pada tenaga
264,5 dan 279,2 KeV M Pada penelitiari ini
pengukuran Hg dicoba pada tenaga 279,5 KeV
bersama-sama dengan Se pada tenaga 264,5 KeV
(keduar.ya berumur panjang) dengan menggunakan
faktor kontribusi sinar Se pada.tenaga tersebut.
Pengembangan metoda ini dilakukan agar iradiasi
pada pengukuran Hg dan Se dapat dilakukan satu
kali saja sesuai dengan umur panjang tanpa iradiasi
untuk umur pendek.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kadar Hg dan Se pada rambut wanita hamil di
daerah DIY dan mengevaluasinya. Dipilih wanita
hamil karena data-data ini akan digunakan untuk
memonitor selanjutnya terhadap tingkat kesehatan
bayi yang akan dilahirkan. Dipilih DIY sebagai
lokasinya karena di daerah ini tidak banyak
terdapat industri-industri yang memungkinkan
pencemaran Hg dan Se, dan bukan daerah
perikanan, yang mana ikan merupakan sumber
kontaminasi Hg (sebagai kontrol).

BAHAN, PERALATAN DAN
TATA KERJA

Bahan dan peralatan

- Cuplikan rambut wanita hamil

- Cuplikan rambut wanita non hamil

- Standar, SRM 1577a (Bovine Liver)

- Vial polietilen 2 ml

Reaktor Kartini

- Pencacah Ge (Li) EG & O Ortec 7010
dengan 8100 MCA Canberra.

TATA KERJA

Pengumpulan cupiikan :

Cuplikan rambut diambil dari empat puluh
lima orang wanita hamil di daerah Kotamadya
Yogyakarta.

Rambut diambil 0,2-0,4 gram. Pengambilan
cuplikanrambutwanita.hamilinidilakukanmelalui
beberapa BKIA dan Puskesmas DIY. Sebelum.
diambil rambuthya, pemilik rambut diminta
mengisi daftar isian tentang data pribadinya.

Penyiapan cuplikan dan standar, rambut
dicuci dengan aquatrides dan aseton.

Masing-masing dilakukan tiga kali setiap
tahap pencucian, cuplikan digojok dengan alat
vortek selama 15 menit. Rambut dikeringkan pada
temperatur kamar selama 3 hari. Setelah kering
cuplikandipotong-potongsekitar 1 mm, ditimbang
0,1-0,3 gram cuplikan dimasukan ke dalam vial
polietilen. Disiapkan standar Hg dan Se 50 ppm,
diambil 100 jal masukan dalam vial.

Vial cuplikan dan vial standarnya
dimasukan ke dalam kantong plastik, dijadikan satu
di dalam satu kelongsong dan diiradiasi
bersama-sama'.'

Iradiasi dan pendinginan. ""

Cuplikan dan standar diiradiasi
bersama-sama dalatn fasilitas Lazy susan selama 6
jam dengan fluks netron sekitar 5 x 10l0n em"2detik"'
dengan daya 100 kwh, kemudian didinginkan
selama 48 jatn agar radionuklida berumur pendek
habis meluruh.

Pencacahan dan perhitungan.

Untuk menentukan kontribuasi sinar garruna
Se pada tenaga 279,2 KeV disiapkan larutan standar
Se 50 ppm dipipet 100 jil dan diteteskan pada 0,2
gram ce'lulose powder, standar diiradiasi selama 6
jam, kemu'dian dicacah pada tenaga 264,5 KeV dan
279,5 KeV(5). Dihitung perbandingan laju cacah
pada tenaga 264,5 KeV dengan laju cacah pada
tenaga 279,2 KeV sebagai K = konstanta.

Laju cacah pada tenaga 279,2 KeV
dikurangi dengan laju cacah Se pada tenaga 279,2

Suminingdkk
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KeV merupakan laju cacah Hg'pada tenaga tersebut.
Atau secara perhitungan sebagai berikut:

_ Cacah Se pada269,2 KeV
K ~ CacahSe pada 279,2 K.eV

Cacah Hg pada 279,2 KeV = (Cacah total pada
279,2 - Cacah Sepada 279,2) KeV

Selanjutnya kadar Se dan Hg dihitung sbb :

C x cuplikan _ C xstandar
Wx(Juplikan ~ W xstandar

Cx=cacah Hg atau Se

Wx=berat Hg atau Se

HASIL DAN PEMBAHASAN .

75Se (waktu paro 120 hari) memancarkan
sinar gamma pada tenaga 264,5 dan 279,5 kev.
Setelah dilakukan pencacahan standar Se, terayata
perbandingan laju cacah pada tenaga 264 kev dan
279,5 kev adalah konstant, sebesar 2,35 (tabel 1).
203Hg (waktu paro 46,6 hari) juga mempunyai
tenaga pada 279,2 kev sehingga laju cacah pada
tenaga yang terakhir ini merupakan laju cacah dari
75Se dan 2O3Hg. Untuk menghitung laju cacah 203Hg,
laju cacah 75Se pada tenaga 279,2 dapat dihitung
dari hasii perbandingan (halaman 5), dan sisanya
adalah laju cacah 203Hg.. Mekanisme reaksi aktivasi
Hg dan Se adalah sbb.

Tabel 1. Data perbandingan cacah Se pada
264,5 keV dengan cacah Se pada 279,5
keV daristandar

No.

1

2

3

4

5

Cacah Se 264,5
keV (A)

268438.eps

• 153754 cps

308901 cps

352540 cps

335111 cps

Cacah Sc 279,5
keV (B)

113265 cps

108828 cps

126536 cps

154623 cps

141397 cps

Rerata

A/B

2,37

2,32

2,44

2,28

2,33

2,35

202Hg(n)Y)203Hg dan 74Se(n,y) 75Se

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui
bahwa semua cuglikan mengandung Hg dengan
kisaran kadar 0,32 - 5,20 ppm, dan Se 0,43 - 6,08
ppm (tabel 2 dan 3) . Satu cuplikan tidak
mengandung Se. Bahwa kontaminasi raksa yang
dominan dalam tubuh disebabkan oleh makanan
ikan dan produk-produk yang terbuat dari ikan
dapat dilihat dengan tingginya kadar Hg pada

cuplikan ranibut konsurnen ikan yang
raengkonsumsi iebih dari 2 x seminggu dengan
porsi yangcukup banyak. Pada cuplikan yang tidak
mengkonsurnsi ikan laut tetapi dalam rambutnya

Tabc! 2. Data kadar merkuri dalam rambut
wanita hamil sebagai karyawan dan
scbagai ibu rumah tangga

No

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

'11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

•27

karyawan
(pprn Ug)

1,14

1,40

0,94

1,35

0,52

1,47

2,03

0,67

1,35

1,81

1,42

1,56

0,91

5,04

3,63

3,27

0,73

Ibu rumah tangga (ppm Hg)

1,39

2,57

0,36

1,16

5,20

1,32

0,65

0,79

0,60

1,51

0,84

0.71

1,50

0,32

0.98

1,77

0,59

0,62

... 1,20

2,55

0,76

0,82

1,88

1,13

0,97

1,47

1,34

mengandung merkuri, kemungkinan besar
disebabkan karena penggunaan kosmestik(4) (Tabel
4.). .

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa
kadar Se dalam rambut wanita hamil yang banyak
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Tabcl 3. Data katlar Sclenium dalam cuplikan
rambut wanita hamil sebagai
karyawan dan sebagai ibu rumah

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12

13

14

karyawan (ppni
Hg)

1.71

1,02

0,97

0,78

0,89

0,59

1,034

0,86

1,94

0,82

0,99

0,63

1,26

1,14

0,99

Ibu rumah tangga (ppm

1,05

0,71

0,97

0,66

0,61

0,57

2,94

1,12

1,06

0,82

1,12

0,72

0,43

0,79

6,08

1,26

0,95

0,70

0,96

1,17

mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dan
sedikit sekali mengkonsurasi makanan yang berasal-
dari ikan ternyata lebih reridah dibandingkan
dengan wanita hamil yang mengkonsutnsi iebih
banyak makanan yan.g berasal dari hewan terutama
ikan. Ada anggapan bahwa kandungan Se dalam
bahan makanan dipengaruhi oleh fraksi protein.
Semakin tinggi protein yang terdapat dalam bahan
makanan tersebut semakin tinggi pula Se
didalamnya. Akan tetapi berdasarkan data hasil
penelitian ini ternyata ada perkecualian, misalnya
data no.3 tabel 5 (bukan konsumen ikan) kadar Se
paling tinggi (6,08 ppm) dan no. 14 (konsumen
ikan) (tabel 5) konsumen ikan 7x per minggu kadar
Se rendah (0,43 ppm). Hal ini menunjukkan bahwa
kadar Se tidak hanya disebabkan oleh makanan saja
tetapi juga oleh proses metabolisme dalam tubuh
yang bervariasi dari setiap individu. Seperti
diketahui bahwa fungsi Se adalah membantu
metabolisme protein yaitu sebagai pembawa dalam
tranportasi protein ke membran sel menuju ke darah

dan organ-organ yang lain. Peran Se dalam proses
metabolisme dalam tubuh ditunjukkan dalam
gambar 1 <4). Pada gambar tersebut menunjukkan
metabolisme ion-ion logam, reagen elektro fisik,
radikal bebas dan kemungkinan lain yang terjadi.

Tabcl 4. Data kadar Hgdalam cuplikau rambut
wanita hamil konsumen ikan laut dan
bi'kan

No

l

2

5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Konsumcn ikan

ppm (Hg)

1,16

5,52

2,57

1,42 •

3,27

1,35

2,56

1,35

1,77

1,39

1,40

0,76

0,32

0,84

1,32

2,03

1,47

5,04

mengkonsumsi/
minggu

2 kali

3 kali

1 kali

7 kali

2kali

. 3 kali

3kali

3 kali

5 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

2kali

3kali

1 kali

.6 kali

1 kalt

Bukan konsumen
(ppm Hg)

0,67

0,60

0,79

0,94

0,32

0,71

2,03

-0,98

1,88

0,91

1

a
b

\
6
d
a
p
a

d
i

j

h
a

b
a
h
w
a
rC

a
d
a

H

an Se pada wanita hamii masih masuk dalam kisaran
kadar Hg dan Se pada koutrol dan Hg pada pemakai
kosmetika<6>. Dengan demikian cupiikan rambut
wanita hamil ini dapat digunakan sebagai kontrol
untuk pemonitoran pencemaran selanjutnya.

Ada 3 cara terjadinya reaksi metabolisme
dalam tubuh, yaitu:

1. Aktivitas ion logam diatur oleh ligand, pH,
redox dan med'um. Aktivitas ion logam naik,
dapat menaikan produksi radikal bebas.

2. Pereaksi elektrofilik. Elektrofilik dapat
melepaskan atom H dan menghasilkan
peroksida. Dengan kualitas logam tertentu
peroksida menghasilkan radikal bebas.

D
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Tabel 5. Data kadar Sc dalnrn cupliknn r.imbut
rvanita hamil konsumcn ikan laut dan
bukan * .

No

1

2

3

4

i

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Konsumcn ikan

PP'ii (Sc)

0,82

1,12

1,05

1,02

1,04

1,35

2,56

1,35

1,77

1,39

1,40

0,76

0,32

0,84

1,32

2,03

1,47

5,04

mengkonsumsi/
minggu

2kali

3ka!i

1 kali

7 kali

2kali

3kali

3kali

3 kali

5kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

2kali

3 kali

1 kali

6 kali

1 kali

Btikan konsuiticii
(ppm Sc)

0,67

0,60

0,79

0,94

0,32

0,71

2,03

0,98

1,88

0,91

Tabel 6. Perbandingan kadar Hg dan Se pada
wanita hamil dengan kontrol dan
pemakai kosmetik krim pemutih.

No

I.

2.

3.

Cuplikan

Wanita DIY (kontrol)

Pemakai kosmetik

Wanita hamil

Kadar lig
(ppm)

0,3 - 8,5

0,42-22,5

0,32-5,20

Kadar Sc
(ppm)

0 -15,1

0,43 - 6,08

3. Reaksi redoks menyebabkan naiknya produksi
radikal bebas.

Hasil dari ketiga cara tersebut harus dicegah
oleh anti oksidan tanpa mengakibatkan kematian
sel. Senyawa selenium dapat mencegah terjadinya
reaksi tersebut, sehingga terbentuknya radikal
bebas dan aktivitas radikal bebas berikutnya dapat
dicegah.

Skema dibawah ini menunjukkan peran Se
dalam mengikat radika! bebas R. dan ion logam M,
dimana Hg teritiasuk kategori M (Gambar 1).

Gambar 1. Peran Se Dalam Metabolisme ion
logam pada selutar

Pada umumnya perbandingan antara kadar
Se dan Hg dalam rambut adalab 1 : 1 (Gambar 2) .
Pada hasil akhir reaksi metabolisme celular dalam
skema diatas menunjukkan bahvva R. (radikal
bebas): Se : M (logam) adalah 1 : 1 : 1 . Karena
Se: Hg kebanyakan 1:1, maka dapat diperkirakan
bahwa M disini sebagian besar adalah Hg. Dengan
demikian dapat dibuktikan bahwa Se berfungsi
mencegah timbulnya toksisitas Hg maupun radikal
bebas dengan mengikat Hg dan radikal bebas.
Risiko kelebihan Se pada ternak lebih kecil
dibandingakan dengan risiko kekurangan Se kare.na
toksisitas Se dalam tubuh rendah.

F l t h n s i p ; l h a i d i » ] l a S l l H ]

0.5

Gambar2. Data frekuensi perbandingan
kadarSe/Hg

Ketelitian hasil penentuan Hg dan Se dengan
menggunakan faktor perbandingan untuk
menghitung Hg dengan menggunakan SRM 1511 &
adalah 7,6% untuk Hg dan 3,31% untuk Se (tabel
7). Karena terbatasnya cuplikan maka pengukuran
pada tenaga 279,5 KeV ini tidak dibandingkan

1SSN 0216-3128
Suminingdkk



60 littku II
Prosiiling Pertenuiaii ilun l'restntasi llmiah
PPNY-BATAN Yogyakarta25-27April 1995

dengan pengukuran pada 67,69 dan 77,3 KeV, akan
tecapi hasil penentuan unsur kelumit dengan
ketelitian dibawah 10% adalah baik.

KESIMPULAN
Tabei 7. Daftar bias (ketclitian) yang dipcroleh

dalatn pengukuran Hg dan Se pada
SRM 1577a (bovine icver).

Cuplikan

SRM 1577a

BiasIIg(%)

7,6

Bias Sc (%)

3,31

1. Perbandingan laju cacah 7SSe pada tenaga
264,5 KeV dan 279,5 KeV adaiah konstan
sebesar2,35. Konstanta inidapatdigunakan
untuk menentukan laju cacah 203Hg pada
tenaga 279,2 dengan ketelitian 7,6% untuk
Hgdan3,31%untukSe.

2. Semua rambut wanita harriil yang diukur
mengandung Hg 0,32 - 5,20 ppm dan Se 0,43
- 6,08 ppm. Hanya satu cupiikan yang tidak
mengandung Se.

3. Kadar Se pada rambut wanita hamil yang
banyak mengkonsumsi sayuran dan
buah-buahan dan sedikit mengkonsumsi
ikan lebih rendah dibandingkan dengan
konsumen ikan.

4. Perbandingan kadar Se dan Hg kebanyakan
1 : 1 menunjukkan bahwa selenium dapat
mencegah terjadinya keracunan Hg dengan
mengikat Se.
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TANYA JAWAB:

Sri Wardhcmi

1. Dagaimana cara mengelompokkan cuplikan
rambnt dari konsumen ikan dan bukan
konsumen dengan cuplikan rambut dari
karyawan dan ibn rumah tangga.

2. Apakah ada rencana/ telah dilakukan
penelitian terhadap rambut dari wanita /
wanita hamil di daerah-daerah lain yang
mempunyai kebiasaan makan dan kondisi
lingkungan yang berlainan.

Sumining

1. Konsumen ikan yang mengkonsumsi
minimal 1 minggu sekali dimasukkan dalam
kelompok konsumen ikan, baik itu
karyawati maupun ibu rumah tangga.

2. Belum ada rencana, tetapi kalau memang
diperlukan atau ada permintaan akan
dilakukan

Siti Wardiyati

Mengingat tujuan penelitian yang ibu
lakukan adalah imtuk memonitor tingkat kesehatan
bayi-bayiyangakan lahlr, pertanyaan saya adalah

1. Pengaruh unsur Se terhadap kesehatan ibu
hamil

2. Tindak lanjut apakah apablla ibu yang
sedang hnmil kekurangan atau kelebihan
unsur tersebut
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Sumining

l Se dapat mengurangi sifat toksis Hg dengan
mengikat radikal beba£Hg, dengan reaksi:
2M. + 2 Se — 2 MSe + Se. •
Tingkat toksisitas Hg dalam tubuh sangat
tinggi meskipttn dalam kadar yang rendah.

2. Se banyak terdapat dalam protein karena Se
berfungsi sebagai pembawa protein menuju
darah kernudian ke organ tubuh. Sehingga
apabila ibu hamil kekurangan unsur Se,
mungkin dianjurkan untuk mengkonsumsi
protein lebih bapyak.

ISSN 0216-3128
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PENENTUAN MOLBSDENUM D ALAM URANIUM DENG AN
METODE POLAROGRAFI

A.Punvanto, Iswani GS.
PPNY-BATAN, Jl. Babarsari P.OBox 1008 Ycgyakarta 55010

A B S T R A K
PENENTUAN MOLIBDENUM DALAM URANIUM DENGAN METODE POLAROGRAFL Telah

dipelajari pemisahan dan penentuan molibdenum (VI) daiam cupiikan uranium dioksida (UOi) dengan
metode polarografi. Penenluan didasarkan pada reduksi eleklrokimia dari kompleks molibdenum (VI) -
kuinolinolat (Movl OzQi). Untuk menghilanganpengaruh matrik kompleks tersebut diekstraksi ke dalatn
kloroform. Setelah kloroform diuapkan pada suhu kamar, residu dilanttkan dengan N,N-Dimetil
formamida (DMF). Polarogram Mo(VI) muncul puncak gelombang reduksipada potensial -0,48 volt
terftadap Ag/AgCl/KC! jemih dalam eicktrolit pendukung 1,0 M bufer asetat (1M CH3COOH -IM
CHICOONHA). Ekstraksi dilakukan dalam media HjSOiOJ N, (pH) optimumpada 2.0dansenyawaan
kompleks dipakni 4% oksin dalam H^SOA 0,5 N, ekstraksi dilakukan dua kali dengan kloroform 10 ml
selama 5 menit, perbandingan fase air-organik 5:1. Dengan cara ini dicobakan terhadap Mo(Vl)
konsentrasi 4,8 - 12,0 \ig dcngart adanya uranium 200 mg, prosen perolehan kembali sebesar 95%.
Kandungan Mo(Vi) dalam cuplikan UO2 (dUarutkan dalam HNO} suprapitre) dengan cara adisi standar
sebesar 5,26± 0.41

ABSTRACT
DETERMINATION OF MOLYBDENUM IN URANIUM BY DIFFERENTIAL PULSE

POLAROGRAPHY. The seoaralion an determination ofMo(VI) in uranium dioxide (UOT) samples by
pola-rography method were studied. The determination of Mo(VI) was based on electrochemislry
reduction ofmolybdenum (VI) qxdnolinolat complex (Mo O2O2). To decrease the matrbc influence, this
comptex was extracted into chloroform. After chloroform phase was evaporate at room temperature,
residues were dissolved with N.N-Dimethyl formamida (DMF). Potenlial wave reduction ofMo(Vl) at
-0,48 volt versus Ag/AgCI/KCl saturated in snporling electrolyte bujfer acelate 1 M (1M CH3COOH -1M
CH-JCOONHA). Extraction was done in 0,3 MH2SO4 media at optimumpHo/2,0 and4% oxine in 0,5 M
H2SO4 was usedas complex compound. Extractions two times with 10 ml chloroformfor 5 minules each
ratio oforganic to water was 1:5. This methode was used lo determine Mo(VI) in concentration range of
4,8-12 \xg in thepresence oflOO mguranium. It wasfound recovery o/Mo(VI) was 95 %. Mo(VI) contents
in UO2 samples determinated by standard addition was 5,26 ± 0.41 \xg/g

PENDAHULUAN

Pada proses pemurnian uran.ium menjadi
uranium murni nuklir, diperlukan analisis uji

kualitas. Perlu diketahui adanya unsur-unsur minor
dan kelumit yang terdapat dalam uranium.
Molibdenum adalah salah satu unsurpengotoryang
perlu diperhatikan dalam bahan bakar uranium
karena Mo(VI) dapat membentuk senyawa fluorida
yang mudah menguap, dan merygikan pada saat
instalasi pengkayaan(4). Pada penentuan unsur
pengotor Mo(VI) dalam uranium, dipelajari
pengaruh unsur mayor uranium dan dipelajari cara
pemisahannya. Pemisahan Mo(VI) dari.matrik
Iainnya terutama uranium, dilakukan dengan cara
mengkompleks Mo(VI) dengan oksin.

Sebagai pengompleks dipakai oxin
(8-hidroksikuinolin) dalam suasana asam berikut
diekstraksi ke dalam kloroform, molibdenum
berada dalam fase kloroform. Prinsip penentuan
didasarkan pada reduksi elektrokimia kompleks
Mo(VI)- kuinolinolat (MovlO2Q2) dibuat
polarogramnya dalam media N,N-dimetiI
formamida (DMF) dalam elektrolit pendukung
Tetralmtyl amm^jerklorat dengan adanya asam
asetat.0,01* DaTam percobaan ini dipakai
elektrolit bufer asetat 1 M dalam media DMF,
keluar dua puncak pada potensial -0,36 volt dan
-0,48 volt terhadap elektroda pembanding
Ag/AgCl/KC!jenuh.

Molibdat membentuk kompl'eks dengan
oksin pada pH 3,7 sampai 7,6 kompleks ini
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dibanding dengan oksinat iain menjadi sukar larut
dalam pelarut organik dan berbagai konsentrasi
asam anorganik (S). Dalatn percobaan ini dipakai
pelarut dimetil formamida (DMF), dan kompleks
ini mudah sekali iarut.

Menurut Boltz, De Vries dan Meion (3>

kompleks asam molibdo-posporik dalam bufer
asetat pH 3,5 ( campuran dari 1 M asam asetat, 0,1
M Na asetat, 0,1 KCl ) menghasilkan dua
gelombang dengan potensial puncak -0,45 volt dan
-0,65 voli terhadap kalomel jenuh. Tinggi kedua
geiombang tersebut berbanding langsung dengan
konsentrasi Mo, tetapi arus difusi tidak mudah
ditentukan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan
dikembangkan metode penentuan. Mo(VI) secara
polarografi dengan raenggunakan elektrolit
pendukung bufer asetat 1,0 M, dalam media dimetil
formamida. Tujuan dari penelitian ini adalah. untuk
analisis unsur pengotor dalam uranium dioksida,
sebagai uji kualitas hasil proses pemumian.

TATA - KERJA

Bahan Kimia :

2. UO2(NO3)2.6H2O

3. CHjCOOH

4. CH3COONH4

5. CHCI3

6. Dimetil formamida

7. 8-Hidroksi kuinolin

8. H2SO„

9. Kalium hidrogen pthalat

10. Akuatridest

Alat-alat:

Polarography Stand E 505, Polar-ecord E 506.

Sel polarograph dilengkapi elektroda kerja
tetes merkuri (DME), elektroda pembanding
dan elektroda pembantu: Ag/AgCI/KCl jenuh

Cara kerja

1. Dicoba beberapa eJektrolit pendukung untuk
membuat polarogran Mo(VD dengan adanya

Dicoba pembuatan polarogram M»(VI) pada
konsentrasi tertentu, tanpa dan dengan adanya
U(VI) dalam elektrolit pendukung :

a. 0,5 M K2H ptalat, pH 4,55 tanpa dan dengan
0,02 M kalium-askorbat atau dengan 0,02 M
natrium-sitrat.

b. l M CH3COOH -1 M CH3COONR,, pH 4,6

c. lMCH3COOH-lMCH3COONH4,dengan
adanya dimetil formamida, pH larutan
menjadi 5,8

2. Mempelajari konsentrasi Mo(VI) terhadap
tinggi puncak dalam media DMF, elektroiit
pendukung 1 M buferasetat.
Disiapkan 5 buah beker gelas 50 ml, dipipet 10
^l M^(VI) 2,5.10"3M ke dalam beker, ditambah
40 ml H2SO4 0,3 N, pH ditepatkan 2,0, ditambah
akuatrides sampai tanda tera. Diektraksi dua
kali dengan lOm! 1% oksin-kloroform selama 5
menit. Fase kloroform diuapkan pada suhu
kamar, setelah kering ditambah 10 ml DMF, 5
ml bufer asetat 5 M. Dipindahkan kuantitatif ke
dalam labu takar 25 ml, ditambah akuatridest
hinggabatas.
Dibuat polarogramnya, dibuat kurva
konsentrasi terhadap tinggi puncak (arus puncak
= Ip).

3. Optimasi pH ekstraksi.
Dilakukan variasi pH larutan untuk ekstraksi
terhadap campuran Mo-U konsentrasi Mo(VI)
9,6 }ig dan U(VI) 200 mg.
Dipipet40 nlMo(VI)2,5.10'3M, ditambah 1 ml
U(VI) 200 mg/ml^O ml H2SO4 0,3N, 10 ml
oksin 4% dalam H2SCK, 0,5 N.
Divariasi pH larutan : 1,0 ; 1,5 ; 1,75 ; 2,0 dan
2,25 dengan NaOH/ftSOo, kemudian
diekstraksi dua kali dengan 10 ml kloroform.
Fase kloroform diuapkan pada suhu kamar.
Residu ditambah 10 ml DMF, 5 ml bufer asetat
5 M, volume ditepatkan 25 ml dengan
akuatrides, berikut dibuat polarogramnya.

4. . Optimasi volume N,N-Dime£il fonnamid
• (DMF)

Disiapkan 5 buah beker gelas 50 ml, dipipet 10
(.tl Mo(VI) 2,5 .10"3M dimasukkan ke dalam
beker, ditambah 40 ml H2SO4 0,3 N, pK
ditepatkan 2,0, ditafnbah akuatrides sampai
tandatera. Diektraksi duakali dengan lOml 1%
oksin-kloroform selama 5 menit. Fase
kloroform diuapkan suhu kamar, ditambah
DMF dengan volume bervariasi: 5; 7,5; 10; 15
dan 20 ml. Larutan djpindah kuantitatif dalam
labu takar 25 ml, ditarnbah akuatrides hingga
batas.
Masing-masing dibuat polarogramnya, diukur
tinggi puncak, dibuat kurva volume DMF
terhadap tinggi puncak.

ISSN 0216-3128 A. Purwanto, dkk.
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5. Mencari efisisiensi ekslraksi
Dibuat variasi konsentrasi Mo(VI) diekstraksi,
dibandingkan tanpa ekstraksi, dihitung prosen
perolehan kembali.

a. Tanpa ekstraksi

Konsentrasi Mo(VI): 2,4; 3,6; 4,8; 6,0 dan
7,2 p.g dalam beker 50 ml, ditambah 10 ml
2% oksin-DMF, 5 ml bufer asetat 5M, dan
akuatrides hingga volume 25 ml.Dibuat
polarogramnya, diukur tinggi puncak,
dihkung persamaan regresinya.

b. Dengan ekstraksi

Konsentrasi Mo(Vl): 2,4; 3,6; 4,8; 6,0 dan
7,2 p.g dengan adanya U(VI) 200 mg dalam
beker 50 ml, ditambah 40 ml H2SO4 0,3 N,
pH ditepatkan 2,0. Dipindahkan ks dalam
labu takar 50 ml,ditambah akuatrides hingga
batas tera. Diekstraksi dua kali dengan 10
ml dari 1% oksin-kloroform selama 5 menit.
Fase kloroform yang mengandung Mo
dipisahkan dengan fase air. Fase kloroform
diuapkan suhu kamar, residu dilarutkan
dengan 10 ml DMF, ditambah 5 ml elektrolit
pendukung bufer asetat 5 M dan ditambah
akuatrides hingga volume 25 ml. Dibuat
polarogramnya, diukur tinggi puncak dan
dibuat kurva pH terhadap arus puncak.

6. Pengaruh beberapa kation pengotor terhadap
polarografi Mo(VI) dalam elektrolit 1,0 M bufer
asetat, media DMF.
Dipipet 5 ml larutan 5,0 M bufer asetat, 10 ml
2% oksin dalam DMF ditambah akuatrides
hingga 25 ml, kemudian dibuat polarogramnya.
Ditambah Mo(VI) 2,4 ^g, dan dibuat
nolarogramnya.
Ditambah volume tertentu (jil) dari larutan
induk kation pengotor U(VI) sehingga
konsentrasi U(VI): 10,20 30,40,50,60,80 dan
100 mg, setiap penambahan dibuat
polarogramnya
Dengan cara yang sama dibuat untuk: P, Ti, Zn,
V, Sn, = 1 -100 pg, Fe, Cd,Cu dan Pb = 1-10
jig. Setiap penambahan dibuat polarogramnya,
diukur tinggi puncak dan potensial puncak,
dibandingkan antara Mo murni dan setelah
ditambahkan unsur pengotor.

7. Penyediaan larutan standar

a. Kompleks Mo-oksikuinolin.

Dilarutkan 200 mg ammonium molibdat
[(NH4)6MO7O24.4H2O3 dalam 50 ml
akuatrides. Diekstraksi 5 X dengan. 10 ml
1% oksin-kloroform. Fase kloroform

diuapkan, residu dicuci 3 X dengan metanol,
dikeringkan daiatn freezy drying.

b. Larutan standar { Movl O2 Ch) D i t i m b a n g
43,39 mg kristal kering, dilarutkan dengan
pelarut N.N-Dimetilformamida hingga
volume 100 ml. ( 100 jal = 10 g Mo)

8. Anaiisis cuplikan UO2 dari hasia.proses
pemurnian instaiasi Teknologi Proses

a. Preparasi cuplikan.

Ditimbang cuplikan ± 1,000 gram daiam
beker, dilarutkan dengan 2 ml HNO3

suprapure sambil dipanaskan, ditambah
akuatrides, diuapkau sampai kering diulangi
3 kali untuk menurunkan keasaman.
Ditambah 40 mi H2SO4 0,3 N, pHditepatkan
2.0, ditambah 10 ml larutan 4% oksin dalam
H2SO4 0,5 N, Diekstraksi dua kali dengan
kloroform @ 10 ml. Fase organik
dipisahkan, diuapkan suhu kamar.

b. Analisis dengan polarograph

Residu diiarutkan dengan 10 ml DMF,
ditambah 1 Mbuferasetathinggavolume25
ml. Larutan dalam sel polarograph dialiri
gas N2 10 nienit dan dibuat polarogramnya,
dari potensial awal 0,00 volt sampai -1,10
volt. Diadisi dengan larutan standar Movq

O2 Q2 volume tertentu. Dicatat tinggi
puncak sebelum dan setelah diadisi, dihitung
konsentrasi Mo(VI) dalam cuplikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. Polarogram Mo dalam beberapa elektrolit
pendukung diperoleh hasil ditunjukkan pada
tabel 1.

Tabel 1. Potcnsial puncak polarogram MoVI) dan
U(VI) daiam beberapa elektrolit
pendukung.

No

1

2

3

4

Elcktrolit pendukung

0,5 MK2HptaIatph 4,55

0,5 M K2H ptalat

0,02 M K-askorbat ph 4,5

0,5 M K2H ptala;

0,02 MNa-silratph 4,5

IMCH3COOH-

lMCH3COOHNH4ph4.6

Hasil Vs
Ag/AgCl

Mo(VI)

-0,51

-0,58

-0,96

-0,60

-1,30

U(VI)

-0,395

-0,395

-0,395

-0,41

Pustaka Vs
SCE

Mo(VI)

-0,58

;O,65

U(VI)

-0,45

-0,45
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Dari percobaan diperoleh bahwa puncak
Mo(VI) dan U(VI) terjadi resolusi yang baik
bila digunakan elektrolit pendukung 0,5 M K2H
ptalat pH 4,55 dengan 0,02 M K-askorbat atau
dengan 0,02 M Na-sitrat, akan tetapi diperoleh
puncak yang kurang baik. Pada percobaan
dipilih elektrolit ( 1 M CH3COOH - 1 M
C H J C O O N H J ) karena diperoieh puncak yang
baik. Dengan elektrolit pcndukung bufer asetat
1 M dalam media DMF, Mo(VI) keluar dua
puncak, puncak pertama tinggi dan mudah
ditentukan, sedangkan puncak kedua pendek.

2. Mempelajari linieritas hubungan antara
konsentrasi Mo(VI)dengan tinggi puncak (Ip)
dalam media dimetil formamida elektrolit
pendukung bufer asetat 1 M. Dari percobaim
diperoleh data ditunjukkan pada gambar 1.

100

T • !!.S< I • 3.1«

!.< }.( l.l IX

Gainbar 1. Hubungan antara konsentrasi
terhadap arus puncak Mo(VI)
dalam elektrolit 1 M bufer aselat
dan DMF

Dari gambar 1 diperoleh hubungan linier antar
Id dengan konsentrasi Mo(VI) dengan
persamaan garis Y = 12,563 X + 3,6 r = 0,9997
dengan Y = arus difusi, X = konsentrasi
Mo(VI). Batas deteksi dihitung sebagai harga
X dari persamaan, untuk harga Y = YB + 3 SB,
dimana SB = S ylx = [ (Y|-YA)2 / n-2 ] YB + 3
SB = 5,732 ; L.o.d = 0,169 Jadi batas deteksi
diperoleh 0,17 jig atau 7 ng/1.

3. Optimasi pH ekstraksi
Dilakukan variasi pH larutan untuk ekstraksi
terhadap campuran Mo-U konsentrasi Mo(VI)
9,6 ng U(V1) 200 mg, pengompleks 4% oksin
dalam H2SO4 0,5 N. Hasil percoban
ditunjukkan gambar 2:rr;
Dari gambar 2 diperoleh bahwa pada pH 1,75
tinggi puncak (arus difiisi) sudah mulaikonstan,
dengan demikian kesalahan akibat perubahan
pH menjadi kecil mulai dari pH 1,75 sampai
2,25 sehbgga dipilih pH optimum adalah-2,0.

Alli pnt l t ,

55

1:5 I./S
pH ttsltiisi

2.25

Gambar 2. Hubungan antara pH terhadap I
puncak Mo(VI) 9,6 p.g dalam
elektrolit 1 M bufer asetat

4. Optimasi volume N,N-Dimetil formamid
(DMF)
Dari variasi volume pelarut N,N-Dimetil
formamida diperoleh data percobaan
ditunjiikkan dalam gambar 3.

,„Atis j i i c i t | lA )

50

1.5 10 12.5 !5
— Voiini( O H F ( j i l )

Gambar 3. Hubungan volume DMFterhadap
tinggi puncak polarogramMo(VI)

• 2,4\ig dalam elektrolit 1,0M bufer
asertat

Dari percobaan diperoleh bahvva makin kecil
volume DMF, maktn tinggi puncak polarogram
Mo(VI), sedangkan mulai dari volume 10 ml
perubahan tinggi puncak tidak terlalu besar,
sehingga kesalahan akibat pemipetan kecil
dibanding dengan volume DMF yang kecil,
sehingga dipilih volume optimum 10 ml.
Polarogram DP elektrolit pendukung bufer
asetat 1,0 M tanpa dan dengan adanya Mo(VI),
.polarogram campuran Mo(VI) dan U(VI)
ditunjukkan pada gambar 4.
Polarogram elektrolit pendukung 1 M bufer
asetat, 10 ml 2% oksin dalam DMF tanpa dan
dengan adanya Mo(VI) .ditunjukkan dalam
gambar 5.
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Ans difisi, i 0,S IA

0 0.1 0.2 0.3 0.* 0.S 0.6 0.?
• PotHSiil | Yoll j

0.9 1

120

100

80

60

40

Gambar 4. a. Polarogram bufer asetai 1,0 M
b. Mo(VI) 9,6 p.g dulam larutan

(a)
c. Campuran Mo(Vlj dan U(VI)

23,8 mg

*rn (il.lill.S IAI

i^ liiti-utMU.It-H *• -

0 0.1 0.! 0.3 0,4 0.5 O.i 0./ 0.6 0.9
• Po ie i t i i l l ' i l l ]

Gambar 5. a, Polarogram elektrolit bufer
asetai 1,0 M, 10 ml larutnn 2 %
oksin dalam DMF

b. Mo(VI) 3.6 \i.g dalam elektrolit
00

Tabel2. Analisis dan efisicnsi ekstraksi
molibdenum (VI) konsentrasi 2,4 - 12
Hg dengan adanya uranium 200 mg

Konsentrasi
awal

Mo+S

2,4

4,8

7,2

9,6

12,0

Mg

200

200

200

200

200

Kons Mo (VI)
diperolch

1,5

5,0

6,6

9,0

•11,9

1,6

4,5

5,6

9,7

12,1

Hg)

2,4

4,4

6,4

10,1

11,0

Proscn pcrolchan
1

64,3

104*5

91,0

93,5

99,7

<ctnba!

67,6

93,4

77,7

101,3

100,9'

100,0

91,4

88,5

105,4

92,0

5. Mencari efisisiensi ekstraksi
Dibuat variasi konsentrasi Mo(V!) dengan
adanya uranium dilakukan ekstraksi,
dibaivdingkan tanpa ekstraksi, dihitung prosen
perolehan kemb'ali, diperoleh hasil percobaan
ditunjukkan pada tabel 2.
Dari tabel 2, diperoleh bahwa ekstraksi kurang
berhasil untuk Mo(VI) < 2,4 \ig, untuk jumlah
Mo > 4,8 }ig didapat prosen perolehan kembali
rerata sebesar 95 %-.

6. Analisis cuplikan UO2

Analisis Mo(VI) dalam cupiikan UO2 dengan
teknik standar adisi diperoleh data ditunjukkan
padatabel3.

Tabel3. Konsentrasi Mo(VI) dalam cuplikan
UO2 dengan teknik standar adisi
dibandingkan dengan kurva standar.

No

1

2

3

4

5

Berat Sampcl

(gram)

1,0013

1,0040

1,0015

1,0027

1,0034

Hasil Analisis ( [xg 1 g )

Kurva standar

5,34

5,90

4,51

7,24

7,22

Rerata = 5,94

Deviasi = l,09

Standar adisi

5,44

5,72

5,33

4,62

5,20

Rerata = 5,26

Deviasi = 0,41

Dari percobaan diperoleh bahwa analisis
Mo(VI) dalatn cuplikan UO2 dengan standar
adisi adalah 5,26 + 0,41 ng/g, dengan kurva
standar diperoleh 5,9 ± 1,09 pg/g, kedua cara
memberikan hasil yang hampir sama, dengan
standar adisi penyimpangannya lebih kecil.

KESIMPULAN

Penentuan molibdenun (VI) sebagai
kompleks Mo-oksin dalara kloroform dapat
ditentukan secara elektrokimia metode polaro-grafi
dengan elektrolit pendukung 1 M CH3COOH -1 M
CH3COONH4 dalam media N,N-Dimetil
formamida. Dengan cara ini diperoleh batas
penentuan yang rendah.

Ekstraksi terhadap campuran Mo(VI) -
U(VI) kondisi optimum pada pH 2,0. Pengomplek
digunakan 4% oxin dalam H2SO4 0,5 M, solven
ekstraksi kloroform, perbandingan fase ojrganik-air
adalah 1:5. Volume DMF berpengaruh terhadap
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puncak polarogram, dipcroleh volumeoptimum 10
tni. 'f

Dari beberapa kation pengotor yang
dipelajari, ada gangguan dari Pb(II) bila konsentrasi
Pb 2 kali konsentrasi Mo, menurut pustaka(5) dapat
ditekan dengan penambahan pirokatekol 0,01 %.

Puncak uranium dan Mo dalam bufer asetat
pH 4,5 terpisah dcngan resolusi yang baik, sehingga
tidak rnengganggu. Matrik lain : P, Zn, Ti, Pb, V,
Sn hingga 100 jig, kemudian Fe, Cd dan Cu hingga
10 ug belum berpengaruh terhadap 2,4 (ig Mo(VI).

Kandungan Mo(VI) dalam cuplikan UO2
dengan cara standar adisi adaiah 5,26 ± 0,41 ji/g,
dengan kurva standar diperoleh 5,9 ± 1,09 \i/g,
kedua cara memberikan hasil yang hampir sama,
akan tetapi dengan standar adisi penyimpangannya
lebihkecil.
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juampiran

Polarogram DP larutan blanko hasil
ekstraksi, dan poiarogram Mo(VI) 10 mikrogram
dalam elektrolit pendukung bufer asetat 1,0 M
dalam media DMF, ditunjukkan pada gambar 6.
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Gambar6. a. Polarogram larutan blanko
hasii ekstraksi

b. Polarogram Mo(VI) 10 mg,
dalam media DMF, elektrolit
pendukung bufer asetat 1,0 M.

Tabe! 4. Kondisi operasi alat polarograph

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-

Paramctcr/kondisi alat

Elektroda kerja

Elektroda pembanding

Elektroda pembantu

Elektrolit pendukung

Lama deaerasi

Potensial awal

Potensial akhir

PotensiaJ puncak I

Potensial puncak 11

Waktu tetes (t drop)

Sensitivitas

Kcterangan

Tetes merkuri

Ag/AgCI/KCljenuh

Ag/AaCl/KCljenuh

1 M bufer asetat

lOmenit

Ovolt

-1,10 volt

-0,48 volt

-0,68 volt

0,4 detik

6.10'9A/mm(0,l)
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TANYA JAWAB

Muzakky

1. Mengapa anda memilih volume optimum
gambar 3. DMF 10 ml, padahal puncak
terbaik pada 15 ml, mohon dijelaskan

Apakah meioda atida ini dapai menganalisis
Mo dalcm hasil belah U teriradiasi, yang
lebih menarik di masa mendatang,
khnsusnya olah idang iiranium ?

A.Punvanto

2.

Pada pelarut DMF 5 ml, puncak Mo tinggi
runcing, ada dua puncak overlap,
kemungkinan puncak yang terlalu tinggi
tersebut adalah arus maxima, bukan arus
difusi sehingga puncak polarogram tersebut
bukan yang terbaik. Puncak yang baik pada
volume DiMF 10 -15 ml, pada volume
tersebut diperoleh satu puncak yang baik,
mudah ditentukan arus potensial puncaknya.

Untuk menentukan Mo dalam hasil belah U
teriradiasi, tentu diperlukan metode yang
lebih baik dan khusus, mengingat faktor
keselamatan. Metode penentuan Mo dalam

uranium yang kami lakukan ini memerlukan
periakuan ekstraksi, apabila cuplikan U
teriradiasi tentu ekstraksinya lcbih khusus
lagi.

Wuryanto

Mengapa pada pcnambhan DMFpada arus
puncak Mo(VI) tnrun tajam dan innlai tetap pada
volume 10 ml. Fenomena apayaugtcrjadi?

A. Punvanto

Makin banyak volume DMF, ?.rus puncak
(Ip) makin turun. Ha! ini kemungkinan disebabkan
oleh pembentukan kompleks Mo(VI) dengan DMF,
disamping pembentukan kompleks dengan oxin.
Pada volume DMF 5 ml, terjadi puncak yang tinggi
runcing diikuti puncak berikutnya yang lebih kecil.
Pada volume DMF 10 dan 15 ml, diperoleh puncak
yang baik, mudah dievaluasi Ep & Ip (hanya timbul
satu puncak), pada volume DMF 20 ml, juga terjadi
dua puncak. Kemungkinan lain pengaruh H2O pada
penggunaan bufer asetat terhadap pembentukan
komplek Mo dengan oxin, yaitu Mo lebih
cenderung dikelilingi oleh molekul H2O dari pada
membentuk komplek dengan oxin. Hal ini perlu
dikaji iebih lanjut.
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PENENTUANANION,PO43~,SO42~DANNO3~ SEBAGAI
PENGOTOR DALAM HASEL PEMIS AHAN GADOLINIUM
DANDYSPROSIUM.

Djokowidodo, Bambang EHB, Budi Setiawan
PPNY-BATAN, Jl. Babwsari, P.O. Box 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK
PENENTUAN ANIOM , P O 3 " , S Q2'DAN N Q~ , SEBAGAl PENGOTOR DALAM HASIL

PEMISAHANGADOUMIUMDANDYSPROSIUM.Telahdilakukanpemisahananion-anionfosfat,sulfat,
dan nitrat secara kromatograji cair, dengan menggunakan kolom IC-Pak Anion sebagai kolom penukar
anion, dengan menggunakan eluen campuran larutan natrium glukonat, natrium borat, butanol dan
asetonitril, dan detektor konduktivitas. Pemisahan dilakukan dengan eluen campuran 1 bagian borat
glukonat, 1 bagian butanol, dan 6 bagian asetonitril, dengan kecepatan alir eluen 1,2 mlper menit. Hasil
pemisahan mer.unjukkan bahwa kromatogram antara nitrat.fosfat, dan sulfat terpisahcukupjauh dengan
resolusi nitrat-fosfat 4,5, danfosfat sulfat 6,7. Pembuatan kurva kalibrasi dilakukan secara serentak,
sehingga diperole.hpersamaan regresi untuk nitrat: Y = I,24X + 3,5;fosfat: Y1,75X + 8,3; dan suifai:
Y — 1,07 X+ 4,6. Elusipada cuplikanyang dilarutkan dengan asam nitratpekat, menunjukkan bahv/a
kandungan nitrat di dalam larutan masih terlalu tinggi, sehingga menulvpisebagian kromatogramfosfat,
oteh karena ilu kadarfosfat di dalam larutan tidak dapat ditakukan.

ABSTRACT
THE MEASUEREMENT OF PO 4 3" , SO 4

 2~ AND NO 3 " ANIONS AS THE IMPURITIES OF
GADOLINIUMANDDYSPROSIUMPURIFICATION. The separation ofphosphate, sul/ate, ahdniirate
have been done by liquid chromatography, with eluen the mbclure ofsodium borate, sodium gluconate,
butanol, and aceConitrile, cnd the condnclivity was used as the detector. Separataion yvas done by 1 part
ofbutanol, and 6 parts of acelonitrile mccture as Ihe eluen. The chromalogram showed that separation
between nitrate-phosphate-sulfate had a good resolution, with 4.5 for nitraie-phosphate, and 6.7 for
phosphate-sulfate. The regression standard were made silmiilaneously, and the regression equations of
nitrate Y= 1.24X+ 3.5;phosphate: Y= 1.75X+ 8.3; andsulfate y = .I.07X+ 4.6. Elution to thesample
showed that the content ofnitrat was too high, and overlap with the phosphate chomatogram, so ihat the
content ofphosphat in the sample could not to be measuered.

PENDAHULUAN

kalam batuan monasit dan senotim banyak
terkandung logam-logam lantanida. Batuan

ini terdapat di alam dengan sebagian merupakan
batuan fosfat, atau sulfida' Pada pembuatan
konsentrat banyak digunakan asam sulfat pekat
sebagai pelarut, sehingga dengan demikian di
dalam konsentrat logam lantanida diduga akan
terdapat banyak fosfat dan sulfat(l>2). Disamping itu,
karena daiam upaya pemurniannya dilakukan
pelarutan terhadap konsentrat tadi dengan
menggunakan asam nitrat pekat, maka diperlukan
pengamatan pada hasil pemurnian, apakah masih
ada sisa-sisa fosfat, sulfat, dan nitrat yang terdapat
di dalam hasil pemumian. Pengamatan terhadap
ketiga anion tadi sangat dibutuhkan karena hasil

pemurnian logam-logam lantanida diinginkan
dalam bentuk oksida yang mumiOl2). Adanya sulflda
dan fosfat akan mengurangi kemurnian oksida
logamnya, karena fosfat dan sulfat sulit
didekomposisi dengan pemanasan. Sedangkan
adanya nitrat akan menyuii{kan dalam penentuan
anion fosfat dan sulfat. Dalam penelitian ini akan
dilakukan penentuan kadar fosfat, sulfat, dan nitrat
di dalam hasil pemurnian gadolinium (Gd) dan
dysprosyum (Dy), yang dilakukan di Kelompok
Pemurnian Bahan Nuklir dan Reaktor (PPBNR),
Bidang KimiaNuklir dan Proses. Cuplikan tersebut
berasai dari pasir senotim, yang diolah menjadi
konsentrat dengan metode double sulfate,
kemudian dimurnikan dengan pengendapan
bertingkat menggunakan NH4OH, dan akhirnya
dijadikan oksida0'. Pada penelitian ini oksida
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cuplikan dilarutkan dalam HNOj pekat, kemudian
ditambahkan air dan di uapkan untuk
menghiiangkan kandungan nitratnya. Penentuan
dilakukan secara kromatografi cair dengan
menggunakan kolom penukar anion dan detektor
konduktivitas(6). Dalam kromatografi cair detektor
merupakan faktor yang harus mendapat perhatian
khusus, karena meskipun suatu ko'om dengan
kondisi eluen tertentu mampu menghasilkan
pemisahan yang cukup baik, tetapi apabila eluen
yang digunakan tidak sesuai dengan detektor yang
digunakan hasilnya belum tentu dapat diamati'"''
Pada penelitian yang lalu telah diketahui sifat-sifat
fosfat, sulfat, dan nitrat pada pemisahan dengan
menggunakan kolom plastik , eluen larutan asam
tartrat dan detektor Indeks Refraksi (IR)(4). Detektor
IR adalah detektor yang bersifat universal,
karenanya detektor ini dapat mendeteksi perubahan
yang terjadi di dalam eluen, sayangnya
kepekaannya kurang baik, sehingga untuk
kandungan yang cukup kecil kurang bisa
digunakan. Detektor kcnduktivitas adalah detektor
yang berdasarkan perubahan konduktifitas suatu
larutan, apabila di suatu bagian Iarutan eluen terjadi
perubahan konduktivitas, maka akan terjadi
tanggapan oleh detektor konduktivitas. Detektor
konduktivitas ini bersifat universal juga, dan
mempunyai kepekaan yang lebih tinggi dari pada
detektor IR. Tetapi memerlukan kondisi eluen yang
sesuai, sehingga dengan demikian perlu dipelajari
sifat-sifat eluen terhadap pemisahan anion fosfat,
sulfat, dan nitrat, dan juga sifat-sifatnya terhadap
detektor konduktivitas. Apabila dalam penelitian
ini dapat diperoleh hasil optimum, maka komposisi
eluen akan digunakan untuk penetapan anion fosfat,
sulfat, dan nitrat di dalam larutan hasil pemurnian
Gd, dan Dy. Sudah diketahui bahwa dengan
menggunakan kolom penukar anion dan eluen borat
glukonat dapat dilakukan pemisahah pada anion B r
Cl" Nitrat, sulfat dan iodidaCT. Berdasarkan
keterangan tersebut akan dipelajari apakah eluen
yang digunakan bisa digunakan untuk memisahkan
fosfat dari campuran fosfat, sulfat, dan nitrat dengan
menggunakan detektor konduktivitas. Parameter
yang dipelajari adalah komposisi campuran natrium
borat, natrium glukonat, butanol dan asetonitril,
agar diperoleh hasil pemisahan yang optimum,
tetapi juga terdeteksi dengan baik oleh detektor.

TATAKERJA
Alat

Satu perangkat Liquid Chromatograph Waters,
buatan USA; Hot Plate, buatan Jerman; Ultrasonic
Bath Branson, buatan \JSA,;Medi Pump Thomas,
buatan USA, Hamilton Syringe, buatan USA;

Splvent calrification Kit, Waters, buatan USA;
Sample Preparalion Kit Waters, buatan USA;
Norganic Trace Organic Removal Cartridges,
Millipore buatan USA dan peralatan gelas yang
umum digunakan di laboratorium kimia.

Bahan

Asetonitriie, Waters; Natrium Boraks, natrium
tetraborat dekahidrat, natrium glukonai, natrium
fosfat, natrium nitrat, natrium sulfat, asam nitrat,
g'.iserin, semuanya buatart Merck; air trides

Tata Kerja

Air trides yang digunakan dilewatkan kolom
Norganic untuk menghilangkan bahan organik, dan
unsur-unsur logam, maupun sisa asam yang
mungkin masih terdapat di dalam air.

1. Pembuatan konsentrat Natrium borat/glukonat:

a. Ke dalam labu ukur 1 liter dimasukkan

-16 g natrium glukonat

-18 gasam borat

-25 g natrium tetraborat dekahidrat
b. Ditambahkan kira-kira 500 mi air, kocok

sampai larut, kemudian tambahkan 250 ml
gliserin.

c. Tambah air sampai tanda batas, kemudian
kocok, sampai larut.

2. Pembuatan larutan eluen natrium bor?t
glukonat.

a. Membuat larutan eluen dengan komposisi i
bagian borat glukonat, 1 bagian butanol, 2
bagian asetonitril (1:1:2)

Ke dalam labu ukur 250 ml masukkan 200
ml air, kemudian tambahkan

-5 ml konsentrat natrium borat/glukonat

-5 ml n-butanol

-10 ml asetonitril

Tambahkan air sampai tanda batas,
kemudian kocok kuat-kuat sampai larut.

b. Merabuat larutan eluen dengan komposisi 1
bagian borat glukonat, 1 bagian butanol, 4
bagian asetonitril (1:1:4)
Ke dalam labu ukur 250 ml masukkan 150
ml air, kemudian tambahkan
-5 ml konsentrat natnum borat/gliikonat
-5 ml n-butanol
-20 ml aseto nitril
Tambahkan air sampai tanda batas,
kemudian kocok kuat-kuat sampai larut

c. Membuat larutan eluen dengan komposisi 1
bagian borat glukonat, 1 bagian butanol, 6
bagian asetonitril (1:1:6)Ke dalam Iabu ukur
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250 ml masukkan 150 ml air, kemudian
tambahkan
-5 ml konsentrat natrium borat/glukonat
-5 mi n-butanol
-30 ml.aseto nitril
Tambahkan air sampai tanda batas,
kemudian kocok kuat-kuat sampai larut

d. Membuat larutan eluen dengan komposisi 1
bagian borat glukonat, I bagian butanol, 8
bagian asetonitri! (1:1:8)Ke dalam labu ukur
250 ml masukkan 150 ml air, kemudian
tambahkan
-5 ml konsentrat natrium borat/glukonat
-5 m! n-butanol
-40 ml aseto nitril
Tambahkan air sampai tanda batas,
kemudian kocok kuat-kuat sampai larut

Dengan menggunakan komposisi eluen 2a, 2b, 2c,
dan 2d, dilakukan elusi pada larutan nitrat, fosfat,
dan sulfat secara individual untuk mengetahui sifat
sifat ketiga sisa asam tersebut. Sifat itu meliputi
waktu retensi, resolusi kromatogram, dan bentuk
kromatogram itu sendiri. Dari waktu retensi,
resolusi, dan bentuk kromatogram dipilih
komposisi (1:1:6), karena menghasilkan
kromatogram yang cukup ramping, dengan resolusi
cukup besar dan waktu retensi yang relatif pendek.
Dengan komposisi ini dilakukan penyuntikan
campuran simulasi campuran nitrat, fosfat, dan
sulfat, untuk melihat hasil pemisahan ketiga
senyawa tersebut dan kemungkinannya membuat
campuran untuk pembuatan campuran Iarutan
standar, guna membuat persamaan regresi linier
secara serentak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui komposisi eluen yang
dapat menghasilkan pemisahan yang baik,
dilakukan dengan menggunakan komposisi eluen
yang terdiri atas campuran :

A. 1 bagian borat glukonat, 1 bagian butanol, 2
bagian asetonitrii (1:1:2)

B. 1 bagian borat glukonat, 1 bagian butanol, 4
bagian asetonitril (1:1:4)

C. 1 bagian borat glukonat, 1 bagian butanol, 6
bagian asetonitril (1:1:6) -

D. 1 bagian borat glukonat, 1 bagian butanol, 8
bagian asetonitril (1:1:8)

Dari komposisi tersebut dilakukan elusi pada
larutan simulasi campuran anion-anion nitrat,
fosfat, dan sulfat. Sebagai contoh hasil elusi larutan
simulasi campuran anion-anion nitrat, fosfat, dan

sulfat dengan komposisi eluen (1:1:6) ditampilkan
dalam «ambar 1.

Gambar 1. Kromatogram elusi campuran
nilrat, fosfat, dan sulfat dengan
korttposisi eluen 1: 1: 6

Sedangkan gambar-2, menunjukkan waktu
retensi,tRbagi anion fosfat hasil elusi padaberbagai
komposisi eluen.

Dari gambar2, dengan mudah dapat dilihat
bahwa kecepatan elusi anion fosfat sebanding
dengan komposisi asetonitril, makin besar
komposisi asetonitril, makin cepat waktu
retensinya. Hal itu mudah dimengerti bahwa
asetonitril adaiah senyawa organik yang bersifat
relatif lebih polar bila dibandingkan dengan
butanol. Sehingga dengan demikian makin tinggi
kandungan asetonitril, makln tinggi pula kepolaran
eluen. Makin tinggi kepolaran suatu eluen akan
makin mempercepat elusi senyawa yang bersifat
ionik(2)l Dari hasil elusi dengan berbagai komposisi
eluen tersebut diperoleh kromatogram-
kromatogram campuran nitrat, fosfat, dan sulfat
yang berlainan. Dari bentuk kromatogram dan
waktu retensinya, maka dipilih komposisi 1:1:6
sebagai eluen, karena dengan komposisi tersebut
diperoleh bentuk kromatogram yang realtif baik,
dan waktu retensi tidak terlalu besar dan resolusi
antara dua kromatogram yang berdampingan cukup
besar. Syarat utama-suatu pemisahan secara.
kromatografi dapat digunakan untuk analisis
kuantitatif adalah bentuk kromatogram yang cukup
ramping, dan dengan resolusi antara dua puncak
kromatogram yang berdampingan > 1.

Puncak kromatogram yang ramping
menunjukkan bahwa pada komposisi eluen yang
digunakan untuk mengelusi ciikup menimbulkan
efisiensi kolom yang baik.

Resolusi antara dua puncak kromatogram
yang berdampingan dapat ditentukan dengan
mengukur waktu retensi, tR, dan lebar alas secara
tangensial, W, kedua puncak kromatogram
tersebut.
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Gambar 2. Kecepatan elusi (waktu retensi)
anion fosfat, pada berbagai
komposisi asetonitril

Gambar 3. Cara menentukan resolusi anlara
dua puncakyang berdampingan

Dari gambar 3, mudah dipahami cara
menentukan resolusi antara dua puncak
kromatogram yang dimaksud. Dari pengukuran
pada kromatogram hasil elusi dengan komposisi
pelarut 1:1:6, diperoleh data waktu retensi, tR; dan
lebar alas tangensial, W kromatogram. Dengan
menggunakan data tersebut dapat dihitutig resolusi
antara dua puncak kromatogram yang
berdampingan dan disusun daiam tabel 1.

Tabel 1. Hasil perhitungan resolusi antara
kromatogram nitrat-fosfat, dan
fosfat-sulfat

Anoin

Nitrat

Fosfat

Sulfat

tR(tnm)

57

72

110

W (mm)

6

8

11

Rs

2,14

4

Oleh karena data resolusi antara duapuncak
yang berdampingan sudah memenubi syarat untuk
analisis kuantitatif, maka dilakukan elusi campuran
nitrat, fosfat, dan sulfat pada berbagai konsentrasi
untuk mempelajari kemampuan kolom, batas
deteksi, dan membuat kurva standar secara
serentak. Detektor konduktivitas ini mempunyai
kisaran kepekaan mulai dari 0,1 - 0,05 - 0,02 - 0,01

-0,005 - 0,002 - 0,001 sampai dengan 0,0005.
Dalam penelitian ini dipilih kepekaan 0,01.
Dengan kondisi tersebut dilakukan penyuntikan
untuk mengetahui kemampuan dan batas deteksi
kolom yang digunakan. Kemampuan kolom,
dipelajari dengan menyuntikan lamtan simulasi
anion tunggal, dengan cara menaikkan konsentrasi
setiap anion, sampai diperoleh kromatogram yang
puncaknya menyinggung batas atas skala, tetapi
ujung puncak masih tetap meiengkung, belum
merata. Batas deteksi untuk detektor ini dilakukan
dengan cara melakukan penyuntikan larutan yang
dibuat semakin enccr, sehingga untuk kisaran
kepekaan yang diinginkan tidak terdeteksi lagi.
yang mampu mendeteksi sampai pada kandungan
0,1 ng, hasilnya ditampiikan pada label 2.
Sedangkan tabel 3 berisi kisaran konsentrasi dan
persamaan regresi linier untuk anion-anion nitrat,
fosfat, dan sulfat yang dibuat secara simulasi,
dengan membuat larutan campuran ketiga anion
tersebut pada berbagai konsentrasi. Komposisi
Iarutan simulasi untuk persamaan regresi linier,
dibuat berdasarkan bentuk dan tinggi kromatogram
p-ada kepekaan detektor 0,01 sehingga bisa
diperoleh persamaan yang linier dalam kisaran yang
dibuat.

Tabel2. Batas kemampuan, dan batas deteksi
koiom dengan detektor konduktivitas
pada kepekaan 0,01 % [is

Anion

NHrat

Fosfat

Sulfat

Batas kcmampuan (r.g)

250

300

300

Bafas dcteksi (ng)

0:l

0,1

0,1

TabeI3. Kisaran konsentrasi dan persamaan
fcgresi linier- anion nitrat, fosfat, dan
sulfat

Anion

Nitrat

Fosfat

•Sulfat

Kisaran
konscntrasi (ppm)

2,5-5-7,5-10-12,5

6-12-18-24-30

5-10-15-20-25

Persamaan rcgresi
linicr

Y = l , 2 4 X + 3,5

Y = 1,75 X +8,3

Y = 1,07 + 4,6

r

0,999

0,999

0,999

Cuplikan yang digunakan merupakan oksida
lantanida padat. Pada pelarutan oksida ini
dilarutkan dalam HNO3 pekat, kemudian
kandungan nitratnya dihilangkan dengan
menambahkan air dan diuapkan. Penambahan dan
penuapan air untuk menghilangkan nitrat diulang
sampai 3 kaii. Setiap saat diamati pH larutan.
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Sampai pada suatu keadaan, meskipun air yang
diuapkan masih cukup banyak, mulai timbul
endapan, pada keadaan ini diperiksa pHnya dengan
menggunakan kertas pH, ternyata pada saat timbul
endapan pH larutan ± 5,5, dengan demikian
penguapan air atau upaya mengurangi kandungan
menjadi sangat terbatas pada volume saat larutan
akan mulai mengendap. Dari hasil pelarutan
tersebut dilakukan elusi, untuk melihat apakah
adanya anion-anion sulfat dan fosfat dapat diamati.
Data kromatogram menunjukkan bahwa pada
kondisi hampir mengendap tersebut kandungan
nitratnya masih sangat tinggi. Dari 5 macam
cupiikan yang akan dianalisis kandungan anionnya,
dilakukan elusi dengan komposisi eluen 1:1:6, salah
satu hasil elusi dapat dilihat pada gambar 4 .

Dari elusi pada cuplikan menunjukkan bahwa pada
saat larutan diuapkan airnya, kandungan nitrat
masih cukup banyak, sehingga kolom tidak mampu
menampung kandungan nitrat tersebut, hal itu
ditunjukkan oleh kromatogram yang tingginya
melewati skala, dengan lebar pada. puncak yang
cukup besar.

Gambar4. Elusi larutan cuplikan dengan
kondisi eluen 1:1:6

Padagambar4, Kjomatogram menunjukkan
adanya fosfat, dan tidak ada atau tidak teramati
adanya sulfat. Kandungan fosfat tidak bisa
ditentukan karena kromatogram fosfat sebagian
tertindih oleh kromatogram nitrat. Terjadinya
pengendapan pada waktu penguapan kemungkinan
karena garam lantanida fosfat kelarutannya rendah.

KESIMPULAN

1. Pemisahan nitrat, fosfat, dan sulfat dengan
menggunakan kolom IC PAK dan detektor
konduktivitas, sudah cukup berhasil, dengan
menggunakan komposisi eluen 1 bagian

borat-gbjkonat, 1 bagian butanoi, dan 6
bagian as^tonitril.

2. Di dalam cuplikan tidak terdapat sulfat.

3. Penentuan kandungan fosfat di dalam
cuplikan hasil pemurnian belum bisa
dilakukan karena kandungan nitrat yang
berasal dari pelarut masih terlalu tinggi,
sehingga kromatogramnya menutupi
sebagian kromatogram fcsfat.

SARAN

1. Perlu dipelajari komposisi pelarut borat
-glukonat sehingga dapat diperoleh resolusi
antara kromatogram nitrat-fosfat semakin
besar, dan juga batas terbesar kandungan
nitrat yang tidak menimbulkan gangguan
pada penentuan fosfat.

' 2. Perlu dipelajari metode lain untuk
mengurangi kandungan nitrat, tidak hanya
dengan penguapan saja.
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TANYA JAWAB

Siti Wardiyati

Apakah ada batasan ukuran lebar kaki
kromatogram yang layak digunakan, apabila
secara visual saja pandangan dari masing-masing
pengnkur akan berlainan ?

Djokowidodo

Batasan lebarkaki tidakada, tetapi bila lebar
alas terlalu besar akan inenurunkan kepekaan, oleh
karena itu diupayakan suatu kondisi agar diperoleh
lebar alas yang sempit

Dairuinir

Apakah metoda yang Sandara kerjakan
dapat digunakan uniuk menganalisis ion NO) ',
PO^ =, dan SO4 " dalamfasa airyang mengandung
uranium dan fasa organik TBP-Kerosin juga
mengandung uranium, harap beri penjelasan.

Djokowidodo

Metode ini hanya bisa dilakukan dalam fasa
air. JLJntuk penentuan anion digunakan kolom
khusus anion, di dalam kolom anion, kation-kation
tidak teretensi, jadi tidak mengganggu.

Supriyanto

Pelarutan cvplikan Dy dan Gd
menggunakan pelarut HNOi, apakah sudah
diperhitungkan dalam halpenentnan NO3 nya ?

Djokowidodo

Semuia direncanakan pelarutan dengan
menggunakan HCI, temyata oksida Gd dan Dy
tidak bisa larut, sehingga harus dilarutkan dengan
asam nitrat.
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METODA ANALISIS PENETAPAN RUTENIUM DALAM
PROSES EKSTRAKSIPENGAMBILAN URANTUM DALAM
CAMPURAN URAJNHOVI-RUTENIUM

Supriyanto C, Djokowidodo, Hery Wahyudi
PPNY-BATAN, Jl Babarsari, P.O. Box 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK

METODA ANALISIS PENETAPAN RUTENIUM DALAM PROSES EKSTRAKSl PENGAMBILAN
URANIUMDALAMCAMPURAN URANIUM-RUTENIUM. Telah ditakukan pembakuan metodaanalisis
penetapan rutenium dalam campuran uranium-rutenium dengan spektrofotometri serapan atom.
Diperoleh kondisi optimum penetapan rutenium yaitu panjang gelombang 349,9 nm, lebar celah 0,2 nm,
arus lampu katoda rongga 10 mA, laju alir cuplikan 4 ml/menit, tinggi pembakar 13 mm, laju alir udara
13,5 l/menit dan laju aiir asetilen 2,9 l/menit. Kurva standar linier nttenium pada kisaran konsentrasi 2
- 20\ig/ml, dengan normalitas asam nitratmaksimum 1,5Ndan uranium 0,1-4%.

ABSTRACT

METHODS OF ANALYSIS RUTHENIUM DETERMINATIONIN THE URANIUM EXTRACTION
PROCESS FROMRUTHENIUM- URANIUM MDCTURE. Analytical method ofruthenium in a mixture of
uranium-ruthenium has been developed by atomic absorplion spectrofotometry. Optimum operating
conditionfor ruthenium determination were: wavelength 349.9 nm, slit width 0.2 nm, burner height 13
mm, airjlow 13^5 t/minute andacetylene flow 2.9 l/minute. The linearstandardcurvefor ruthenium was
at about 2-20 \ig/ml, with mcuimum normality ofniiric acids 1.5 N and uranium was 0.1 - 4 % .

PENDAHULUAN

Uranium merupakan salah satu bahan bakar
reaktor daya dan reaktor riset. Dalam proses

pembakarannya, akan dihasilkan hasil belah antara
lain rutenium (Ru) yakni 103Ru dan "^Ru, yang
dapat menyerap neutron, sehingga reaksi berantai
uranium dengan neutron akan berkurang.

Dalam rangka daur ulang uranium yang
tercampur dengan hasil belah seperti rutenium (Ru),
di Instalasi Teknologi Proses, PPNY, telah
diiakukan proses simulasi pemungutan kembali
uranium dalam campuran uranium-rutenium (l).
Untuk mengetahui berapa besar kadar rutenium
yang terekstrak kedalam fasa organik
bersama-sama dengan U, diperlukan suatu metoda
analisis penetapan rutenium yang dapat diandalkan
baik kepekaan maupun ketelitiannya. Salah satu
metoda yang dapat drgunakan adalah metoda
spektrofotometri serapan atom (SAA) dengan
menggunakan nyaia, metoda ini sederhana dan
cepat, serta mempunyai kepekaan yang cukup
tinggi karena frekuensi radiasi yang diserap adalah
karakteristik untuk.setiap unsur(2).

Penentuan Kadar rutenium dalam cuplikan
campuran rutenium-uranium ditentukan dari fasa
air yang mengandung uranium, sedangkan kadar
riitenium yang berada dalam fasa organik hasil
ekstraksi dapat ditentukan secara tidak langsung
yaitu dengan cara menghitung pengurangan kadar
rutenium dalam fasa air sebelum dan sesudah proses
ekstraksi dilakukan.

Pada penelitian ini, dipelajari metoda
analisis penentuan rutenium dalam fasa air dengan
adanya matriks dalam cuplikan seperti normalitas
asam nitrat dan uranium. Hal ini mengingat di
dalam proses ekstraksi pemungutan kembali
uranium digunakan asam nitrat dengan normalitas
1 - 4 N, dan uranium yang digunakan sebagai umpan
adalah 200 g/1. Adanya matriks tersebut dapat
mengganggu dalam penentuan rutenium, sehingga
perlu dilakukan optimasi seberapa jauh gangguan
matriks, baik normalitas asam nitrat, maupun
uranium sebagai unsur mayor, meskipun dari
ekstraksi yang dilakukan yaitu dengan
menggunakan ekstraktan TBP-Dodekan 30 %
uranium akan masuk pada fasa organikP).
Penerapan metoda analisis daiam cuplikan
dilakukan dengan metcda kalibrasi standar yaitu
dengan menginterpolasikan serapan yang diperoleh
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dari cuplikan yang diukur pada deret standar
rutenium, sehingga akan diperoleh konsentrasi
rutenium dalam cuplikan.

TATAKERJA

Penetapan kadar rutenium di daiam fasa air
digunakan seperangkat alat spektrofotometer
serapan atom model AA-300 P, buatan Varian
Techtron Australia. Peralatan lainnya adahh vial
polietilen, labu takar, multipipet buatan Eppendorf,
kombitip dan neraca analisis. Sedangkan bahan
yang digunakan RuCl3 buatan Spec Industries,
uranilnitrat heksa hidrat dan asam nitrat buatan
Merck dan akuatrides buatan laboratorium Kimia
Analisis dan Uji Kualitas PPNY.

Optimasi Analisis

Optimasi analisis penetapan Ru digunakan
larutan rutenium dengan konsentrasi 20 (ig/ml
dalam media uranium : 0,1 % dan HNO3 0,1 N.
Panjang gelombang yang dipakai untuk ruthenium
349,9 nm dan lebar celah 0,2 nm, arus lampu katoda
rongga diatur pada 10 mA, dan laju alir larutan 4
ml/menit. Optimasi alat meliputi : perbandingan
campuran oksidan (udara) dengan bahan bakar
(asetilen), dan tinggi pembakar.
Pengaruh asam nitrat

Dibuat deret larutan campuran yang terdiri
dari Ru, HNO3 dan akuatrides, sedemikian sehingga
konsentrasi Ru dalam masing-masing larutan
adalah tetap 20 ng/ml, sedangkan konsentrasi asam
bervariasi mulai dari 0,0; 0,1; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5;
3 dan 3,5 N. Masing-masing Iarutan diamati
serapannya pada panjang gelombang Ru 349,9 nm.
Pengaruh matriks uranium

Dibuat deret larutan campuran yang
masing-masing terdiri dari Ru, U, HNO3 dan
akuatrides, sedemikian rupa sehingga konsentrasi
Ru dan HNO3 dalam larutan campuran
masing-masing tetap 20 ng/ml dan 0,1 N,
sedangkan konsentrasi U dalam larutan campuran
bervariasi mulai dari 0,0; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0;
8,0; dan 10 %. Masing-masing larutan campuran
diamati serapannya pada panjang gelombang Ru
349,9 nm.

Pembuatan deret standar Ru tanpa U

Dibuat deret larutan campuran yang
masing-masing terdiri dari Ru, HNO3 dan
akuatrides, sedemikian rupa sehingga konsen-trasi
HNO3 dalam larutan campuran masing-masing
tetap 0,1 N, sedangkan konsentrasi Ru.dalam
larutan campuran bervariasi mulai dari 2,5,10,15,

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100 ng/ml.
Masi-ng-masing larutan campuran diukur
serapannya pada panjang gelombang Ru 349,9 nm.

Pembuatan deret standarcampuran Ru dan U

Cara kerja yang diiakukan sama seperti pada
pembuatan deret standar Ru tanpa U dengan
penambahan konsentrasi U kedalam
masing-masing variasi konsentrasi Ru. Dsrei:
standar campuran Ru dan U dibuat 4 macam dengan
perbedaan konsentrasi U yaitu 0,1; 1,0; 2,0 dan 4 %.
Penerapan dalam cuplikan

Dibuat larutan campuran yang
masing-masing terdiri dari Ru, U, HNO3 dan
akuatrides, sedemikian rupa sehingga konsentrasi
HNO3 dalam larutan campuran niasing-masing
tetap 0,1N, konsentrasi urariium dalam larutan tetap
2 %, sedangkan konsentrasi Ru dalam larutan
campuran bervariasi mulai dari 2, 4, 6, 8 dan 10
fig/ml. Masing-masing larutan campuran diukur
serapannya pada partjang gelombang Ru 349,9 nm.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suhu pembakaran yang digunakan dalam
penetapan suatu unsur sangat berpengaruh terhadap
serapan unsur tersebut, bila terlalu rendah atau
terlalu tinggi, serapan unsur akan rendah. Daiam
optimasi nyala untuk analisis Ru, laju alir udara
dibuat tetap yaitu 13,5-1/menitdan laju alir bahan
bakar asetilen divariasi untuk memperoleh serapan
yang maksimum. Hasil pengukuran serapan Ru
dengan konsentrasi Ru = 20 ng/ml dalam media U
0,1 % dan HNO3 0,1 N pada berbagai Iaju alir
asetiien ditampilkan pada gambar 1.

l.t 2.4 2.6 2.8 2.J 3.0 3.2 3.« 4.0
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4.2

a
r
i
g
a
m
b
a
r
1

Gambar 1. Serapan Ru 20 g/ml dalam media {
U 0,1 % dan HNO} 0,1 N pada
variasi laju aiir asetilen

roleh serapan rutenium maksimum adalah 0,360
diperoleh pada perbandingan udara :'asetilen = 13,5
: 2,9 1/menit, untuk analisis selanjutnya
menggunakan perbandingan udara asetilen 13,5 :

D
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2,9 l/menit. Setelah diperol'eji serapan Ru yang
maksimum seperti yang telah dikemukakan di atas,
gambar 2 menampilkan serapan Ru pada berbagai
variasi tinggi pembakar, dengan serapan yang
maksimum pada tfnggi pembakar 12 mm. Dengan
demikian untuk analisis Ru memakai AAS 300-P,
parameter a!at yang digunakan adalah sebagai
berikut: panjang gelombang 349,9 nm, lebar celah
0,2 nm, arus lampu katoda rongga 10 mA, !aju alir
larutan 4 ml/menit, tinggi pembakar 12 mm, waktu
pengamatan 2 detik, laju alir udara dan asetilen
masing-masing 13,5 dan 2,9 1/menit.

Pengaruh normalitas HNOjpada analisis Ru

Gambar 2. Serapan ruthenium 20g/nil dalam
media U0,l% dan HNO3 0,1 N%
pada berbagai variasi tinggi

0.0 D.l 0.5 1.0 I.S 2.0 2.S 3.0 3.S
loiailiUt mt litnl, II

Gambar3. Serapan rutheniunt 20 g/nd pada
variasi HNO3.

diperlukan dalam rangka mengantisipasi cuplikan
yang akan dianalisis. Pada proses pemungutan
uranium dari bahan bakar bekas, .saat ekstraksi
dipakaiHNO31 -4N. Padagambar3 menampilkan
serapan Ru 20 fig/ml dalam media U 0,1 % pada
berbagai variasi normalitas HNO3, mulai dari 0,1
sampai 3,5 N, serapan Ru pada normalitas asam
nitrat 0,1 - 1,5 N relatif satna, tetapi mulai
normalitas 2 N terjadi penuru-nan serapan. Dengan
demikian analisis Ru dalam cuplikan yang
mem-punyai normalitas HNO3 Iebih besar dari 2 N
perlu dilakukan pengenceran, sedapat mungkin
mendekati 0,1 N, agar tidak menimbulkan korosif
pada peralatan AAS. Pembuatan kurva kalibrasi
standar Ru, normalitas HNO3 yang digunakan
adalah 0,1 N.

Gambat^ menunjukan serapan Ru 20 jig/ml
akan naik dengan kenaikan konsentrasi U. Pada

Gambar 4. Serapan Ru 20 g/ntl pada variasi
konsentrasi U, konsentrasi HNO^
= O,1N

konsentrasi U 0,5 - 1 % diperoleh serapan
maksimum, tetapi akan sedikit turun pada
konsentrasi di atas 1 %. Rutenium dangan tanpa
adanya uranium mempunyai serapan yang lebih
rendah apabila dibandingkan dengan sdanya
uranium, hal ini menurut pustaka 4 dikatakan
bahwa pada saat atomisasi, akan terjadi ionisasi
parsial, sehingga atomisasi yang terjadi tidak
sempurna, sedangkan dengan adanya uranium
sebagai modifier, ionisasi parsial tidak terjadi
sehingga atomisasi yang terjadi akan lebih baik,
dengan demikian serapan yangdihasilkan jugaakan
Iebih baik dibanding tanpa adanya uranium.

Gambar 5 menampilkan kurva kalibrasi
standar Ru dengan variasi U mulai tanpa adanya U
sampai konsentrasi U = 4 %. Serapan Ru dengan
konsentrasi 2 - 20,!ag/ml linier dan naik cukup Vinggi
dengan adanya U. Pada kisaran konsentrasi
tersebut, serapan Ru relatif sama pada berbagai
variasi U. Dalam analisis Ru pada proses simulasi
pemisahan uranium-ruthenium yang dilakukan di
Instalasi Teknologi Proses, kadar Ru dalam fasa air
berada pada kisaran konsentrasi tersebut di atas,
begitu pula halnya untuk kisaran U dalam fasa air
berada pada kisarari 0,1 - 4 %. Mulai konsentrasi Ru
20-100 (ig/ml, diperoleh kurva yang melengkung,
kisaran konsentrasi ini tidak dapat digunakan untuk
keperluan analisis, dengan demikian kisaran
konsentrasi Ru yang dapat digunakan untuk
keperluan analisis adalah 2 -20 (ig/ml,

Dari hasiUhasil tersebut di atas yaitu
normalitas asam hitrat yang direkomendasikan
maksimal 1,5 N, konsentrasi U bisa mulai 0,1 - 4 %,
dengan demikian metoda analisis ini dapat
digunakan untuk menunjang analisis ruthenium
pada simulasi proses pemung'utan uranium dari
campuran u'ranium-rutenium.
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Penerapan metoda analisis pada cuplikan
dilakukan dengan metoda kalibrasi standar yaitu
dengan mengukur serapan cuplikan pada kondisi

2 5 10 15 20 30 40 59 50 ?0 80 90 100
Coamtmi Ri 13/nl

- « • 0 . 1 * - e - U - l * - » • ( t

Gambar 5. Kurva standar Ru pacla berbagai
konsentrasi Uranium'

optimal yang telah diperoleh, kemudian dengan
mengintrapolasikan pada kurva kalibrasi standar
tersebut akan diperoleh konsentrasi cuplikan yang
diukur. Dari kurva standar yang telah dibuat
diperoleh batas deteksi 0,89 jig/ml dengan harga
regresi (r) = 0,9992 dan persamaan regresinya
adalah Y = 0,041 X+0,008. Kurvakalibrasi standar
yang diperoleh mempunyai kesalahan dibavvah 5 %,
apabila dilakukan perhitungan kembali standar
sebagai sampel, dengan demikian secara analisis
kurva kalibrasi standar tersebut dapat digunakan
untuk analisis. Kurva kalibrasi standar disajikan
pada gambar 6 sebagai berikut:

Normalitas asam nitrat dalam cuplikan
masih cukup tinggi, mengingat dari proses ekstraksi
menggunakan asam nitrat dengan normalitas 1-4

< 6
(oneittiti Ri, 19/nl

Gambar 6. Kurva kalibrasi standar Ru (U=2

N, sedangkan normalitas asam nitrat yang
diperbolehkan maksimal 1,5 N (gambar 3),
sehingga perlu dilakukan perlakuan awaUerhadap
cuplikan yaitu dengan cara penguapan
berulang-ulang sampai diperoleh normalitas asam

nitrat < 1,5 N. Hasil analisis Ru dalam cuplikan fasa
air hasil ekstraksi campuran Ru-U, disajikan pada
tabel 1 sebaoai berikut:

KESIMPULAN

Pada pengukuran rutenium dengan metoda
Tabel 1. Kadar Ru dalam cuplikan fasa air hasil

ekstraksi campuran Ru-U.

No. Cuplikan

1

2

3 ••'-

4

5

' 6

7

8

9

10

KadarRu±SD(fig/ml)

8 ± 0,048

4 ± 0,021

4 ± 0,018

6 + 0,012

6 + 0,012

8 ± 0,044

6 i 0,027

6 ± 0,054

8 + 0,032

8 + 0,021

spektrofotometri serapan atom, adanya asam nitrat
dan uranium akan "mempengaruhi serapan
rutenium. Serapan maksimal rutenium diperoleh
pada kondisi naormalitas asam nitrat 0,1 -1,5 N dan
uranium 0 ,1 -4 %. Kisaran konsentrasi Ru yang
linier untuk analisis pengukuran Ru dalam
campuran rutenium-urantum antara 2 - 2 0 fig/ml"
dalam media asam nitrat 0,1 - 1,5 N dan U 0,1 - 4
%. Analisis penetapan Ru dalam cuplikan fasa air
hasil ekstraksi campuran rutenium-uranium dapat
dilakukan dengan metoda nyala spektrofotometri
serapan atom yaitu dengan metoda kalibrasi standar
dengan diperoleh batas deteksi 0,89 ng/ml.
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STUDITETAPAN PEMBENTUKAN MOLIBDOFOSFAT DAN
APLIKASENYA DALAM HASBL OLAH PASIR XENOTBM, GIGI
DANTULANG

Samin, Fonali Lahagu, KrisTri Basuki dan Farida Ernawati
PPNY-BATAN, JI. Babarsari, P.O. Box 1008. Yogyakarta 55010

ABSTRAK
STUDl TETAPAN PEMBENTUKAN MOLIBDOFOSFAT DAN APLIKASINYA DAUM HASIL

GLAH PASIR XENOTIM, GIGI DAN TULANG. Telak dlpelajari tetapan pembentukan kompleks
molibdofosfat dan aplikasinya dalam hasil olah pasir xenolim, Gigi dan Tulang dengan metode
spektrofotometri. Kompleks molibdofosfat tersebut dibuat dari hasil reaksi antarafosfat dengan moHbdat
pada berbagaiptiyang sangat asam (0,45 - 0,71) dan berbagaifraksimolfosfat (0,01 - 0,08). Berbagai
reaksi pembentukan kompleks ditentukan dengan teknik penyelesaian matriks. Senyawa kompleks
molibdofosfat diperoleh ada tiga macam yaitu (PxMo\ %O(,T) atau 9 MPA, (PMo\ \ O19) 'atau 11 MPA dan
(PMonOilf' atau 12 MPA. Tetapan oembentukan (PMonOAof' diperoleh p= li?6'9i ± l&n, sedangkan
untuk (PzMo\sO(,-2f~ dan (PMo\ \Ow) ' tidak te.rdeteksi. Aplikasipada cuplikan diperolehdalam hasil olah
pasir xenotim mengandungP: 5,37±0,08 ug/ml, dalamGigi taring: 10,40 - 19,49 %, Gigiseri: 11,08
- 18,05 % dan dalam Tulang: 10,94 -14,29 %.

ABSTRACT
STUDY OF FORMATION CONSTANT OF MOLIYBDOPHOSPHATE AND IT'S APLICATION1N

THE PRODUCT OF XENOT1M SAND, TOOTH AND BONE. The formation constant of
molibdophosphate complex and il 's aplication in the product o/xenotim sand, tooth and bone have been
studied by spectrophotometric method. The molibdophosphate complex were formed from reaction
between phosphate and molibdate on several ofpH in the strong acid condition (pH = 0,45-0,71) and
several of phosphate mole fraction (0,01-0,08). The several of complex formation reactions were
determined by matrix disintegration technigue. Molibdophosphate complex compounds were founded
three forms i.e. (P2Mo\s067f'or 9 MPA, (PMouOw)1''or 11 MPA and (PMo\zOAo/~orl2MPA. The
formation constant of(PMonOw) ' complex wasfound (3 = 1W ' ± lCr' , whilefor (P^MoisOsi) and
(PMouOw) 'were not detected. The aplication in samples werefound the concentration ofP inproduct
ofxenotim sand: 5,37 ± 0,08 ug/ml, in canine-tooth : 10.40- 19,49 %, in cutdng-tooth: 11,08- 18,05 %
andin bone : 10,94 - 14.29 %.

PENDAHULUAN

Besar kecilnya tetapan pembentukan senyawa
kompleks sangat mempengaruhi kepekaan

unsur yang dianalisis(1). Jika tetapan pembentukan
kompleks besar, berarti kepekaannya tinggi dan
bentuk kompleksnya lebih stabil (2>. Masalahnya
sekarang, bagaimana cara menentukan tetapan
pembentukan kompleks tersebut. Salah satu cara
untuk menentukan tetapan pembentukan kompleks
adalah dengan cara variasi kontinyu<2). Hasil akan
lebih baik jika didukung dengan Spektrofotometer
HP yang dilengkapi detektor "Diode-Array"(Il3).
Untuk menentukan kadar P dalam hasil olah bahan
nuklir dan hasil pemumian tanah jarang yang
banyak digunakan adalah metode spektrofotometri

(4). Pada metode tersebut, unsur P dalam bentuk
fosfat dibuat kompleks berwarna kuning dengan
molibdat, dipisah-kan dengan caraekstraksi pelarut
menggunakan isobutanol (5). Kemudian direduksi
dengan reduktor (SnCl2 dan asaih askorbat),
sehingga kompleks tersebut menjadi berwarna biru
(S). Kompleks tnolibdofosfat kuning cukup stabil
dan tetapan kesetimbangannya 4,3.102J, sehingga
sangat menarik untuk dilakukan penelitian terutama
reaksi kimia dan tetapan pembentukan
kompleksnya <2). Ruraas reaksi kesetimbangan

O*,)3' atau 12 MPA (2):

H3PO4+ 12 {Hm(MoO3)}
m+ -^- {
(3 + 12m)H+

Dan reaksi kesetimbangan (P'MOitOaf' atau 9
MPA:
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2 H3PO4+ 18
(6+ 18m)H+

Sehingga hipotesis reaksi kesetimbangan antara
fosfat, molibdat dan kompleks molibdofosfat
(MPA) kuning secara umum (5):

x H3PO4 + y Mo(VI) 5 = t (MPA3') +zH +

(1)

(10)

[ H3PO4 ] x [ Mo (VI) ]

Sedangkan reaksi pembentukan kompleks
(MPA3"), adalah:
x PO4

 3" + y Mo(VI) , = *

[MPA3~] (2)

[ P ( V T [Mo(VI)]

A=.g jMPA3"].t atau [MPA3"] = A/e.t. (3)

Reaksi dissosiasi H3PO4 adalah :

H3PO4 ^ ^ * H2PO4- + H+ •

Ka, = [H2PO4-][H
+]/[H3PO4]

H2PO4 - =?=* HPO42" + H+ ,

Ka2 = [HPO4 2"][H+]/[H2PO41

HPO4 H+

Ka3 = [PO4
 3'][ H+]/[HPO4

 2']

[ H + ] 3

Jika persamaan"(3) dimasukkan pada persamaan (2)

A / e . t . (5)

PO4 Mo (VI)

log P = log A - log e.t - x log [PO4
 3'] -

y log (Mo(VI)]

(6)
Iog A = log p + log e.t.+ x log [PO4 3"j +

y log [Mo(VI)J (7)

Persamaan (4) dimasukkan pada persamaan (7):
log A = log p + Iog s.t.+ x log Kai.Ka2.Ka3 +

x log[H3P04] -3x log [H+ ]+ ylog[Mo(VI)] (8)

log A = log p + log e.t.+ x log Ka1.Kaj.Ka3 +

x log [HjPO,]+3xpH+ylog[Mo(VI)] (9)
Jika:
log K' = 3x pH + Iog p + log e.t.+

x Iog Ka,.Ka2.Ka3

log A = log K' + x log

ylog|Mo(VI)]

Persamaan (! 1) dapat dituliskan :
Y = Ao + A, X, + A2 X2 (12)

Dengan teknik-penyelesaian matriks <7'3),
maka persamaan (i i) dapat diselesaikan, sehingga
harga log K' pada setiap pH dapat ditentukan.
Berdasarkan kurva log K' lawan pH, maka tetapan
pembentukan kompleks (p) dapat ditentukan dari
intersepnya.

TATAKERJA

Bahan Kimia

I.KH2PO4, Merck

2. Na2MoO4.2H2O, Merck

3. HNO3> Merck

4. KOH, Merck

5. Hasil olah pasir xenotim

Alat

1. SpektrofotometerUV-Vis HP 8452A

2. Neraca elektronik, Sartorius

3. pH meter, WTW

4. Pengaduk magnet

5. Alat-alat gelas dan polietilen

Cara Kerja
Pengamatan spektrum serapan kompleks
molibdofosfat kuning.

Dipersiapkan 2 macam larutan campuran
(molibdat dan fosfat) dengan fraksi mol fosfat
njasing-masing 0,00 dan 0,01 pada pH 0,6 dengan
konsentrasi molibdat berlebihan. Total konsentrasi
fosfat dan molibdat dibuat tetap 0,002 M.
Masing-masing larutan diamati serapannya pada
berbagai panjang gelombang 350- 450 nm. Dipilih
panjang gelombang spektra molibdofosfat mulai
terbentuk yaitu pada panjang gelombang yang
serapannya mulai naik.

Menentukan total konsentrasi fosfat dan molibdat
optimal

Membnat iarutan kompleks molibdofosfat
pada berbagai fraksi mol fosfat (Xp = 0,00; 0,02;
0,04; 0,06 dan 0,08) dengan variasi total konsentrasi
fosfat dan molibdat : 0,01; 0,02; 0,03 dan-0,05.
Keasaman larutan dibuat tetap,0,6. Setiap larutan
diamati serapannya pada panjang gelombang 420
nm. Dibuat kurva serapan kompleks tersebut lawan
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fraksi mol fosfat pada berbagai total konsentrasi
fosfat dan mo'.ibdat.

Menentukan daerah pH optimal pembentukan
moiibdofosfat

Dipersiapkan berbagai larutan kompleks
inolibdofosfat dengan fraksi mol fosfat tetap 0,04,
total konsentrasi fosfat dan molibdat tetap 0,03 M
pada berbagai pH dari 0,45 sampai dengan 0,71.
Diamati serapan kompleks molibdofosfat (panjang
gelombang 420 nm) pada berbagai pH, . Dibuat
kurva serapan kompleks lawan fraksi mol fosfat
pada berbagai pH.

Pengukuran serapan kompteks molibdofosfat
dengan variasi fraksi mo! fosfat pada berbagar
pH.

Dipers iapkan berbagai larutan
molibdofosfat dengan variasi fraksi mol fosfat :
0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07 dan 0,08.
Total konsentrasi fosfat dan molibdat tetap 0,03 M
pada berbagai pH : 0,45 sampai dengan 0,71.
Serapan kompieks molibdofosfat pada setiap pH
dan fraksi mol fosfat diamati pada panjang
gelombang 420 nm.

Penggunaan model matematik dengan teknik
penyelasaian matriks untuk menentukan harga
Aoatau log K'pada berbagai pH.

Dibuat kurva hubungan antara log K' lawan
pH. Berdasarkan kurva Iog K' lawan pH.maka
harga koefisien arah dapat ditentukan. Harga
tersebut merupakan koefisien reaksi dari [H+].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Spektrum molibdofosfat yang disajikan
pada gambar 1, terlihat bahwa serapan kompleks
mulai naik adalah pada panjang gelombang420 nm.
Berarti kompleks molibdofosfat mulai terbentuk

Seiapan Molibdolosfat

350 350 370 390 350 400 410 420 430 440 450

Panjang gelombaag [/ira|

Gambar 1. Spektrum kompleks molibdofosfat
padafraksi mol fosfat 0,00 dan
0,01 (Xp •= 0,00 'dan Xp = 0,01)

adalah pada panjang gelombang 420 nm.
Kompleks molibdofosfat yang terbentuk berwama
kuning, maka senyawa kompleks tersebut adaleih
(PM012O40)3" atau 12 MPA. Berdasarkan hasil
optimasi pembentukan kompleks molibdofosfat
pada berbagai total konsentrasi fosfat dan molibdat
(Ct) dengan variasi fraksi mol fosfat yang disajikan
padagambar2, diperolehyangoptimal adalahpada
totai konsentrasi 0,03 M.

SerapaaHoiibdofosfat

0.02 0.04 - O.OS
F?ahi mol fosfat (Xp)

0.08

— ci = o,oi —*— ct = o.oz - C t - 0,03. - » - C l = 5,35

Gambar2. Hasil optimasi total konsentrasi
fosfat dan molibdat pada
pembentukan kompleks molib-
dofosfat

Menurut gambar 3, daerah pH dan fraksi mol fosfat
yang optimal untuk membentuk kompleks
rnolibdofosfat adalah pada daerah pH 0,45 - 0,71
dengan variasi fraksi mpl fosfat 0,01 - 0,08.
Menurut hipotesa, reaksi pembentukan kompieks
molibdofosfat dalam suasana yang sangat asarn dan
molibdatnya berlebihan adalah:

x H3PO4x y MoO^ ' (MPA)3' + z H*

Serapcn Holibdofosfat

0.0$0.01 0.02 0.04
Fuhimol foslal [Xp|

— pD-0,40 -H-pH>0,45 -*-pH • 0.S0 - e - f H - 0 , 7 1 "

GambarS. Serapan kompleks molibdofosfat
pada berbagai pH dengan variasi
fraksi molfosfat .
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Untuk meyakinkan berbagai reaksi yang terjadi
pada pembentukan kompleks molibdofosfat, perlu
dilakukan evaluasi data penelitian seperti yang
disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabcl 1.

Ao = 31,7064, atau log K' = 31,7064

Dengan cara yang sama maka harga log
K'pada setiap pH dapat dihitung, seperti yang
disajikan pada tabel 2.

Hasi! pcngolahan data scrapan niolibdofosfat kuning dengan „ . . . , r . r „ ,
• -r , • , r r t ! , , „ « Tabcl 2. Harga log K' pada

vanasi fraksi mol fosfat pada pH 0,45 bcrbagai pH

No

1

2

3

4

s"
6

7
1

8

XPO<

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

(10"%)

3

6

9

12

15

18

2!

24

!og|P041

<Xi)

-3,5229

-3,2216

-3,0458

-2,9208

-2,8239

-2,7447

-2.677S

-2,6198

2 =

-23,5775

|MoO4|

(10"4M)

297

294

291

' 288

285

282

279

276

log[Mo04|

<Xi)

-1,5317

-1,5317

-1,5406

-1,5046

-1,5498

-1,5498

-1,559!

-1,5591

s=
-12,3622

A

0,259

0,509

0,714

0,873

0,942

0,932

0,813

0,669

logA

(Y)

-0,5867

-0,2933

-0,1463

0,0590

-0,0259

-0,0306

-0,0899

-0,1746

2 =

-1,4063

No

1

2

3

4

5

6

7

8

Xp<M

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

X , 2

12,4107

10.3803

9,2766

8.5312

7,9745

7,5335

7,1705

6,8633

2 =

70,1406

X ; 2

2,3460

2,3460

2,3735

2,3735

2,4017

2,4017

2,4308

2,4308

2 =

19,1038

XiX2

5,3958

4,9348

4,6923

4.499S

4;3764

4,2536

4,1749

4,0845

2 =

36,4121

X|V

2,0669

0,9449

0,4456

0,1723

0,0733

0,0839 •

0,2408

0,4573

2 =

4,4850

X2Y

0,8986

0,4492

0,2254

0,0909

0,0402

0,0474

0,1402

0,2722

2 =

2,1641

8

-23,5775

l̂  -12,3622

22374,61

455,0946

13611,32

-23,4107

70,14059

36,41212

455,0946

10,61020

274,2710

-12,362203

36,4121234

19,1038474r
' A0

Al

•, A2 /

=

-1,4062

4,43499

s 2,16406^

13611,3202

274,271083

8285,24858 /

X

-1,4062 S

4,4899

^2,16406 >

=

31,7064

1,13260

^ 18,4719.

No

1

2

3

4

pH

0,45

0,52

0,60

0,71

logfC'

31,7064

32,6627

33,2552

34,7899

Dengan berbagai
pengulangan data diperoleh
persamaan linier antara log K'
dan pH sebagai berikut:

a. iogK'= 12,07^^ + 26,28,

r = 0,99

b. IogK'= 11,32 pH +26,61,

r=0,99

c. logK'= 11,70 pH + 26,37,

r = 0,99

d. logK'= 11,66 pH +26,44,

r = 0,99

Dari berbagai persamaan
tersebut, diperoleh rerata
persamaan garis lurus :

log K ' = J 1,69 pH +26,40

Sesuai dengan persamaan (10):

log K' = 3x pH + log j3 + log s.t +
x log (Kai. Ka2. Ka^), maka
intersep = log p + log .t + x log
(Ka,.Ka2.Ka3)=26,40±0,18 dan
harga koefisien arah = 3 x =
11,69 ±0,31

x = 3,9 ± 0,10, sedangkan harga t
. (tebal larutan) 1 cm.

Berdasarkan hubungan antara
serapan kompleks MPA dengan
konsentrasi fosfat, diperoleh
persamaan garis lurus:

Y = 807,333 X + 0,0144 ( r =
0,999), berarti harga e (ekstingsi
molar) = 807,333.

Dan harga tetapan dissosiasi
H3PO4 adalah:

ISSN 0216-3128 Samin dkk
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Ka, =7,11. 10"3. Ka2 = 6,34.1O"\ Ka3 = 4,17.10"13

harga(Ka,. Ka2. Ka3) = 1,877. 10'22'

Jog P + log .t + x log (Ka,. Ka2. Ka}) = 26,40± 0,18

log (3 + log 807,333 + 3,9 log l,877.1(r22 = 26,40±
0,18

log P = (26,40 0,18) - 2,907 + 1,066. 22 = 46,95±
3,7
p=10«-9 S±i03 '7 .

Jadi tetapan pembentukan kompleks (PMo1204o)3":
P = io46'95 ± 103'7, harga ini tidak jauh berbeda
dengan Analytica! Chemistry, 1982, (1047>2S).

Karena telah didapatkan koefisien reaksi H+ adalah
3x, maka z = 3 x, sehingga reaksi kesetimbangan
kompleks dapat ditulis :

x H3PO< + y Mo(VI) -r- (MPA3') + 3x H+

[MPA3-] [H+]
*" [ H3PO4 f [ M6 (VI) Y

(1)

log K«, = logtMPA3] + 3x log[H+j - x log[H3PO-,]
-y loglMo(VI)] (15)
menurut persamaan (3), [MPA] = A/s.t, maka
persamaan (15):
log Keq = log A - log s.t - 3x pH - x log[H3PO<i] -

y log(Mo(VI)] (16)

log A = log ICq + Iog e.t + 3x pH + x log[H3P04J

+ y log{Mo(VI)J ' (17)

Persamaan (9) :
log A = log p + log e.t + x Iog Kai.Ka2.Ka3 +

3x pH + x log [H3PO« ] + y log [Mo(VI)] (9)

Berdasarkan persamaan (17) dan (9) :
logK^, =IogP + xIogKa,.Ka2.Ka3

= (Ka,.Ka2.Ka3)
x

(18)

(19)

Jadi hubungan antara tetapan kesetimbangan (Keq)
dengan tetapan pembentukan (P) dinyatakan dalam
persamaan(19).

Berdasarkan persamaan garis lurus di atas
diperoleh harga 3x = 11,69 + 0,31. Harga tesebut
merupakan koefisien reaksi [H*]. Menurut
persamaan umum di atas, 3 + 12 m = 3 x, maka 3
+ 12 m = 11,69 ± 0,31, sehingga harga m = 0,70 -
0,75. Harga m tersebut berarti bervariasi diantara
0,5 dan 1.

Dengan berbagai harga m tersebut, spesies-spesies
Mo yang bereaksi d«gan asam fosfat pada
pembentukan kompleks 12 MPA adalah : untuk

harga m = 0,5, spesies Mo yang mungkin adalah 1/2
(HMo2O6)+, untuk harga m = 1, spcsies Mo yang
mungkin adalah (HMoO3)

+ atau 1/2 (H2Mo2O6)
2t.

Berdasarkan harga m tersebut di atas, maka
berbagai reaksi pembentukan kompleks
(PMonCU)3' atau 12 MPA yang terjadi ada 3
kemungkinan yaitu:

- (PMol204o)3' + 15 H+

. (PMo,204o)3' + 9 H+

+ 15 H+

a. H3PO4 + 12

c. H3PO4 + 6 (
Jika konsentrasi kompleksan (molibdat) bervariasi,
maka kompleks 12 MPA yang terbentuk juga
bervariasi , penambahan molibdat sangat
mempengaruhi pembentukan kompleks
molibdofosfat.
Pada gambar 4, terlihat jika konsentrasi molibdat
k'urang dari 1 %, tnaka jumlah kompleks 12 MPA
yang terbentuk menurun. Hal ini ditunjukkan
adanya serapan kompleks 12 MPA yang lebih
rendah.

Seiapan Molifcddoslit

0.? 1.0 1.S
Konsentrasi Molibdat \H)

2.0

Gambar4. Pengaruh moiibdat pada
pembentukan kompleks molib-
dofosfat

Pada kondisi ini, berarti terjadi kelebihan
asam fosfat dan ada kekurangan molibdat, sehingga
hanya sebagian saja yang sedang membentuk
kompleks 12 MPA, sedangkan sebagian Iain baru
membentuk senyawa intermediate 11 MPA yang
tidak berwarna, dengan reaksi:

H3PO4+ MoO3 + 7 +

(11 MPA)

Selain itukompleks 11 MPA juga dapat tefbentuk
dari hidrolisa kompleks 12 MPA , raenurut reaksi
berikut:

<PMoI204o)3' + 2 H2O 5=s <PMo„O39)
7- +

(HMoO3)+ + 3 H +

Samin dkk ISSN 02J6-3128
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(PMouCU)3' + 2 H20
(H2Mo2O6)

2+ +3H*
Tetapi jika molibdatnya terlalu berlebihan (lebih
besar 1 %), jumlah kompleks 12 MPA juga
menurun, terlihat serapan kompleks tersebut
menurun. Pada kondisi yang sangat asam dan
molibdatnya terlalu beriebihan, kompleks 12 MPA
yang terbentuk bereaksi dengar. asam fosfat dan
molibdat, membentuk reaksi kesetimbangan yang
baru dengan kompleks (P2M0|gO«)6".

Dengan berbagai harga m 'di atas, maka
reaksi pembentukan kompleks (P2Moi8Os2)*'atau9
MPA juga ada 3 kemungkinan yaitu :

a.(PMo,2O40)
3" + H3P

6

b.(PMo,204o)3

f

+ 9 H+

+ H3PO4

6 H+

+ H3PO4

6 (HMoO3)
+

3 (HMo2O6)
+

c.(PMo,204o)3

(P2Mo18O62)6'+ 9 H"

Spesies-spesies Mo yang membentuk
kesetimbangan kompleks molibdofosfat (9 MPA,
12 MPA dan 11 MPA) adalah (HMoO3) \
(HMo206)

+ dan (H2Mo2O6)2+ . Secara ringkasnya
reaksi pembentukan berbagai kompleks
molibdofosfat (11 MPA, 12 MPA dan 9 MPA) :

+ Mo + H2O

H3PO4 + Mo (VI)=M 1 MPA —12 MPA5*11 MPA

+H3PO4

+ Mo

12 MPA 9 MPA

Tetapan pembentukan (P2MO.18O62)6" dan
(PMo, 1O39)7' tidak terdeteksi, karena serapan kedua
kompieks tersebut tidak dapat diamati. Dalam
aplikasi untuk analisis P ata'u fosfat, sehingga
diperoleh kepekaan tinggi, bentuk kompleks
molibdofosfatyang digunakan adalah dalam bentuk
heteropolimolibdenum biru. Reaksi pembentukan
kompleks molibdenum biru dari kompleks 12 MPA
kuning adalah:

(kuning)

[P(Mo3H3O7)4]3"+ 18 Sn4++ 12 H2O

(biru)
Pembentukan kompleks biru tersebut

diterapkan untuk penentuan kadar P dalatn cuplikan
hasil olah pasir xenotim. Untuk menghindari
gangguan matriks, maka penentuannya dikerjakan
dengan standar addisi yang dikontrol dengan
standar murni, seperti pada gambar 5. Pada kurva
standar addisi diperoleh persamaan linier:

Y = 0,1808 X + 0,2552, kurva ini sejajar dengan
standar murni: Y = 0,1833 X + 0,0206.

. Jerapan

Hurni: Y - 0,1833 X * 0.0206
r = 0,998

i 1.5 i • 1.5 t i.i 3 i.s
Konsenliasi P yang ditambahlan (ug/m!)

— sddJin-! — Sld H«ioi

Gambar 5. Kurva standar addisi P pada
....• cuplikan

Terlihat hasil standar murni dan addisi mempunyai
koefisien arah hampir sama, jadi hasil analisisnya
cukup mantap. Diperoleh kandungan P dalam
cuplikan hasil olah pasir xenotim : 5,37± 0,08
jig/ml. Jadi koefisien variasinya (simpangan baku)
: 1,5 %.

Tabel3. Kandungan P dalam Gigi dan Tulang
Tikus

Cuplikan

Gigi Taring

Gigi Seri

Tulang

Kode

GIKl

G2K2

G3K3

G4K4

G5K5

GIPl

G2K2

G3K3

G4K4

G5P5

Tl

' T 2

T3

T4

T5

Kadar P (%)

11,31

10,40

19,49

19,38

16,56

13,78

11,08

18,05

17,82

15,88

10,94

13,41

13,71

12,08

14,29
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Sedangkan kandungan P dalam Gigi dan Tulang
tikus disajikan pada tabel 3. Diperoleh bahvva
kandungan P dalam Gigi taring :

10,40-19,49 %, dalam Gigiseri: 11,08-18,05 % dan
dalam Tulang: 10,94-14,29 %.

KESIMPULAN

Berdasarkan persamaan linier antara pH
dan log K', kornpleks molibdofosfat yang terjadi
adalah:

1. Pada pH yang sangat asam dan konsentrasi
molibdatnya berlebihan, maka kompleks
molibdofosfat yang terbentuk adalah 12
MPA atau (PM012O40)3' dengan tetapan
pembentukannya p = 104<s>95 ± 103'7. Tetapan
pembentukan kompleks molibdofosfat
dipengaruhi oleh tetapan dissosiasi asamnya
(Ka).

2. Jika konsentrasi molibdatnya terlalu
berlebihan, maka kompleks yang terbentuk
adalah 9 MPA atau (P2Mo,8O62)

6".

3. Tetapi j ika konsentrasi fosfatnya berlebihan
dan konsentrasi molibdatnya berkurang,
maka kompleks molibdofosfat yang
terbentuk adalah 11 MPA atau
(PMonOjg)7'. Kompleks ini juga dapat
terbentuk dari. hidrolisa kompleks 12 MPA.
Tetapan pembentiikan (P2MoisO«)6' dan
(PM011O39)7" tidak terdeteksi.

4. Kandungan P dalam cuplikan hasil olah
pasir xenotim : 5,37 ± 0,08 fig/ml, dalam
Gigitaring 10,40-19,49 %,Gigi seri: 11,08
- 18,05%dandalamTulang 10,94- 14,29%.
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TANYA JAWAB

Iswani

Bagaimana cara mengitkur pH < 1, harap
ditampilkan spektrwn kompleknya dan mengapa
dipilih I - 420 ntn, sedangkan pada panjang
gelombang 420 nm ada puncak, bagaimana
Saudara tahu bahw'a'komplek yang terjadi adalah
MPA ? ' 'r

Samin

Cara menukur pH < 1, larutan diasamkan
dengan HNO3 diamati pH-nya dengan pH meter
sampai pada pH yang diinginkan (pH<l) .
Sebelumnya distandarisasi pada pH 1. Spektrum
kompleks disajikan padaga.mbar 1 dan pengamatan
serapan dipilih X - 420 nm, karena pada panjang
geiombang 420 nm kompleks MPA mulai
terbentuk, yang terlihat berwarna kuning. Pada
panjang gelombang < 420 nm tidak ada puncak
(gambar 1). Pada gambar 1 daerah panjang
gelombang mulai pembentukan kompleks 410-440
nm. Kompleks yang terbentuk adalah MPA, karena
kompleks tersebut berwarna kuning, dan
berdasarkan evalua'si data kompleks yang
sesungguhnya adalah 12MPA.

Snmin dkk ISSN 0216-3128
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June

Pada studi pembentnkan molibdofosfat,
Saitdara telah mencoba gangguanyangdisebabkan
oleh matrik. Apa jenis rnatrik yang digunakan
(unsur-unsur), kalau tidak salah ada unsur yang
membentukkompleh warna dengan molibdat (misal
: Arsen (As) ?

Samin

Dalam cuplikan hasil olah pasir xenotim,
jenis unsur matriks sebagai unsur mayomya adalah
Y. Unsur-unsur lain yang dapat membentuk
kompleks dengan molibdat antara lain : Si, Mg, Fe.
Unsur-unsur tersebut tidak mengganggu, karena

membentukkpmplekspadapH>l. UnsurAstidak
membentuk kdmpleks pada pH lebih kecil I

Hery Wahyudi

Pada daerah molfraksi dan pH berapa
kompleks Mo terbentuk ?

Samiii

Kompleks Mo terbentuk pada daerah
molfraksi fosfat 0,01 - 0,08 dan daerah pH 0,45 -
0,71.
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ABSTRAK
PREDIKSI KESTABILAN SENYAWA KOMPLEKS TEKNISIUM DENGAN PERHITUNGAN

JUMLAH FAKTOR SUDUT RUANG. Telah dilakukan meioda perhitungan nilai jumlah faktor sudut
ritang atau seri.ng dikenal dengan nama nilai SAS (SolidAngle Factor Sum) untuk memprediksi kestabilan
senyawa kompleks teknisium (V) nitrido dielilen triamin penta asetat [Tc'N(DTPA)] secara teoritis
berdasarkan sludi Hieratur. Sebagai target awal digunakan senyawa kompteks [TcvNCl2(PPh;)i] dengan
nilai SAS = 0,8223 dan liganyang dipakai adalah dietilen triatnmpenta asetat (DTPA). Hasilpsnelitian
menunjukkan bahwa [Tc'N(DTPA)] dapat disintesis melalui reaksi pertukaran ligan. Ada beberapa
alternatifbentuk senyawa kompleks [TcN(DTPA)] yang terjadi yaitu [TcN(DTPA)f, [Tc"N(DTPA)],
[Tc'N(DTPA)]~dan P^CIN(DTPA)JT masing-masing dengan bilangan koordinasi 5, 6, 7 dan S. Besarnya
nilaiSASuntnkser.yawa-senyawa iersebut masing-masing adatah 0,7729, 0,9122 , 1,0515 dan 1,1908.
Berdasarkan hasil perhitungan nilaiSAS, kompleks [TcvN(DTPA)fdengan bilangan koordinasi 7'diduga
paling stabi! dengan bentuk struktur dwilimas pentagonal (pentagonal bipyramidal).

ABSTRACT
THE SOLID ANGLE FACTOR SUM METHOD FOR STABILITY PREDICTION OF TECNITIUM

COMPLEX COMPOUND. Based on Ulerature stiidy have been performed the solid cngkfactor sum
(SAS) calculations topredict the characteristic and stability oftechnitium (V) nitrido diethylene triamine
penta acetic acid[TcvN(DTPA)] complex compound. The compound [Tc'NCh(PPhi)2] with SAS value
0.8228 is chosen as initial target anddietfy'lene trianinepentaacetic acid(DTPA) is thesubstitute ligand.
It isfound that [TcvN(DTPAJ] can be synthesized through exchange It'gand reaction. There are several
allernadve to the compound [TcvN(DTPA)] formed, namely [Tc 'N(DTPA)f', (TcvN(DTPA)],
(Tc'N(DTPA)r and [TclN(DTPA)f, wlth coordination mtmbers 5, 6, 7 and 8, respectively. The SAS
values ofihose compound are 0.7729 . 0.9122 , 1.0515 and 1.1908. Based on these SAS value, the
[TclN(DTPA)]~complex withcoordination nitmber 7ispredictedto be the most Stable, v/ithpentagonal
bipyramidal structure.

PENDAHULUAN

Dalam bidang kedokteran saat ini secara rutin
telah digunakan zat radioaktif dalam bentuk

senyawa bertanda terutama untuk tujuan diagnosis
organ tubuh. Senyawa bertanda yang paling banyak
digunakan (sekitar 85%) adalah senyawa kompleks
"mTc (teknisium-99m) dengan berbagai macam
ligan. Salah satu di antaranya adalah ligan dietilen
triamin penta asetat (DTPA). Senyawa koordinasi
"Tc-DTPA digunakan untuk uji fungsi ginjal(0'
Walaupun demikian, berbagai karakteristik kimia

seperti struktur dan kestabilan senyawa kompleks
tersebut belutn banyak diketahui.

Untuk mempelajari karakteristik kimia
teknisium bisa digunakan isotop "Tc yang
diperoleh dari limbah proses fisi uranium ( U) atau
aktiyasi netron molibdenum (''Mo). Isotop 99Tc ini
merupakan pemancar beta dengan waktu paro
sangat panjang (2,lxlO5 tahun) dan aktivitasnya
tidak terlalu tinggi (1 Ci~58,5 mg); sedangkan " T c
sebagai pemancar gamma dengan aktivit^s sangat
tinggi (lCi~l,9IxlO"7g) karena mempunyai waktu
paro pendek (6,02 jam). Sediaan radiofarmasi
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kompleks-kompleks ""Tc yang telah disintesis
pada umumnya dihasiikan dalam bentuk kompleks
okso yang mengandung teras Tc=0. Kelemahan
bentuk okso ini mudah terhidrolisis dan dalam
reaksinya biasa digunakan reduktor-reduktor
konvensional yang sering mengganggu hasil
sintesis seperti terbentuknya koloid dan
sebagainya(2)' Pada beberapa tahun terakhir ini
telah dikembangkan metoda baru untuk Sintesis
sediaan radiofarmasi dalam bentuk kompleks
nitrido dengan teras TcsN. Dibandingkan dengan
ben.tuk okso, bentuk nitrido ini lebih baik karena
sangat stabil terhadap hidrolisis dan nitrido terikat
kuat pada Tc(3'7), di samping penggunaan
reduktor-reduktor konvensional bisa dihindari.

Penelitian ini akan mempelajari
karakterist ik kinfia senyavva kompleks
["TcvNDTPA] dimana senyawa ini masih baru dan
belum pernah disintesis. Hal ini merupakan langkah
awal sebelum dilakukan sintesis. Baldas dan
Bonnyman telah mencoba mensiritesis senyawa
["raTcvNDTPA] tetapi hasilnya belum baik karena
masih tercampur dengan ["mTcVINDTPA] dan
"""Tc^'O/ sebagai pengotor(3). Adanya pengotor
ini akan menurankan mutu sediaan radiofarmasi
yang dihasilkan dan kemungkinan bisa menaikkan
dosis radiasi atau akan berlokasi di tempat yang
tidak dikehendaki yang pada akhirnya bisa
memberikan informasi yang salah pada waktu
dilakukan. diagnosis terhadap pasien(8). Dengan
melakukan studi ini bisa diketahui apakah senyawa
[99TcvNDTPA] tersebut bisa disintesis ataii tidak,
yaitu dengan mengetahui besarnya nilai SAS
senyawa tersebut. Apabila nilai SAS produk lebih
besar dari nilai SAS target awal maka senyawa
tersebut bisa disintesis melalui reaksi pertukaran
ligan. Bentuk struktur molekul yang erat kaitannya
dengan kelarutannya dalam lemak dan juga ukuran
molekul (panjang dan sudut ikatannya) yang
berkaitan dengan penimbunan senyawa tersebut
pada organ-organ tubah juga bisa diketahui.
Kestabilan senyawa terhadap dekomposisi bisa
dilihat dari nilai SAS dimana senyawa dengan nilai
SAS = 1 adalah paling stabil karena mempunyai
paket kerucut (cone packing) optimum. Studi ini
dimaksudkan pula untuk menghemat waktu, beaya
dan tenaga.

Untuk menghitung nilaijumlahfaktor sudut
ruang diperlukan data panjang ikatan antara
teknisium sebagai atotn pusat dengan atom-atom
ligan yang terikat secara koordinasi dan jari-jari
Van der Waals atom-atom ligan yang terkoordinasi.
Karena senyawa ["TVNDTPA] masih baru dan
belum pemah disintesis, maka belum ada data-data

parameter dari senyawa tersebut, sehingga untuk
memperoleh data panjang ikatan antara teknisium
dengan atom-atom iigan koordinasi digunakan
metoda tak langsung, yaitu dengan menggunakan
nilai rata-rata dari data kristalografi sinar-x untuk
ikatan yang sama dari berbagai senyawa kompleks
teknisium. Sedangkan untuk data jari-jari Van der
Waals atom-atom ligan dipakai hasil normalisasi
jari-jari Van der Waals dari berbagai kompleks
teknisium yang telah dihitung oleh Wei, dkk.(9).

Hasil penelitian ini merapakan informasi
penting dalam mengenai karakteristik kimia
senyawa komp!eks ["TcvNDTPA] yang berkaitan
dengan kemampuan kompleks tersebut untuk
tujuan diagnosis terhadap organ-org3i tubuh.

TEORI

Radioisotop Teknisium dan Senyawa
Kompleksnya

Teknisium pertama kali ditemukan oleh
Perier dan Segre pada tahun 1937 di Berkeley ketika
mereka mencoba menembak molibdenum (Mo)
dengan deutron menggunakan siklotron(7<y. Unsur
ini tidak terdapat di alam, tetapi diperoleh dari hasil
peluruhan "Mo sebagai hasil fisi uranium atau hasil
aktivasi neutron dengan reaksi sebagai berikut:

23SU(n,f)"Mo atau 9SMo(n, y)wMo.

Salah satu isomer dari radioisotop teknisium yang
saat ini menjadi primadona di bidang kedokteran
nuklir adalah 99mTc dikarenakan keunggulan sifat
fisika maupun sifat kimia yang dimilikinya.

Sifat-sifat fisika "mTc:'
MmTc mempunyai umur paro pendek (6,02

jam), pemancar gamma murni denganenergi radiasi
yang rendah (140 keV). 99mTc mempunyai umur
paroh pendek yaitu 6,02 jam adalah waktu yang
ideal untuk penyidikan (scanning). Dalam waktu 6
jam ini penyidikan dapat dilakukan dengan
sempurna dan dalam waktu 6 jam
keradioaktifannya didalam tubuh tinggal
setengahnya. Oleh karena energinya rendah, maka
dosis yang diterima oleh pasien juga rendah.

Sifat-sifat kimia Tc:

Teknisium (Tc) termasuk logam transisi
yaitu golongan VII B, perioda 5 dalam sistem
berkala dengan konfigurasi elektron terluar 4d5

5s2(1l>, bersifat paramagnetik, mudah membentuk
senyawa kompleks serta mempunyai bilangan
oksidasi lebih dari satu yaitu niulai dari +! sampai
dengan +7, sehingga bisa dibuat berbagai senyawa
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kompleks dengan berbagai macam keguriaan yang
spesifik untuk penyidikan organ-organ tubuh.

Dalam penelitian ini senyawa kompleks Tc
yang akan dipelajari adalah "TcvN(DTPA).
Beberapa artikel'3"*' menyebutkan bahwa reduksi
psrteknetat TcVIIO.i pada umumnya akan menjadi
Tcv atau Tc)V. Menurut Baldas dan Bonnyman
reduksi "Tc^'CY menggunakan reduktor HCl
pekat daa NaN3 menghasilkan 99nTcvNC!4,
kemudian dengan penambahan PPh.3 akan
dihasilkan WmTcvNCl(PPh3)2 dan akhimya dengarT
penambahan ligan DTPA akan terbentuk
"mTcvN(DTPA)(3>. Karena senyawa 99TcvN(DTPA)
ini masih baru dan belum diketahui bagaimana
bentuk strukturnya, disini akan dicoba
kemungkinan bentuk-bentuk struktur yang bisa
terjadi. Logam Tc mernpunyai nomer atom 43,
sehingga terdapat 43 elektron pada orbital atomnya.
Konfigurasi elektron dari Tc dan Tc5+adalah seperti
pada gambar 1 berikut:

<3Tc: ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1( 5s2 4d5

t t \ t t

4d

U

5s

<3Tc5+: l s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s° 4d2

t t

4d 5s 5p

Gambar 1. Konfigurasi etektron Tc dan Tc5+

Adanya orbital d dari ion Tc yang belum
terisi penuh oleh elektron menyebabkan ion Tcs+ ini
masih mampu menerima pasangan eiektron dari
atom-atom ligan. Di samping orbital 4d yang masih
mungkin menerima pasangan elektron, dapat juga
digunakan orbital-orbital 5s, 5p dan 5d. Dilihat dari
jumlah orbital yang kosong, kemungkinan jumlah
atom ligan yang terikat oleh ion Tc5+ adalah 5, 6, 7
dan 8 (n ) dengan kemungkinan hibridisasi seperti
padatabel I.

Bentuk struktur geometri yang terjadi
tergantung padajumlah atom ligan yang diikat dan
jenis orbital yang digunakan. Ligan yang akan
dipakai dalam penelitian ini adalah DTPA (dietilen
triamin penta asetat) disebut ligan sepit{chs\at) atau
ligan multidentat karena ligan ini dapatterikatpada
ion logam yang sama melalui lebih dari satu atom
penyusunnya. DTPA merupakan derivat dari
EDTA (etHen diamin tetra asetat) yang mempunyai

Tabcl 1. Kemungkinan hibridisasi orbital <lan
konfigurasi kompleks Tc(V) yang
tcrjadi.(12)

liilangan
koordinasi

5

6

7

8

liibridasi orbital

dz
2sp3 atau d3sp

d^Vsp3, d2sp2

d2sp3

d5sp atau d3sp3

d4sp2 atau d5p2

d V

d5p3

Konfigurasi

dwilimastrisudut

limas bujursangkar

oklahedral

dwilimas pentagonal

prisma trisudul

dodekahedral

antiprisma

2 buah atom N d.ari 2 gugus amina, 1 buah gugus
etilen dan 4 gugus -COOH, sedangkan pada DTPA
terdapat 3 atotn N dari gugus amina, 2 gugus etilen
dan 5 gugus -COOH. Untuk lebih jelasnya, struktur
ligan EDTA dan DTPA bisa dilihat pada gambar 2
berikut:

o
II

-O-C-CH2

-O-C-CH2

O

yN-CH

O
II

CHo-C-O-

CH2-C-O-
II
o

o
II

-0-C-CH2

-0-C-CH2
CH2-CH2.-N-CH2-CH2-

CH2

c=o
I

o-

o .
II

,CH2-C-O-

CH2-C-O-
il

o

Gambar2. Struktur ion-ion ligan EDTA (a)
dan DTPA (bfl)

Jumlah Faktor Sudut Ruang (SAS)

Dalani mendisain suatu senyawa kompleks
baru, khususnya untuk kompleks Tc, kriteria
pertama yang perlii diperhatikan adalah mengenai
kestabilannya. Tetapi karena untuk mempelajari
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kimia Tc sendiri masih sulit, maka untuk
memprediksi kestabilan dan sifat-sifat fisiko kimia
yangdidasarkanpadastrukturkimiadanligan-ligan
potensial untuk senyawa Tc tidaklah mudah. Juga
untuk memperoleh hasil sediaan radiofarmasi
kompleks Tc yang stabil pada umumnya
parameter-parameter rancangan belum terdefinisi
dengan baik <13|'4> Untuk memperbaiki kecepatan
preparasi guna memperoleh kompleks-kompleks
Tc yang stabil dan juga untuk memperhalus
rancangan parameter-parameter pada pembentukan
kompleks-kompkks Tc yang baru, ditiirunkan
suatu konsep yang dikenal dengan nama model
paket kerucut (cone packing model) .

Ide ini pertama kali diperkenalkan oleh
Tolman pada tahun 1970 untuk menerangkan
besaran energi sterik secara kuantitatif*15'16'.
Selanjutnya dikembangkan oleh Smith(l7) dan
Ferguson(l8) pada waktu yang hampir bersamaan
mereka menerangkan paket sterik (steric packing)
disekitar logam pusat senyawa kompleks.
Walaupun aplikasi model paket kerucut telah
banyak dilakukan, tetapi periakuan terinci dari
model itu sendiri belum dipublikasikan.

Model yang paling sederhana dalam sebuah
struktur monomer, satu unit bola dengan jari-jari
lA digambarkan dengan ion logam sebagai
pusatnya. Ligan-ligan secara sentripetal
diproyeksikan pada permukaan bola pada orde
pertama dan orde kedua. Efek sterik orde pertama
disebabkan langsung oleh atom-atom yang terikat
secara koordinasi oleh atom logam pusat .
Sedangkan efek sterik orde kedua disebabkan oleh
atom-atom yang terikat bukan secara koordinasi
pada lapisan yang biasanya pada jarak 3,5 - 4,5 A
dari ion Iogam pusat.

Faktor sudut ruang (SAF : solid angle
factor) didefinisikan sebagai sudut ruang (solid
angle) dari kerucut (cone) ligan yang terdiri dari
logam sebagai puncak dan atom atau gugus atom
yang terikat secara koordinasi primer (SAF orde I)
atau ligan secara keseluruhan (SAF orde II) dibagi
dengan 4 n.

SAF = n / 4 n (1)
dimana

Q= f JVsin9/r2d0 dO <2>
0 0

K r 7t (1 - cosO)
sehingga

SAF = (1 - cosG) (3)
dan

FA = 9 (4)

Definisi SAF sebagai fraksi dari permukaan bola
totai yang menutupi atom logam yang diduduki oleh
ligan seperti pada gambar 3 berikut:

Gambar3. Faktor sudut ruang (SAF)^

Sudut kipas (FA : fan angie) didefinisikan
hampir sama dengan cara yang diperoleh pada sudut
yang terbentuk oleh atom yang terikat secara
koordinasi primer (FA) atau seluruh ligan (FAS)
dalam berbagai bidang simetri, seperti pada gambar
4.

Gambar4, Sudut kipas (FA)(I9)

Oleh sebab itu untuk menerangkan sterik
total disekitar atom logam sebagai pusat senyawa
kompleks perlu menjumlahkan semua harga SAF
untuk semua atom ligan yang terikat secara
koordinasi dengan atom logam pusat. Jumlah
faktor sudut ruang (SAS : solid angle factor sum )
menunjukkan sterik secara keselurahan.

SSAF = SAS (5)
Secara matematis sudut ruang yang

terbentuk oleh bola yang d itempatkan dalam sebuah
kerucut bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar S. Sudut ruang dalam kerucut '
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Namun pada kenyataannya SAF tidak pernah
mencapai harga sempurna yaitu seluruh permukaan
bola dari atom pusat terisi penuh seba'b harus ada
lobang {hole) antara atom ligan yang satu dengan
atom ligan yang lain untuk memungkinkan
terjadinya tolak menolak antara atom-atom iigan
didalam molekul. Untuk lebih sederhananya,
Iigan-ligan monodentat kecil secara relatif hanya
perlu satu atom yang langsung terikat secara
koordinasi dengan atom logam pusat yang
ditunjukkan pada gambar 6.

Gambar 6. Paratneier-parameter nilai
SAF<>9>

Besamya sudut kipas (FA) adalah :
FA = 6 = arc siif1 (r/f>)
SAF = (1 - cos 9)/2

SAS = ESAF

(6)

dimana r adalah jari-jari Van der Waals atom ligan
dan b adalah panjang ikatan antara atom logam
dengan atom ligan yang terikat secara koordinasi.

Secara sederhana ungkapan parameter nilai
SAS untuk meperkirakan kestabilan sterik
komplek-kompleks Tc.baik yang sudah ataupun
yang belum disintesis biasanya sebagai berikut:

Gambar?. Parameler nilai SAS untuk
kompleks Tc secara umum ^

Untukparameterjari-jari Van der Waals atom-atom
ligan (R) dipakai harga jari-jari yang telah
dinormalisasi oleh Wei dkk. seperti pada tabel 2 di
bawah ini. Sedangkan untuk parameter panjang

ikatan antara atom ligan dan atom iogam (ML) bisa
diiakukan dengan 2 cara yaitu pertama metode
langsung ditnana ML diperoleh langsung dari data
kristalografi sinar-x yangtelah dipublikasikan dan
kedua metode tak langsung yakni ML dihitung dari
harga rata-rata data kristalografi sinar-x untuk atom
ligan yang sama. Sebagai contoh, rata-rata panjang
ikatan Tc-S, Tc-O dan Tc-N dapat diperoleh
berdasarkan data yang telah ada dari berbagai
senyawa kompleks Tc yang mengandung ligan
y'ang sama.

Tabel 2. Normalisasi jari-jari Vander Waals' '

Atom koordinasi

-H

-C

-N

=N

-O

=O

-F

-P

-S

-a
-As

-Br

-Tc

-I

Normalisasi Rvdw

1,2

1,5

1,5

1,3

1.4

1,29

1,35

1,78

1,80

1,75

1,87

1,85

1,57

2,02

Nilai SAS yang telah dihitung Wei, dkk. dari
100 lebih kompleks Tc diperoleh harga rata-rata
0,97 ±0,13 (gambar 8). Secara teoritis, nilai SAS
yang optimum adalah 1 yaitu apabila paket kerucut
sempuma. Apabila paket dari atom-atom ligan
menyimpang dari harga optimum, stabilitas
kompleks akan turun. Stabilitas ini secara
kuantitatif akan berhubungan dengan nilai SAS.

Penggunaan metoda perhitungan riiiai SAS
hanya dilakukan terhadap senyawa-senyawa
kompleks, yaitu antara lain:

- Untiik mengetahui apakah suatu reaksi pertukaran
ligan bisa berlangsung atau tidak. Apabila nilai
SAS target ajval lebih kecil dari nilai SAS produk
maka reaksi pertukaran ligan bisa terjadi.
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«.* 1.» l.t 1.2

Gambar8. Distribusi hnrga SAS dari 103
kompleks Tc dengan harga SAS
raia-rata = 0,97+ 0,13(!3)

Contoh:

TM-BAT

• Tc-99mECD

SAS=0.9399

Tc-99mTM-BAT

SAS = 0.9436

ECD

Tc-99mTM-BAT-7'<-* Tc-99mECD.

- Untuk mengetahui tingkat kestabilan relatif
kompleks-kompleks dengan atom logam pusat dan
bilangan koordinasi yang sama. Kompleks dengan
nilai SAS lebih besar relatif lebih stabil
dibandingkan dengan kompleks yang mempunyai
nilai SAS lebih kecil. Hal ini bisa dilihat pada
contoh tingkat kestabilan kompleks-kompleks Tc
berikut:

TM-BAT > BPA-BAT(syn) > ECD > BPA-BAT(anti)

SAS = 0,9436 > 0,9424 > 0,9399 > 0,9384

TAHAPAN PENELITIAN

Penelitian ini meliputi dua tahap, yaitu
pertama memprakirakan kemungkinan struktur
[TcvN(DTPA)] yang terbentuk, kedua melakukan
perhitungan nilai S AS target awal [TVNCkCPPhj)^]
dan produk [TVN^DTPA)]. Untuk lebih jelasnya
bisa dirinci sebagai berikut:

Prakiraan Kemungkinan Struktur
[TcvN(DTPA)] yang Terbentuk

Sesuai dengan tinjauan pustaka, bahwa
senyawa [TVN(DTPA)] yang terjadi kemungkinan
bisa mempunyai bilangan koordinasi 5, 6, 7 dan 8,
sehingga dicoba digambarkan masing-masing
bentuk struktur senyawa [TVNCDTPA)] sesuai
dengan bilangan koordinasinya. Disamping itu
dipakai pula pendekatan dari struktur senyawa
kompleks [TcvO(EDTA)]' dimana ikatan

koordinasi dalam senyawa ini dibentuk oleh 2 buah
atom N dari gugiis amina, 4 buah atom O dari gugus
karboksilat yang berasal dari ligan EDTA dan 1
buah atom O dari teras okso dengan atom logam
pusat (Tc), sehingga'kompleks [TcvO(EDTA)]~
mempunyai bilangan koordinasi 7, berbentuk
dwilimas per.tagonal (pentagonal bipyramidal)
(20-22)^ p£arena jjgaf, DTPA merupakan derivat dari
EDTA, maka diperkirakan 3 atom N dari gugus
amina akan terikat secara koordinasi dengan atom
Tc sedangkan banyaknya atom O yang terikat
dengan Tc bisa 1, 2, 3 atau 4 atom tergantung dari
bilangan koordinasi kompleks yang terbentuk.

Perliitungan Nilai SAS Target Awal
TcvNC12(PPh3)2 dan Produk TcvN(DTPA)

Perhitungan nilai-SAS dimaksudkan untuk
memprediksi tingkat kestabilan kompleks di
samping juga bisa dipakai sebagai prakiraan awal
apakah senyawa baru tersebut bisa disintesis atau
tidak. Untuk perhitungari nilai SAS ini diperlukan
data ML (panjang ikatan antara atom ligan dengan
atom logam pusat) dan data R (jari-jari Van der
Waals atom ligan yang terikat Iangsung dengan
logam pusat). Parameter jari-jari Van der Waals
atom ligan diambil dari Tabel 1 yang merupakan
hasil nonnalisasi yang telah dilakukan oleh Wei,
dkk. Sedangkan parameter panjang ikatan antara
atom ligan dengan atom logam Tc dipakai metoda
tak langsung yaitu dengar. menghitung harga
rata-rata panjang ikatan antara Tc dengan atom
ligan yang sama dari berbagai kompleks senyawa
Tc. Panjang ikatan Tc=N digunakan dari
persamaan empiris Clarke(23}. Dari nilai SAS yang
diperoleh antara target awal dan produk bisa
diperkirakan produk mana yang mungkin bisa
terjadi, dimana nilai SAS produk harus lebih besar
dari nilai SAS target awal 'yang merupakan syarat
agar reaksi pertukaran ligan bisa berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prakiraan Kemungkinan Struktur
[TcvN(DTPA)] yangTerbentuk

Senyawa [TcvN(DTPA)] yang terjadi
kemungkinan bisa mempunyai bilangan koordinasi
5, 6, 7 dan 8(ll). Sampai saat ini belum diketahui
secara pasti bagaimana bentuk struktur senyawa
kompleks Tc dengan ligan DTPA(2I), sehingga
sebagai pendekatan diambil dari struktur kompleks
Tc dengan ligan EDTA dimana senyawa ini telah
berhasil disintesis dan bentuk .strukturnya adalah
dwilimas pentagonal (pentagona! bipyramidal).
Pada kompleks [TcvO(EDTA)]' ini terdapat 2 atom
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N dari gugus amina, 4 atom O dari gugus
karboksilat yang berasal dari ligan EDTA dan 1
atom O dari teras okso Tc=O terikat dengan atom
Tc secara koordinasi, sehingga senyawa
[TcvO(EDTA)]"ini mempunyai bilangan koordinasi
7. Tetapi dalam suasana asam, I gugus karboksilat
akan dilepaskan dari senyawa kompleks ini(22). Hal
ini menunjukkan bahvva atorn O dari gugus
karboksilat terikat lebih lemah daripada atom N dari
gugus amina terhadap atom Iogam Tc, sehingga
dalam memprakirakan bentuk struktur kompleks
[Tc^DTPA)] akan terdiri dari 1 ikdtan koordinasi
dari teras nitrido Tc=N, 3 ikatan koordinasi dari
gugus amina dan 1,2,3 atau 4 ikatan koordinasi dari
gugus karboksilat sesuai dengan bilangan
koordinasi kompleks yang mungkin bisa terjadi
yaitu 5, 6, 7 atau 8. Prakiraan bentuk-bentuk
struktur senyawa yang terjadi adalah seperti pada
gambar berikut ini.

Gambar 9 Prakiraan bentuk-beniuk struktur
(TcvN(DTPA)J yaisg mungkin
bisa terjadi

Perhitungan Nilai SAS (Jumlah Faktor Sudut
Ruang)

Perhitungan nilai SAS telah dilakukan
terhadap senyawa-senyawa target awal
[TVNCbCPPhj^j dan prpduk [TcvN(DTPA)]
dengan bilangan koordinasi 5,6,7 dan 8. Struktur
[Tc^NCbCPPlb):] diambil berdasarkan artikei
Baldas, dkk.ffl. Hasil perhitungan nilai SAS
senyawa-senyawa [TVNCbCPPhs^] disajikan pada
Tabel 3, dan [Tc^N^DTPA)] dengan bilangan
koordinasi 5,6,7 dan 8 ditunjukkan dalam Tabel 4.

T a b c l 3 . N i l a i S A S u n t u k S e n y a w a

|T-cvNCl2(PP-h3)2)

Tc = N

Tc-C! (2X).

TC-P (2X)

R(A)

1,30

1,75

1,78

ML (A)

1,6457

2,3955

2,4226

SAF

0,1934

0,3171

0,3217

SAS

0,8322

Tabel4. Nilai SAS un tuk senyawa
(TcvN(DTPA)] dengan bi langan
koordinasi 5, 6, 7 dan 8

Bilangan
Koordmasi

5

6

7

8

Ikatan

Tc-N

Tc-N(3X)

Tc-0

TcsN

Tc-N(3X)

Tc-0

Tc=N

Tc-N(3X)

Tc-0

Tc=N

Tc-N(3X)

Tc-0

R(A)

.1,3

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

ML(A)

!,6457

2,1196

2,0218

1,6457

2,1196

2,0218

1,6457

2,1196

2,0218

1,6457

2,1196

2,0218

SAF

0,1934

0,4402

0,1393

0,1934

0,4402

0,1393

0,1934

0,4402

0,1393

0,1934

0,4402

0,i393

SAS

0,7729

0,9122

1,0515

1.1908

Dengan melihatnilai SAS dalam Tabel 3 dan
Tabel 4, dimana [TVNC^PPhs^] dengan SAS =
0,8322 dan [TcvN(DTPA)] untuk bilang-an
koordinasi 5,6,7 dan 8 masing-masing dengan niiai
.SAS = 0,7729', 0,9122, 1,0515 dan 1,1908, maka
[TcvN(DTPA)] dengan bilangan koordinasi 6,7 dan
8'memenuhi syarat untuk bisa berlangsungnya
reaksi pertukaran ligan sebab nilai SAS produk
lebih besar dari nilai SAS target awal, sedangkan
[TVNCDTPA)] dengait biiangan koordinasi 5 tidak
memenuhi syarat untuk bisa terbentuk karena nilai
SAS nya lebih kecil dari target awal. Namun
demikian karena pendekatan harga ML yang
digunakan sifatnya masih agak kasar yaitu dtambil
dari harga lylL rata-rata antara Tc dengan atom ligan
yang sama dari berbagai senyawa kompleks Tc
yang telah disintesis, sehingga tidak menutup
kemungkinan bahwa hasil perhitungan nilai SAS di
atas akan berbeda apabila senyawa [Tc^N^DTPA)]
telah disintesis daa dikarakterisasi. Jadi sesuai
dengan hasil perhitungan nilai SAS melalui
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pendekatan harga ML dengan metoda tak langsung,
senyawa [TcvN(DTPA)]'$ife-ngan bilangan
koordinasi 6, 7 dan 8 adalah yang paling mungkin
bisa terbentuk lewat jalur substitusi dari target awal
[TcvNCl2(PPh3)2] dan ligan DTPA dimana
[TcvN(DTPA)J" dengan bilangan koordinasi 7
diduga paling stabil, karena mempunyai nilai SAS
paling mendekati 1 (lihat tabel 4).

Dari hasil perhitungan nilai SAS
menunjukkan bahwa senyawa kompleks
[TcvN(DTPA)] bisa disintesis dari target awal
[TcvNCI2(PPhJ)2] dengan ligan oktadentat DTPA
lewat jalur substitusi. Bentuk-bentuk struktur yang
mungkin bisa terjadi adalah [TcvN(DTPA)],
[TVWDTPA)]" dan [TcvN(DTPA)f masing-
masing dengan bilangan koordinasi 6,7 dan 8, yang
masing-masing mempunyai nilai SAS 0,9122 ,
1,0515 dan 1,1908 dimana lebih besar dari nilai
SAS target awal [TcvNCl2(PPh3)2] dengan nilai SAS
0,8322. Sedangkan [TcvN(DTPA)f dengan
bilangan koordinasi 5 mempunyai nilai SAS 0,7929
adalah lebih kecil dibandingkan nilai SAS target
awal sehingga kompleks [TcvN(DTPA)]+

diperkirakan tidak akan terbentuk. Namun seperti
telah dijelaskan sebelumnya bahwa
[TcvN(DTPA)]+ dengan bilangan koordinasi 5
berarti mempunyai jumlah faktor sudut ruang yang
kecil sehingga masih terdapatbanyak lobang (hole)
di antara atom logam dan ligan. Akibatnya, keadaan
molekul yang demikian menjadi tidak stabil karena
mudah goyah. Bisa dikatakan bahwa perhitungan
nilai SAS ini masih kurang teliti dan hanya
digunakan untuk prediksi awal saja.

KESIMPULAN

Di dalam penelitian ini teiah digunakan
metoda perhitungan nilai SAS (jumlah faktor sudut
ruang) untuk meramalkan karakteristik dan
kestabilan senyawa kompleks khususnya senyawa
sediaan radiofarmasi baru. Dengan perhitungan di
atas bisa diperkiraan mengenai bisa tidaknya
senyawa itu disintesis dan kestabilannya.

Dari hasil perhitungan nilai SAS
ditunjukkan bahwa senyawa kompleks

bisa disintesis dari target awal
dengan ligan DTPA (dietilen

triamin penta asetat) melalui reaksi substitusi.
Kemungkinan struktur senyawa yang bisa
terbentuk adalah [TcvN(DTPA)]> [Tc^NCDTPA)]"
dan [TVNCDTPA)]" masing-masing dengan
bilangan koordinasi 6,7 dan 8, karena mereka
mempunyai nilai SAS niasing-masiftg 0,9122 ,
1,0519 dan 1,1908 adalah lebih besar dari nilai SAS

target awai (0,8322). Sedangkan [TcvN(DTPA)]4'
dengan bilaftga#koordinasi 5 diperkirakan tidak
akan terbentukmelaluijalurreaksi pertukaran ligan
karena mempunyai nilai SAS (0,7729) yang lebih
kecil dari nilai SAS target awal [TcvNCl2(PPh3)2].
Struktur [TcvN(DTPA)]' mempunyai bentuk
d\vilimas pentagonal (pentagonal bipyramidaf)
dengan bilangan koordinasi 7 diduga paling stabil
karena mempunyai nilai SAS yang paling
mendekati harga 1.
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TANYA JAWAB

M. Setyadji

1. Mohon dijelaskan, bagaimana cara
mengetahui besarnya bilangan koordinasi
dari kompleks Tc (metoda perhititngan/
percobaan)

2. Pembanding apa yang digunakan atas
kebenaran perhitungan, mohon penjelasan

Susana TS

1. Untuk mengetahui besarnya bilangan
koordinasi kompleks Tc maupun
kompleks-kompleks yang lain dipakai
pendekatan dengan kompleks-kompleks
yang mirip dan sudah diketahui dengan pasti

2. Hingga saat ini kami belum mengetahui
secara pasti untuk menentukan besarnya
bilangan koordinasi baik secara perhitungan
maupun percobaan selain melalui
pendekatan dengan struktur yang mirip.
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PENELITIAN TENTANG KARAKTERKASIKOMPONEN ZAT
K3MIAAIRHUJAN

Ngasifudin
PPNY-BATAN, Jl. Babarsari, P.O. Box 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK

PENELITIAN TENTANG KARAKTEIUSASIKOMPONENZATKIMIA AIR HUJAN. Telah dipelajari
komponen zat kimia air hujan di daerah Hiratsuka, Jepang. Parameteryang telah ditentukan adalah pH,
daya hantar listrik, ion-ion : nitrat, sulfat, amonium, natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan klorida.
Pada tahun 1989 diperoleh harga rata-rata pH 4,87 dari selang 4,00 - 5,90 selama 1 lahun. Ion nitrat
dan ionsulfat menipakan penyebab utama terjadinya proses asamisasi. Tetapi pada bulan Desember ion
klorida dari sumber non-garam Iaul kandungannya naik, sehingga ion klorida ikut dipertimbangkan
sebagai penyebab proses asamisasi. Pada waktujumlah ion sulfatyang berasal dari sumber garam laut
lebihbanyakdaripadayangberasaldarisumber non-garamlaut, makajumlahsumberionsulfaldidalam
seluruh sampel mencapai 58%. Di Hiratsuka berat ekivalen masing-masing kalion dan anion, potensial
keasaman {SOi2-JtiQi + [NOyJ dalam air hujan lebih rendah danpada rata-rata seluruh Jepang. lon
sulfat dari sumber non-garam laut mempunyai konsentrasi yang rendah. Selisih antara potensial
keasaman dan potensial netral [NH4*] + [Ca2+]uGLJuga menjadi rendch sehingga dibandingkan dengan
daerah lain pH di daerah Hiratsuka menjadi tinggi.

ABSTRACT

RESEARCH ABOUT CHARACTERIZATION OF CHEMICAL COMPONENTS 1N RAINWATER.
Chemical components in rainwaler in the area of Hiratsuka, Japan in 1989 have been investigated. The
measuredparameters were pH, electric •conductivity, the conten ofnitrate, sulfate, ammonhim, sodium,
potassium, calsium, magnesium andchloride. Whitin oneyearresearch, t'ie meanpH4.87'from apHrang
4.00 to 5.90 was obtained. The nitrate and sulfate ions were the main cause ofsouring. on December,
however, the chloride ion content from non sea water source increased. Therefore, the chloride ion has
to be considered as the cause ofsouring as weH. The total sulfate ion reached to 58 % when the amount
ofsulfate from the sea salt was larger ihan that ofthe non sea salt. Equivalent weight of cation.and
anion and acidity potential [SO$ /NGL + [NOi -] in Hiratsuka were lower than that tnean value ofthat
in all ofJapan. The non sea salt source has c low sulfate ion concentration. The difference of potential
acidity andneutralpotential[NH4 +J + [Cct'JnGL v/as also low. So that thepHofrain water in Hiratsuka
became higher than that ofotherplaces in Japan.

PENDAHULUAN

Karakterisasi komponen kimia air hujan pada
kawasan inditstri nuklir dan industri kimia

sangat diperlukan untuk pemantauan keselamatan
lingkungannya. Negara Indonesia yang terletak di
daerah katulistiwa merupakan negara tropis,
mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan
musi r. penghujan. Kantor Menteri Negara
Lingkungan Hidup'11 telah mengeluarkan surat
keputusan tentang baku mutu air, air limbah, udara
ambien dan lain-lain, tetapi khusus tentang
komponen kimia air hujan belum dilakukan,
padahal musim penghujan di Indonesia
berlangsung selama kurang lebih-6 bulan, yang

rrtana sangat perlu ditetapkan karakterisasi
komponen kimia air hujan Indonesia.

Dalam makalah ini akan disajikan penelitian
tentang karakterisasi kimia air hujan yang
dilakukan di daerah Hiratsuka, Jepang.
Berdasarkan laporan'21, telah banyak diamati dan
diteliti tentang komposisi kimia air hujan pada
beberapa daerah di Jepang13"61. Perlu dilakukan
pertimbangan terhadap penelitian tentang air hujan
kar'chd pada masing-masing daerah mempunyai
kondisi yang berbeda. Khusus untuk daerah
Hiratsuka telah dilakukan sampling air hujan tiap
bulannya dan diukur keasaman air hujan secara
kimia. Konsentrasi komponen zatkimiapada setiap
turun hujan mempunyai korelasi dengan jumlah air
hujanyang diambil setiap bulannya sehingga sangat
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ideal bi-la penentuan komponen zatnya dilakukan
secara langsung pada saat dan setelah turun hujan.
Pengukuran air hujan yang dilakukan setiap bulan
di Hiratsuka belum dapat dipakai untuk
menjelaskan tentang komposisi kimia, lagi pula
apabila pengukurannya sudah dilakukan ada
kemungkinan penambahan komponen zat pada
bagian yang iain. O!eh karena itu, hasil dari pada
penelitian ini perlu dibandingkan dengan hasil
penelitian yang sudah lebih dahulu dilaporkan oleh
daerah selain Hiratsuka. Pengambilan air hujan
dilakukan selama satu tahun pada bulan Januari -
Desember 1989. Parameter dan komponen zat
kimia yang diukur adalah pH, daya hantar listrik,
ion-ion dari asam nitrat, asam nitrit, asam sulfat,
serta masing-masing ion natrium, kalium, kalsium,
magnesium, klorida dan ion ammonium.

TATA KERJA

Lokasi dan Cara Pengambilan Cuplikan

Air hujan yang dipakai untuk percobaan
diambil pada lantai paling atas gedung
Laboratorium Kimia Universitas Tokai Jepang.

Cara Pengambiian air hujan adalah dengan
menggunakan 5/ botol polietilen yang dipasang
pada kotak kayu. Pengambilan dilakukan selama
satu hari penuh. Segera setelah pengambilan,
langsung ditentukan pH, daya hantar listrik, ion-ion
nitrat, nitrit dan ammonium. Sisa cuplikan disimpan
di dalam lemari es, sedangkan analisis komponen
zat yang lain kalau bisa dilakukan secepatnya.
Metode Penentuan

Penentuan ion-ion nitrat, nitrit, ammonium,
klorida dan sulfat dilakukan dengan cara
spektrofotometri, sedangkan ion-ion kalsium,
magnesium, natrium dan kalsium dengan cara A AS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harga-harga maksimum, minimum, rerata,
deviasi standar dan koefisien variasi dari
masing-tnasing komponen zat kimia dalam air
hujan disajikan pada tabel 1.

Komponen zat kimia Harga minimumHarga
maksimumRerataDeviasi standarKoefisien
fariasipH

NO3-, mg.dm-3
NO2-, mg.dm-3
NH4+,mg.dm-3

Tabcl 1 Ilarga Komponcn znt kimia dalam air
hujnn

Koiii|>nni*ii Ta<

pH

NOj, mg.dr.i'"

NOi, mg.dm'

Nii;.rag.dmJ

Na*, mg.dm*

K*. mg.dmJ

Ca1*. mg.dm'

Mg*, mg.oii'.*

CI, mg.dm-'

SO5",mg.dmJ

Zn1*, mg.dm"3

• DHL"»

Ifaiga
iiiiiiiiuiifii

4,00

O.O:

0,00

0,00

O.IS

0.19

0.C6

0,00

0,00

0.00

0,00

6.8

ll»rg»
IIHKSIinillll

5.90

8.SS

0,08

3,27

2,10

. 1,22

2,29

!,64

20,51

8.17

0,19

1S2.2

Rcrata

4,87

0,0!

0.45

0,60

0,36

0,27

0,10

1,54

0,93

0,03

28,8

Deviasi
Standar

0,50

1.75

0.02

0,65

0,5!

0.19

0.40

0,31

3,86

1,41

0,03

29.4

Kocfisien
fariasi

10

120

109

143

86 '

53

148

312

251

222

120

101

: Daya Hantar Listrik (s.cm"1)

Na+, mg.dm-3

K+, mg.dm-3

Perubahan komposisi kimia di dalam air
hujan selama sctahun.
1. pH

Harga pH pada buian Januari sampai
Desember 1989 tercatat antara 4 - 5,9 dengan harga
rerata 4,87 dan berat rerata airhujan 5,01. Frekuensi
pH untuk semua sampel dalam air hujan disajikan
pada gambar 1. Dari semua sampel, 63,8%
mempunyai pH antara 4,40 - 5,19; 16,7 % antara
4,00 - 4,39 dan 19,4% antara pH 5,20 - 5,59. Harga
pH rerata air hujan dari semua sampel di Hiratsuka
banyak yang lebih tinggi dari harga rerata seluruh
Jepang yaitu 4,717'. Perubahan pH air hujan
disajikan pada gambar 2-A, dan terlihat bahwa
pada bulan Juni-Juli dan September-Desember
hargapH menjadi rendah dan harga pH lebih rendah
dari 4,15 tercatat sampai empat kali. Lagi pula 2 - 3
minggu sebelum pengambilan air hujan hampir
tidak turun hujan, dan begitu turun hujan harga pH
menjadi turun pada kondisi cuaca tertentu. Hal ini
dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya proses
pengasaman oleh pembentukan asam nitrat dan
asam sulfat dipengaruhi oleh suhu dan angin pada
jnasing-masing musim[S]'

2. lonNitrat

Perubahan konsentrasi ion nitrat disajikan
pada gambar 2-B. Pada hari dimana harga pH
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dibawah 4,15 konsentrasi ion nitrat menjadi tinggi
dan mempengaruhi pH air hujan.

3. lon Nitrit

Perubahan konsentrasi ion nitrit disajikan
pada gambar 3-A. Konsentrasi ion nitrit didalam
NOx di udara ternyata paling rendah dan jumlahnya
di dalam air hujan juga sangat sedikit. Dan
perubahannya selama satu tahun hampir sama
dengan ion nitrat.

4. lon Ammonium

Perubahan konsentrasi ion arrimonium
disajikan pada gambar 3-B. Terlihat bahwa pada
bulan Oktober - Desember saat suhu udaranya
rendah banyak hari-hari dengan konsentrasi ion
ammonium yang tinggi. Salah sa$u sumber ion
ammonium adalah tanah, tetapi di Hiratsukabanyak
lahan sawah yang luas sehingga akan
mempengaruhi kandungan ion ammonium menjadi
t inggi . Hal ini disebabkan oleh aktivitas
mikroorganisme dalam tanah dan juga terjadinya
partikel-partikel ammonium[9,10] yang berasal
dari reaksi antara gas amoniak di udara dengan
gas-gas asam seperti gas HCl yang stabil terhadap
suhu. Disimpulkan bahwa air hujan yang terjadi
pada musim dingin akan mengandung ion
ammonium dengan konsentrasi yang tinggL

5. Daya hantar listrik dan ion-ion natrium, kalium,
kalsium dan magnesium

H. Hara[?1 mengatakan bahwa daya hantar
listrik air hujan mempunyai hubungan dengan
konsentrasi masing-masing komponen zat kimia
yang terkandung di dalam air hujan. Perubahan
daya hantar listrik disajikan pada gambar 4. Dari
gambar terlihat bahwa pada hujan yang terjadi
selama 4-5 hari berturut-turut, daya hantar listrik
menunjukkan harga yang tinggi pada hari ke 1-2.
Perubahan harga daya hantar listrik ini hampir sama
dengan perubahan konsentrasi iori-ion natrium,
kalium, kalsium dan magnesium. Hal ini
menunjukkan bahwa pada saat mulai turun hujan
banyak terjadi peruraian ion-ion tersebut dan hal ini
sesuai dengan laporan Takashima[11].

Konsentrasi ion-ion ini menjadi tinggi pada
airhujan yang setelah 2-4 minggu tidak turunhujan.
Daya hantar listrik pada musim dingin lebih tinggi
daripada musim panas, sehingga konsentrasi
ion-ion tersebui juga menjadi tinggi pada musim
dingin. Bertarabahnya komponen-komponen zat
kimia pada masing-masing musim telah dilaporkan
oleh Sumimina dan Shinagawa""1. Kali ini,
khususnya konsentrasi tinggi yang terjadi pada
bulan Desember jumiah air hujannya sedikit karena

merupakan hujan angin. Konsentrasi ion natrium
dan kalium masing-masing berkisar 0,18-2,10
mg.dm"3 dan 0,19-1,22 mg.dm'3 dengan rerata 0,60
mg.dm-3 dan 0,36 mg.dm'3. Sumber ion kalium
adalah partikel garam !auttl5! dan juga aerosol yang
dipancarkan dari larutan ion kalium yahg
terkandung pada lobang udara permukaan
daun-daun di hutan. Tempat pengambilan sampei
merupakan daerah yang 'oanyak daunnya (banyak
hutan) dan bcrjarak kira-kira30 Km dari peimukaan
laut sehingga konsentrasi ion kaliumnya tinggi.

Konsentrasi ion kalsium berkisar 0,06-2,29
mg.dm"3 dengan rerata 0,27 mg.dm'3. Pada bulan
Maret dan April banyak pasir yang berwama kuning
dan setelah turun hujan kadar kalsiumnya
bertambah. Konsentrasi ion magnesium berkisar
0,001 - 1,64 mg.dm"3 dengan rerata 0,10 mg.dm-3.
Korelasi antara daya hantar listrik dengan
raasing-masing ion tersebut disajikan pada tabel 2,
Tabel 2 Persamaan regresi (y = ax + b) dan

koefisien korelasi (r) antara daya
hantar listrik <ian berbagai komponen

•

Komponen Zaf
kimia

pH

NOJ

NOJ

NHJ

Na+

K+

Ca2+

" • Mg2+

cr

so2~

Zn2+

y= ax+ b

a

0,50

0,86

0,01

1,10

0,60

0,13

0,63

0,77

0,03

3,27

0,79

b

9,82

-0,90

0,05

-6,02

9,35

5,64

-4,54

-13,70

0,13

-49,71

-9,11

r

0,56

0,89 •

0,80

0,89

0,78

0,77

0,93

0,88

0,85

0,87

0,78

dan terlihat bahwa masing-masing ion mempunyai
korelasi yang tinggi.

6. lon Klorida

Perubahan masing-masing konsentrasi ion
klorida dalam airhujan disajikan pada gambar 5A.
Terlihat bahwa konsentrasi ion klorida dalam air
hujan perubahannya besar. Pada bulan Desember
menjadi tinggi, 7-13 kali lebih besar dari rata-rata
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tahunan di Hiratsuka. Hal ini akibat mencrima
pengaruh yang besar dari iklim dan kondisi air
hujan. Lagi pula proses asamisasi selain
dipengaruhi oleh ion sulfat dan ion nitrat juga oleh
ion klorida'8'121, di Hiratsuka pada bulan Desember
harga Cl7Na+ sebesar 5,2 - 9,7 adalah cukup tinggi
(ion klorida berasal dari non-sumber garam laut)
dan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu
penyebab proses asamisasi.

7. lon Sulfat

Perubahan konsentrasi ion sulfat disajikan
pada gambar 5B. Terlihat bahwa perubahannya
besar, tetapi pada awal bulan Januari - Mei
perubahannya kecil. Selama satu tahun, terdapat
hari-hari yang mempunyai konsentrasi ion sulfat
yang tinggi, yaitu hari — setelah dua minggu— tidak
turun hujan, 14 April, 3 kali pada pertengahan bulan
Mei - Juli, bulan September dan bulan Desember.
Dibandingkan dengan hari sebelumnya, hari-hari
sesudah selang waktu tersebut ion sulfat
mempunyai konsentrasi yang tinggi. Pada waktu
konsentrasi ion sulfatnya tinggi pH nya juga
menjadi rendah.

Di Hiratsuka telah dilakukan penetapan
sumber air hujan berdasarkan garam laut (GL)

[SO4
 2"]GL dan non-garam laut (NGL) [SO< 2"]NGL.

Diantara 36 sampel, 21 sampel diantaranya
[SO4 2"]GL [SO4 2"]NGL, lebih banyak sampel yang
banyak mengandang ion sulfat sumber garam laut
daripada ion sulfat sumber non-gararn iaut. Pada
saat ion sulfat garam laut lebih banyak daripada
non-garam laut, rata-rata jumlah total ion sulfat
adalah 2,97 x 10"3 mmol. Sedangkan pada saat ion
sulfat non-garam laut lebih banyak daripada garam
laut, rata-rata jumlah total ion sulfat adalah 12,2 x
10'3 mmol, menunjukkan harga lebih tinggi. Kal ini
dapat ditetapkan bahwa pada saat ion sulfat sumber
non-garam laut menjadi lebih banyak, konsentrasi
total ion sulfatnya tinggi.

Hubungan antara Jumlah air hujan dan
Komponen zat Kimia

Salah satu khas sifat kimia air hujan di
Jepang adalah konsentrasi komponen zat kimia
didalamnya berkurang dengan kenaikan jumlah air
hujan[1l Sugawara[l31 menemukan bahwa
konsentrasi ion klorida dan jumlah air hujanberjajar
pada satu garis lurus setelah diplotkan ke daiam
bentuk grafik. Pada salah satu kondisi hujan yang
turun di Hiratsuka juga diperoleh gcjala yang sama
dengan Sugawara tersebut. Demikianjugakorelasi
antara jumlah air hujan dengan daya hantar listrik
mempunyai kemiripaa dengan korelasi antara
jumlah air hujan dengan ion klorida. Konsentrasi

komponen zat kimia dalam air hujan yang turun 2-3
hari berturut-turutjuga mempunyai korelasidengan
jumlah air hujan, yaitu konsentrasinya cenderung
naik pada hari-hari yang banyak terjadi hujan.
Demikian juga pada hujan selama 5-6 hari
berturut-turut dan pada saat tertentu hujan reda
kemudian turun hujan lagi. Pada kondisi cuaca
seperti ini konsentrasi komponen zat kimia juga
akan menjadi tinggi.

Pcngaruh "Asamisasi" ion nitrat dan suifat .

Telah diamati korelasi antara hujan dengan
kontribusi asam nitraf dan asam sulfat terhadap
asamisasi air hujan. Dari semua jumlah sampel,
sedikit banyak ada korelasi antara ion nitrat dan ion
sulfat dimana untuk S Q2~ > N Q " daa S Q2"
> N Q " masing-masing mempunyai kontribusi
0,5. Harga rerata konseatrasi ion hidrogen pada saat
S Q 2 " > N Q " adalah 20,0 x 10'3 meq.dm°,
sedangkan pada saat SO4

 2 ' > NO3 ~ adalah 8,71 x
10"3 dm'3. Pada saat konsentrasi ion SO4

 2" > NO3"
• konsenirasi ion hidrogennya menjadi tinggi dan
cenderang lebih bersifat asam. Kalau semua ion
sulfat dan nitrat didalam airhujan dianggap sebagai

asam, korelasinya menjadi [H+] = 2 [ SO4 2~ ] +
[NO3" ] mol.dm"3. Di laia pihak, ammonium di
udara akan terlarut ke dalam air hujan. Sedangkan
sebagian ion sulfatsumbemyapadagaramlautyang
mana bila dianggap sebagai asam dan bercampur
dengan air hujan, maka ion ammonium dapat
digunakan sebagai faktor pelengkap pada
persamaan garis di sebelah kiri[7l Bila terbentuk
persamaan ini maka dapat dinyatakan bahwa
keasaman air hujan terdiri dari asam nitrat dan asam
sulfat. •

Korelasi dari persamaan tersebut diatas disajikan
pada gambar 6.

Terlihat bahwa dengan r = 0,814 diperoleh
hubungan yang positif tetapi untuk daerah diatas y
= x ada titik yang menyimpang. Khusus yang
penyimpangannya besar titik-titiknya diberi angka,
yang mana menunjukkan ciri khas akibat pengaruh
iklim.
Korelasi antara ion positif dan ion negatif

Pengelompokan rata-rata ion positif dan ion
negatif dari semua sampel selama satu tahun
disajikan padagambar 7. Dari gambar 7 terlihat
bahwa jumlali ekivalen masing-masing ioh positif
dan ion negatif sekitar 86 eq.dm'3, lebih rendah dari
hasil penelitian Hara'71 untuk rata-rata seluruh
Jepang (sekitar 135 eq.dm"3) dan lebih sedikit biia
dibandingkan dengan kota-kota yang lain.
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Tsuruta'8' mengatakan bahvva metoda untuk
mengetahui keistimewaan hujan adalah dengan
potensial keasaman dan potensial netralisasi.
Maksudnya, dengan potensiai keasaman' dapat
ditunjukkan kemampuan untuk asamisasi dan
potensial netral untuk netralisasi sehingga

[SO 4 2~]NGL + [NO 3 -] akan menentukan potensial
keasaman dan [NH4+] + [C&2+]NGL akan menentukan
potensial netral. Dari meioda Tsuruta tersebut, di
Hiratsuka diperoleh harga potensial seperti yang
disajikanpadagambar7. Padagambar7diperoleh
harga potensial keasaman 39.7 eq.dm'3 dan
potensial netral 37.3 eq.dm~3. Harga potensial
keasamannya lebih rendah bila dibandingkan
dengan daerah lain, lagi pula perbedaan antara
potensial keasaman dan potensiai netral yang
rendah adalah juga merapakan ciri khas air hujan.
Hal ini adalah karena di Hiratsuka mempunyai
potens ial keasaman [S Q*2"] NGL rendah dan potensial
netral [NH4+] + [Ca2+]KOL tinggi. Dengan demikian
bila dibandingkan dengan daerah lain, Hiratsuka
mempunyai pH air hujan yang tinggi.

Korelasi antara lon Natrium dengan
Komponen Kimianya dalam air hujan.

Pada umumnya ion natrium dan ion klorida
dipakai sebagai karakter adanya partikel garam ]aut
di udara karena komponen zat kimia air hujan
dipengaruhi oleh garam laut. Dikarenakan ion
klorida dipengaruhi juga oleh adanya timbunan dan
pembakaran sampah'81, maka disini hanya
dipertimbangkan ion natriumnya saja. Demikian
juga karena letaknya yang dekat dengan laut, maka
diperiksa pengaruh air laut dengan membandingkan
ion natrium dengan komponen ion yang lain.

Tabel3. Perbandingan antara Komponen-
komponen kimia dalam air hujan
dengan ion natrium

Sampcl

HiraUuks

Laut

K7Na*

0,79

0,04

Ca!*/Na*

0.43

0.04

Mg!*/Na*

0,08

0,12

Zr.'VNa*

0,08

O.OO

cr/Na*

I.SO

SOi"/Na*

0.57

0,25

Pada tabel 3 disajikan data perbandingan
ion natrium dengan komponen zat kimia lainnya
selama satu tahun. Harga-harga Ca27Na+, K+/Na+

menunjukkan angka lebih tinggi daripada harga
pada air laut, berarti ada pengaruh ion kalsium dan
Kalium dari selain sumber garam laut. Mg2+/Na+

harganya lebih rendah dan Zn2+/Na+ harganya lebih
tinggi daripada air laut. Ion klorida hampir selalu
dipertimbangkan dengan air laut, tetapi pada bulan
Oktober - Desember harga rata-rata CI7Na+ sebesar
4.20 merupakan harga yang tinggi sehingga dapat

dianggap ada ion klorida yang berasal dari selain
sumber garam laut'121.

Harga rata-rata SO4
 27Na+ hampir 2 (dua)

kali air laut. Tetapi perbandingan itu mengalami
perubahan pada masing-masing air hujan, misalnya
pada bulan September- Desember harga rata-rata
1.43 adalah tinggi sehingga diperkirakan terjadi
penambahan ion sulfat dari sumber non-garam laut.

KESIMPULAN

1. Pada tahun, 1989 diperoleh harga pH
rata-rata air hujan yaitu 4,87 dari selang 4,00
- 5,90 selama satu tahun.

2. Dari jumiah sampel yang ada, hubungan
antara konsentrasi ion sulfat dan ion nitrat
yang terkandung di dalam air hujan di
Hiratsuka masing-masing menunjukkan
50% ior. salfat ion nitrat dan 50% ion nitrat
ion sulfat. .

3. Jumlah ion sulfat yang terkandung dalam air
hujan bila sumber garam laut lebih besar dari
sumber non-garam laut adalah 58 %, dan
jumlahnya akan menjadi banyak pada
pertengahan bulan Mei sampai bulan
September dan Desember.

4. Ion sulfat dan nitrat mempunyai pengaruh
yang besar terhadap proses asamisasi. Pada
bulan Desember di dalam air hujan juga
banyak terkandung ion klorida, dari sumber
non-garatn laut jumlah ion kloridanya
bertambah sehingga C17Na+ menjadi tinggi
mencapai 5,2 - 9,7.

5. Dibandingkan dengan harga rata-rata
seluruh Jepang, Hiratsuka mempunyai harga

• potensial keasaman rendah. Hal ini karena
ion sulfat dari sumber non-garam Iaut
mempunyai konsentrasi rendah, perbedaan
antara potensial keasatnan dan potensial
netralnya menjadi rendah, sehingga pH nya
tinggi.
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TANYA JAWAB

Samin

Yangdiamati:pH, NOy", SO<", Na+, lC, Mg,
Ca*. Sedangkan unsur-unsur tofgis : Cd, Fe, Th,
Pb, Hg, CN-, Cu tidak diamati. Mohon penjelasan

Ngasifudin

Unsur-unsur toksis tidak diamati karena
penelitianiniditinjaudansumberairhujannyayang
primer. Terima kasih masukan informasinya.

Suparcijo

1. Bagaimana pengambilan(mendapatkan
sampel kalau tidak musim hujan ? kalau
dilihat dari data, ditempat penelitian hujan
tiirun sepanjang iahun. Apokah demikian ?

2. Fluktnasi ion S0 4
 2' dan NO> ' hasil

penelitian ciikup menyolok, mohon
penjelasan.

3. Bagaimana kalau diterapkan di Indonesia,
yang sering terjadi kemarau panjang ?

Ngasifudin

• 1. Memang bisa dikatakan hujan turun
sepanjang tahun. tetapi tidak sepanjanghari.
Sainpel diamati saat bujan turun saja.

2. Fluktuasi ion SO4 2" dan NO3 " memang
cukup besar meskipun ion Cl" juga tinggi.
Hal ini disebabkan adanya dua sumber yaitu
sumber garam Iaut (GL) dan sumber non
garam Iaut (NGL). Misalnya [SO42-JGL dan
[SO42-]NGL.

3. Akan diterapkan di kawasan calon tapak
PLTN di Ujung Lemah Abang, Jepara.

Murdani Sumarsono

1. Dari penelitian yang dilakukan di
Hiratsuka, Jepang, masalah karakteristik
air hujan yang ingin kami tanyakan adalah
berapa pH standar air hujan yangbaik bagi
lingkungan (pertanian, alr minum hewan
dll.) dan berapa kandungan ambang batas
ion-ion sulfat, nitrat, CT yang diijinkan
sesuai standar WHO.

2. Mohon penjelasan pengaruh hujan asam
terhadap lingknngan. Terima kasih.

Ngasifudin

1. pH standar air hujan yang baik untuk
lingkungan tentunya berbeda-beda untuk
kawasannya dan tergantung sumber

' terjadinya air hujan.

2. Pengaruh hujan asam terhadap lingkungan
antara lain dapat menyebabkan terjadinya
pelapukan batu-batuan, misalnya ausnya
batu candi, patung batu dll.

Damunir . • .

Menurut hasil penelitian Saudara
menggunakan air laut (Na*) sebagai pembanding
hasil analisis unsur matriks yang ada dalam air
hujan. Mengapa Saudara tidak menggunakan air
standar yang mempitnyai unsur matriks tertentit,
karena air laut bukan air murni, banyak
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mengandung unsur matriks yang konsentrasinya
besar dan bervariasi sekali. Mohon dijelaskan ?

Ngasifudin

Tidak digunakan air murni karena yang
menjadi permasalahan adalah komponen air hujan
ditinjau dari sumbemya, misalnya penguapan air
laut, timbunan dan pembakaran sampah dan
lain-lain. Jadi ada sumber garam iaut dan sumber
non garam laut.

Hidayati

Pada grafik yang menampilkan hubungan
antara pH dengan terjadinya hujan terlihat bahwa
grafiknya naik turun, kadang rendah kadang tinggi.
Tetapi pada penjelasan dikatakan bahwa pada
musim hujan pH nya sangat rendah, sementara
grafiknyapada bulan Januari s.d Desember 1989

iidak hujan terus. Apakah bisa mewakili? Kenapa
tidak dilakukan pengamaian pH pada beberapa
musim ( atau perbedaan pH antara musim hujan
dan musim kemarau, atau musim dingin, dan
sebagainya), SehinggapernyataanpHpada musim
hujan sangat rendah bisa dikatakan benar. terima
kasih.

Ngasifudin

Penelitian yang bersifat fenomena alam
memang berbeda dengan yang bersifat laboratoi h,
Memang tidak hujan terus sepanjang tahun. Adanya
4 musim, boleh dikatakanbulan-bulan pada musim
dingin (Desember-Februari) dapat mewakili cuaca
musim hujan seperti di daerah tropis, karena curah
hujannya lebih dari 70%. Dan memang berakibat
harga pH menjadi rendah pada saat banyak turun
hujan.
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PENGARUH RADIASINEUTRON CEPAT TERHADAP SIFAT
FISIK DAN MEKANIK POLIMER HDPE, LDPE DAN PS

Tjipto S., B. Edy S., Tunjung I.Y., Suparjono M.,8ambang S., Prayitno., Agus H.I., Budiono S.,
Tu mpal P., Futichah., dan Wagiyo H.W.
Program Study Rekayasa Nuklir, Jurusan Teknik Malerial Nuklir Fakultas Pasca Sarjana Institut Teknologi
Bandung.

ABSTRAK
PENGARUH RADIASlNEUTRON CEPAT TERHADAP SIFATFISIK DAN MEKANIK POLIMER

HDPE, LDPE DAN PS. Telah 'dilakukan penelitian tentang pengamh radiasi neutrdn cepal' terhadap
sifaifisik dan mekanikpolimer HDPE (High Density Polyethylene ) , LDPE (Ldw Density Poly ethylene)
dan PS (Polystyrene). Pengamatan perubahan si/at fisik dan mekanik tersebut diamati dengan cara
mengamati perubahan titikleleh, temperalur dekomposisi, dcrajat kristalinitas maupun kekuatan tarik
Masing-masing diamati dengan menggunakan alat DTA (Differential Thermal Analyzer), XRD
(Diffraktometer sinar-X) danAlat Uji Tarik. Dalam penelitian ini in adiasidilakukan difasitkas irradiasi
reaktor TRIGAMARKII - PPTN pada daya 800 kW. Hasilyang diperoleh menunjukkan, untuk HDPE
titik cair mencapai harga terendah (USPC) padafluence 1,2 x 1017 n/cm2, derajat kristalinitas terendah
(11,39 %) padafluence 2,7x 10n n/cm2, kzkuatan tarik maksimum (2,8 Pa) pada fluence 1,2 x 10u

n/cm2. UntukLDPEderajat kristalinitas terendah (7,12 %)padajliience 2,4x IO11n/cm', kekuatan tarik
maksimum (2,8 Pa) pada Jluence 2,4x 10xl n/cm2. Sedangkan PS titik cair tidak teramati dengan DTA,
hanya terjadi perubahan komponen amorfpada berbagai Jluence (derajat kristalinitas 0 %), kekuatan
tarik minimum (1,46 Pa) padafluence 2,4x JO17 n/cm2.

ABSTRACT.
EFFECT OF FAST NEUTRON RADIATION ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

OF HDPE, LDPE AND PS POL YMERS. Experiment on the effectfast nentron radiation ofon physical
and mechanicalproperties ofHDPE (High Density Polyethylene), LDPE (Low Density Polyethylene) and
PS (Polystyrene) has been done. Tke effect on physicai and mechanicalproperties was investigated by
measuring the melting point using DTA, the degree of crystalinity usingXRD and the tensile strength
using Tensile Tesling Machine of those polymers before and after irradiation. The samples were
irradiated at TRIGAMARK II-PPTN reactor's irradiat'ion facilily at 800 kWpower level. From the
results, for HDPE the minimum melting point was 119°C atjluence 1.2x10 n/cm , the minimum
degree ofcrystalinity was 11.39 % atfluence 2.4 x 1&1 n/cm , maximum tensile strength was 2.8 Pa, at
Jluence 1.2x10 n/cm . For LDPEthe minimum degree ofcrystalinity v/as 7.12% at 2.4 x 10 fluence,
maximum tensile strength was 2.8 Pa at 2.4 x 10 n/cm Jluence. In the case ofPS the melting point
couldn 't be obtained using DTA, no change ofthe degree ofcrystalinity obtained (small change on amorf
component obsen/ed), minimum tensile strength was 1.46 Pa at 2.4x 10 Jluence.

PENDAHULUAN.

Polimer adalah suatu rantai panjanghidrokarbon
yang tersusun dari monomer-monomer,

biasanya panjang satu rantai polimer terdiri dari
antara 103 sampai 10s monomer. Struktur rantai
polietilen dapat digambarkan sebagai berikut:

Polietilen dapat digolongkan menjadi tiga jenis,
yaitu polietilen bermassa jenis rendah (LDPE)
dengan massajenis 0,910 - 0,926 g/cm3, polietilen
bermassa jenis medium (MDPE) dengan massa
jenis 0,926 - 0,940 g/cm3, polietilen bermassa jenis
tinggi (HDPE) dengan massa jenis 0,941 - 0,965
g/cm3. Penggunaan polistiren dan polietelen
dilingkungan radiasi, antaia lain sebagai bahan
isolator kabel dan wadah sampel untuk iradiasi.

Polistiren adalah suatu polimer yang
strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut:
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\ / „
Interaksi neutron dengan polimer dapat

menghasilkan perubahan sifat po-limer sebagai
akibat dari, antara lain terpotongnya ikatan rantai
utama (degradasi) dan terbentuknya ikatan silang
antara molekul-molekul polimeryangsatudengar;
yang lain (cross linking). Kedua reaksi di atas
sangat dominan dalam^merubah sifat polimer.
Selain itu efek radiasi terhadap poiimer dapat
menghasilkan gas hidrogen, pengurangan ikatan tak
jenuh yang sudah ada dan menghasilkan ikatan tak
jenuh baru. Polimer dapat digolongkair menjadi
dua kelompok sesuai dengan kelakuannya pada
saat diradiasi, yaitu kelompok yang -secara
dominan terjadi ikatan silang dan kelompok yang
secara dominan terjadi pemutusan ikatan
(degradasi). Umumnya kedua peristiwa tersebut
terjadi bersama-sama, perbandingannya sangat
dipengaruhi oleh temperatur, kristalinitas dan
udara (oksigen). Jika di dalam polimer yang
dominan pemutusan ikatan (degradasi) maka
ketangguhan dan plastisitas polimer akan menurun
tajam, jikayang dominan peristiwa ikatan silang
(cross linking) maka ketangguhan polimer akan
naikm .

Iradiasi polimer dilakukan di fasilitas
iradiasi reaktor TRIGAMARK-PPTN. Waktu
iradiasi yang dilakukan berturut-turut 9 jam, 18
jam, dan 72 jam. Pemilihan waktu irradiasi dengan
rentang yang panjang dimaksudkan agar
kecenderungan perubahan sifat mekanik dan sifat
fisik dapat teramati dengan jelas. Fluence neutron
cepat untuk waktu irradiasi tersebut, diperoleh dari
data fluks neutron cepat pada fasilitas iradiasi
sampel.

Kekuatan mekanik polimer dianalisis
dengan metode uji tarik, dengan metode ini akan
diketaiiui elastisitas dan kekuatan tarik polimer.
Untuk menjelaskan mekanisme psrubahan sifat
mekanik yang terjadi (ikatan silang/degradasi)
dilakukan pengukuran derajat kristalinitas dan
temperatur cair polimer.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
perubahan sifat mekanik dan fisik poiimer HDPE,
LDPE dan Polistiren akibat irradiasi neutron cepat.

TATA KERJA

.METODA PENELITIAN.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis
polimer sintesis yaitu PS dan PE yang terdiri dari
HDPE dan LDPE. PS yang digunakan jenis S II :
1445-85, HDPE jenis Daelim Poly TR
144-110041R sedangkari LDPEjenis Cosmothene
G812EAB460.

Sampel polimer tersebut diatas dalam
bentfik butiran, selanjutnya dicetak dalam bentuk
Iempengan empat persegi panjang dalam bentuk
spesimen uji tarik dengan alat Tinius Olsen.
Pencetakan spesimen dilakukan di laboratorium
metalurgi fisik jurusan mesin ITB. Ukuran
spesimen dapat dilihat dalam gambar 1.

Lo

. D .

Wo = 9 mm, Lo = 62 mm, G = 18 mm
Wc = 3 mnn, D = 26 mm

Gambar 1. Skema spesimen uji iarik, tebal 2
mm.

Spesimen uji tarik dibagi raenjadi dua
bagianyaitubagianpertamauntukpengukuransifat
fisik dan mekanik sebelum irradiasi sedang bagian
kedua untuk pengukuran sesudah irradiasi dengan
neutron cepat. Secara skematis dapat dilihat pada
gambar 2.

Sampci poltmcr

t
Spcsimcn polongan uji

Tanpa ina'diui neutron
•

Pengukuran aifat Bsik

I
Anslisis data

4-
Penulisan laporan

Irradiisi ncutroo

+
Pcngukuran itfat iuDc |

Gambar2. Skema urutan proses percobaan
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Idcntifikasi Sampel Polimcr

Identifikasi sampel polimerdilakukanuntuk
mengetahui perubahan sifat fisik maupun mekanik
sebelutn dan sesudah periakuan irradiasi neutron.
Identifikasi polimer meliputi pengukuran sifat fisik
dan mekanik yang berupa kekuatan tarik,
kekerasan, derajad kristalitas, titik leleh dan
temperatur dekomposis/.

Uji kekuatan tarik

Peralatan yang digunakan adalah alat uji
kekuatan tarik "Tensile Testing Machine" Merk
Shimadsu milik PPKTR BATAN SERPONG.
Lebar dan potongan uji diukur dengan mikrometer,
selanjutnya potongan uji dijepitkan'pada penjepit
mesin uji tarik. Beban yang terekam dalatn kertas
berupa kurva, kekuatan uji tarik maksimum
dilakukan pada saat potongan uji putus.

Penentuan titik leleh dan temperatur
dekomposisi.

Titi.k leleh ditentukan dengan menggunakan
seperangkat alat DTA merk Setaram TA 624 yang
terdiri dari komputer lengkap dengan monitor dan
printer, tempat spesimen dan alat pendukung
lainnya. Pengukuran titik leleh dilakukan di
laboratorium balai tekno kimia PPSM BATAN
Serpong. Sampel polimer yang telah dipotong
keci i-keci l dimasukkan kedaiam wadah,
selanjutnya dimasukkan kedalam tungku, kondisi
alat diatur melalui monitor komputer. Setelah siap
dilanjutkan pengoperasian sesuai dengan instruksi
yang ada dalam monitor komputer. Hasil yang
diperoleh berupa kurva saluran heat flow terhadap
temperatur titik leleh dan temperatur dekomposisi
langsung dapat diketahui.

Penentuan derajat kristalinitas.

Derajad kristalitas dapat ditentukan dengan
menggunakan peralatan difraktometer sinarX merk
SHIMADSU model XD - 130 di balai tekno fisika
PPSM BATAN Serpong. Sampel polimerdipotong

, sesuai dengan ukuran lubang tempat sampel
selanjutnya dilekatkan dengan bantuan perekat.
Ketnudian tempat sampel/spesimen dimasukkan
kedalam tempatnya dan alat dihidupkan. Hasil
yang terekam berupa difraktogram pada kertas
berskala. Sedangkan derajad kristalitas dapat
ditentukan melalui perhitungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Tarik.

Dari hasil pada tabel.I, pada HDPE
mula-mula dominan terjadi ikatan silang yang
mencapai optimum setelah diiradiasi pada fluence
1,2 x 1017 n/cm2. Pada fluence lebih besar dari 1,2 x
1017 n/'cm2 yang dominan reaksi degradasi, sehingga
yang tampak dari grafik hasil uji tarik (gambar-3)
kekuatan tarik HDPE menurun. Hal ini terjadi
karena rantai polimernya menjadi pendek dan
ikatan silangnya juga berkurang.

» 1OM7 nton"3 ) ,

Gambar-Z. Grafik Kvkualan Tarik

Ganibar 3. Grajlk Kekuaian tarlk

TabeLl. DataUjiTarik

SAMPEL

HDPE

HDPE

HDPE

• 'HDPE

LDPE

LDPE

LDPE

LDPE

PS

PS

PS

PS

WAKTU

(JAM)

0

9

18

72

0

9

18

72

0

9

18

72

FLUENCE

(X10"n/cm3)

0

U

2.4

9,6

0

1.2

9.6

0

1,2

2,4

9,6

xY

<r»)

2,16

2.26

2.18

2.06

O,S3

1,84

1,99

2.31

2,42

2,51

1.16

1.61

rtJ

(Pa)

2,59

2.80

2,59

2,33

1.4

2,21

2,80

2.31

2,58

2,53

1,46

1.61

•rf

{Pa)

0,99

2,43

2.51

2,00

V 4

1,90

2.32

2.M

2,33

2,46

1.46

1,6]

e

('/•>

57,38

1,13

0,32

1,93

110,15

5.55

2,90

2,42

0.16

0.32

0,02

0,02

Pada LDPE mula-mula dominan terjadi
ikatan silang dalam jumlah yang besar.^jauh Iebih
besar dari HDPE) yang mencapai optimum setelah
diiradiasi pada fluence 2,4 x 1017 n/cm\ LDPE
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seteiah diiradiasi lebih besar 'ffaVi 2,4 x 1017 n/cm2

dominan terjadi reaksi degradasi, sehingga dalam
grafik tampak kekuatan mekaniknya turun.
Pertambahan kenaikan jurnlah ikatan silang LDPE
lebih besar dari HDPE pada saat diiradiasi sampai
dengan fluence lebih kecil dari 1,2 x 1017 n/cm2. Hal
ini dapat dipahami karena kemungkinan HDPE itu
sudah jenuh dengan ik3tan silang, dibandingkan
LDPE.

_ 50

- 40

& 10

- -J.

/ ^

« HOP

—«—IOP
— * — P S

..—-— — te

Gambar 3. D«njat KristaliniUs

Gambart. Derajat Kristalinitas

Sedangkan polistiren setelah diiradiasi,
mula-mula dominan terjadi reaksi degradasi, ini
terjadi sampai fluence2,4 x 10" n/cm2, dari gambar
3 tampak kekuatan mekaniknya turun. Setelah

Tabel.2. Data Derajat Kristalinkas

SAMPEL

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

LDPE

LDPE

LDPE

LDPE

PS

PS

PS

PS

WAKTU

(JAM)

0

9

18

72

0

9

1S

72

0

9

18

72

FLUENCE

(X1017 n/cm2)

0

>.2

2,4

9,6

0

1,2

2,4

9,6

0

1,2

2,4

9,6

%
KRISTAUNITAS

•

53,54

19,82

11,39

52,56

28,76

14,40

7,12'

43,43

0

0

0

0

diiradiasi de'figaB fluence lebih besardari 2,4 x 1017

n/cm2, reaksi yang dominan reaksi ikatan silang,
tampak dari grafik 3 kekuatannya naik.
Hasil Pengukuran Dcrajat Kristalinitas.

Hasil pengukuran derajat kristalinitas dapat
dilihat pada tabel 2 dan grafiknya pada gambar 4.

HDPE dan LDPE setelah diiradiasi, derajat
kristalinitasnya turun yang mencapai harga
minimum pada fluence 2,4 x 1017 n/cm2. Hal ini
berarti bahwa iradiasi pada HDPE dan LDPE
mengakibatkan penurunan keteraturan rantai-rantai
polimernya. Setelah diiradiasi Iebih besar2,4 x 1017

n/cm2 derajat kristalinitasnya naik kembali, hal Lni
berarti bahwa setelah diiradiasi lebih besar dari 2,4
x 1017n/cm2 keteraturan rantai polimer naik lagi.

Pada polistiren tidak memiliki koraponen
kristalin (hanya memiliki komponen amorf).
Setelah diiradiasi komponen amorfiiya semakin
menurun sepferti terlihat pada gambar-4, sedangkan
kristalin tidak terbentuk. Hal ini dapat dijelaskan,
karena radiasi menyebabkan reaksi degradasi pada
PS sehingga susunanf rantai-rantai polimernya
menjadi semakin acak.
Hasil Pengukuran Temperatur Cair dan

Tabel.3. Data Temperatur Cair dan
Dekomposisi

SAMPEL

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

LDPE

LDPE

LDPE

LDPE

PS

PS

PS

PS

WAKTU

(JAM)

0

9

18

72

0

9

18

72

0

9

18

• A

FLUENCE

(X10"ii/cra')

0

1,2

2,4

9,6

0

1.2

1A

9.6

0

1.2

2,4

9,6

Tcmperalur

CQ

129

119

123

126

116

121

116

66

.

-

67

Temp.
Dckompomi

CQ

4S0

471

472

472

449

46S

473

449

427

425

447

420

Temperatur Dekomposisi.

Hasil pengukurannya dapat diJihat pada
tabel 3, dan grafik temperatur cair pada gambar 4,
pada HDPE iradiasi sampai 9,6 x 1017 n/cm2 tidak
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Gambar-4. Crafik Tititc C»lf -

Gambar 5. Grafik Titik Cair

mengalami perubahan titik cairyang berarti. Hal ini
dapat dimungkinkan terjadi karena hasii iradiasi
relatif tidak menaikan energi ikat. Untuk LDPE
iradiasi pada fluence 9,6 x 1017 n/cm2 menurunkan
titik cair, hal ini dapat terjadi karena kemungkinan
LDPE setelah diiradiasi membentuk ikatan rangkap
takjenuh.

Pada PS titik cair tidak tefamati, hal ini
karena susiinan antar rantai polimernya berbentuk
amorf.

KESIMPULAN

Dari data kekuatan mekanik dan derajat
kristalinitas, pada HDPE dan LDPE dapat ditarik
kesimpulan bahwa akibat radaisi neutron cepat
.reaksi yang terjadi adalah reaksi degradasi dan
Ikatan silang yang besar perbandingannya
tergantung pada fluence dan densitas rantai polimer.
Dari kisaran fluence iradiasi yang diamati terlihat
bahwa kekuatan tarik dan derajat kristalinitas
memiliki harga maksimum (jenuh), untuk HDPE
dan LDPE berturut- turut 2,8 Pa dan 53 %.

Sedangkan pada polistiren akibat radiasi
neutron cepat, yang dominan terjadi adalah reaksi
degradasi, hal ini teriihat dari kekuatan tarik dan
komponen amorf yang menurun. Hal ini terjadi
karena degradasi menjadikan susunan rantai
polimer menjadi bertambah acak.

Dari data titik cair HDPE tidak menunjukan
adanya perubahan titik cair, karena degradasi dan
ikatan silang tidak mengubah energi ikat.
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TANYA JAWAB

Hidayati

• 1, Dari kesimpulan, bagaimana Saudara bisa
meyakinkan bahwa setelah diiradiasi
degradasi dan bukan reaksi ikatan silang,
sementara sampel tidak dlanalisis secara
kimia ?

2. Kalau dilihat dari hasil uji kuat tarik derajat
kristalinitasnya (dari grafik), tidak ada
perbaikan sifatnya. Padahal tujuan
saudara mengirradiasi bahan polimer
adalah untuk memperbaiki sifbt-sifaffisik
maupun mekanik. Sampai sejauh mana
tujuan tersebut tercapai ?
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Tunjung

1. Berdasarkan analisa yang dilakukan dugaan
adanya deradasi dapat diwakili dengan
adanya analisa X-R dan polanya dapat
dipelajari yaitu pola amorf dan foto kristal.
Kepastian adanya reaksi ikatan silang
analisanya belum dilakukan, seharusnya
dengan infra red. Penelitian berikut akan
dilakukan.

2. Gambar 2 dan 3 oukup menjawab
pertanyaan ke 2. Polimer HDPE dan PS
memang tidak ada perbaikan sifat tetapi
untuk polimer LDPE ada perbaikan sifat
fisiknya pada hasil irradiasi 2,4 x 1017 n/cm2

walaupun derajat kristalinitasnya menurun.
Ataii bila digunakan hasil irradiasi LDPE
pada fluence 9,6 x 1017c/cm2, kekuatan tarik
2,8 PAdan V 42 %.

Damunir

Dari gambar saudara menerangkan ada
ikatan silang pada polimer. Apa beda ikatan silang,
lurus dan ikatan cincin di dalam polimer yang
saudara gunakan. Mana yang kuat/tahan terhadap
pengaruh radiasi ?

Tunjung

1. ikatan lurus (dipolietilen)

2. ikatan silang (gabungan)

3. cincin biasanya di benzen (aromatis)y a n g
tahan ikatan silang

Samin

1. Bagaimana cara mengetahui derajat
kristalinitas polimer (preparasi polimer) ?

2. Bagaimana cara mengetahui struktur
polimer, mekanisme degradasipolimer ?

B. Tjipto Suyitno

1. Dengan difraksi sinar X (X, RD)

2. Dengan XRD (untuk struktur kristalnya),
mekanisme degradasi polimer adalah
dimulai dengan putusnya rantai secara acak,
baik terjadi pada rantai sisi maupun rantai
utama.

Supardjo

Kenapa dengan kenaikan fluence,
kekuatamn tariknya mengalami kenaikan dan turun
setelah fluence tertentu ?

B. TjiptoSuyitno

Dengan naiknya fluence maka kekuatan
tarik, itu naik hal ini disebabkan akibat n akan
terjadi ''cross lingking" sehingga kekuatan naik.
Tetapi bila cross lingking telah jenuh, maka justru
kenaikan fiuence akan menyebabkan terjadinya
degradasi pada polimer, sehiongga kekuatanyya
turan.

frimohadi

1. Apakah pernah dilakukan untuk pengaruh
radiasi sinar a, p, y dengan berbagai
tenagayar.g berlainan ?

2. Dengan adnya perubahan sifat polimer ini
bagaimana kalau dilakukan lebih lanjui
dengan sinar a, £5, y, sehingga ada
kemungkinan bisa dijadikan detektor
(semacam TLD). Andaikata kerusakan atau
perubaharmya sesuai dengan tingkat tenaga
radiasi ?

B. TjiptoSuyitno

1. Belum, untuk y memang sudah dilakuk'an
oleh mahasiswa ITB, dengan variasi dosis
5-100 KGy tapi masih untuk tenaga tunggal,
juga yang oleh Bp. Marga Utama. Tapi
kemungkinan di Iuar negeri sudah
dilakukan.

2. Yang digunakan sebagai detektor memang
sudah ada, sebagai detektor plastik untuk
zarah (3, tetapi resolusinya sangat jelek.

Suprapto

Tadi diterangkan bahwa note book
komputer untuk batereinya dikembangkan baterei
polimer:

1. Jenis apayang dikembangkan ?

2. bagaimana keunggulan batereipolimer ?

B. Tjipto Suyitno

1. Jenis PANI (poli anilin)
2. Flftksibel, tahan Iatna, mempunyai rapat

tenaga yang tinggi
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ANALISIS PROFJDL PERMUKAAN -MENGGUNAKAN
METODA SPEKmOSKOPI INFRAMERAH DENGAN
TRANSFORMASIFOURIER

M. Syarnsa Ardisasmita
PPI-BATAN, Kawasan Puspitek Serpong Tangerang 15310

ABSTRAK
ANALISIS PROFIL PERMUKAAN MENGGUNAKAN METODA SPEKTROSKOPIINFRAMERAH

DENGAN TRANSFORMASl FOURIER. Penggunaan metoda optik tanpa kontak langsungyang terpadu
dengan teknik komputer vision telah memberikan metoda baru dalam pengukuran profil permukaan obyek
dalam tiga-dimensi. Teknik ini memberikan dua keuntungan, pertama resolusi ketelitian pengukurannya
tinggi dan kedua tanpa adanya kontak langsung secara mekanik akan menghindari kerusakan akibat
gesekan. Spektroskopi inframerah yang dipergunakari selama ini mempunyai kelemahan yaitu sangat
lambat dalam mendapatkan spektrum lengkap pada pemeriksaan langsung. Dipertukan waktu beberapa
menit untuk memperoleh resolusipemisahaan dengan angka banding sinyal terhadap derauyang dapat
diterima. Teknik interferometer dengan pengukuran fasa menggunakan iransformasi Fourier
menampilkan hasil yang memuaskan dengan kemampuan pembacaan yang cepat. Untuk menghiiung
spektra! pola frinji hasil pengukuran inlerferensi diperlukan suatu mesin kompuier dimana peranar.
komputer dalam spektrometer transformasi Fourier adalah sangat penting.

ABSTRACT
SURFACEPROFILE ANALYSIS USING THE METHOD OFFOUIUER TRANSFORMINFRARED

SPECTROSCOPY. The use of non-contact optical technigue integrated with computer vision technique
has been widely recognized as promising methodfor measurement ofthe 3-D geomelry ofan object. The
disadvantage ofinfraredspectroscopy using today is in low-speed on-line inspection. Its lake some minutes
to have separctingpower resolution andsignal lo noise ration that can be accepted. A new method, based
on combination of interjerometric grating projection techniaue and two dimensionai digital FFT (Fast
Foun'er Transjorm) basedphase-measurement technigue, for three-dimensional shape measurement and
surface inspection ispresentedin thispaper. Thephase measurement technigueprovides better separation
ofthe desired depth information from noise and is capable ofextracting accurate phase value at every
pixel point with a high-speed on-line inspection. Consequently, the new method need computer unit and
can obtain depth information corresponding to each pbcelpoint in a high precision.

PENDAHULUAN

Pengukuran profil permukaan semakin banyak
dimanfaatkan dalam berbagai bidang terutama

untuk pemeriksaan dan pengujian mutu dengan
teknik tidak merusak, atau yang lebih kotnpleks
untuk pemodelan zat padat dengan bantuan grafik
komputer. Penggunaan metoda optik pada
pengukuran profil permukaan memberikan dua
keuntungan, pertama resolusi keteli t ian
pengukurannya tinggi dan kedua tidak adanya
kontak langsung secara mekanik sehingga
menghindari kerusakan akibat gesekan.
Pengukuran profil permukaan dengan spektroskopi
inframerah adalah berdasarkan fenomena optik
yang disebut interferensi. Kasil interferensi dua

berkas cahaya di dalam ruang membentuk pola
"frinji moire". Pola tersebut merupakan hasil
modulasi perbedaan fasa akibat dari perbedaan
lintas optik cahaya yang berinteferensi. Secara tidak
langsung lintas optik cahaya mengandung
informasi pantulan ketinggian obyek relatif
terhadap btdang acuan. Dengan mengukur beda
fasa maka informasi profil permukaan dap'at
diketahui secara kuantitatif.

Agar terjadi interferensi maka berkas cahaya
''yang digunakan adalah sumbef cahaya koheren
(Iaser) dari radiasi gelombang elektromagnetik
yang biasanya bekerja di daerah gelombang
inframerah. Gelombang inframerah sendiri dibagi
atas:

1. In-framerah dekat (near infrared), dengan
panjang gelombang (X) antara 0,7 sampai 2,5
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%m, atau angka gelombang antara 1.430.000
sampai 400.000 m'1.

2. Inframerah sedang (mid infrared), dengan
panjang gelombang antara 2,5 sampai 15 %m,
atau angka geiombang antara 400.000 satnpai
65.000 m'1.

3. Infiramerah jauh (far infrared), dengan p'anjang
gelcmbang antara 15 sampai 100 %m, atau
angka gelombang 65.000 sair.pai 20.000 m"1.

Yang umum digunakan adalah spektroskopi
di daerah infamerah dekat dan inframerah sed£u;g.
Hal tni terutama karena didukung oleh
kesederhanaan teknik, ketepatan pengukuran dan
biaya operasinya yang relatif murah.

Ada tiga teknik pengukuran profi!
permukaan zat padat dengan menggunakan metoda
numerik, yaitu:
1. Phase Shifting Techniques (teknik heterodyne

dan quasi heterodyne)
2. Fringe-Tracing Techniqnes (teknik perangkaan

frinji dengan alat pengolah citra)
3. Carrier Frequency Technigues (metoda

transformasi Fourier dan/?tf/«g-sinusoidal).
Teknik frekuensi pembawa dengan metoda

transformasi Fourier memiliki kelebihan yaitu
contour moire yang diperlukan hanya satu sehingga
pengambilan datanya lebih cepat dan tidak
memeriukan alat penggeser fasa. Dengan
keuntungan diatas diperkirakan dapat memenuhi
permintaan industri terhadap alat pengukur profil
permukaan dengan harga yang ekonomis,
pengepakan yang sederhana dan keakuratan yang
tinggi.

TEORIDASAR

Untuk mempelajari spektroskopi inframerah
dengan transformasi Fourier, terlebih dahulu harus
dipahami konsep iterferometer Michelson.
Interferometer merupakan suatu alat yang dapat
memecah berkas cahaya menjadi dua bagian
(beam-splitter) dan menggabungkannya kembali
dua berkas tersebut setelah dipantulkan cermin
menjadi variasi intensitas cahaya, gelap dan terang,
sebagai fungsi dari perbedaan lintasan optik.
Prinsip dari interferometer sederhana ditunjukkan
padagambarl. . ;

Interferometer Michelson terdiri atas dua
buah cermin datar yang saling tegak lurus dan
diantara kedua cermin tersebut dipasang sebuah
pembagi berkas (beam-splitter). Cermin Mi
dipasang tetap dan cermin Mfe dapat bergerak
dengan arah gerakan sepanjang sumber yang

Gambar.J Bagan dasar Interferometer
Michelson

melalui titik O. Berkas cahaya yang datang sebagian
dipantulkan menuju cermin tetap Mi pada titik A
dan sebagian lainnya diteruskan menuju cermin M2
yang dapat digeser yaitu pada titik B. Setelah setiap
berkas dipantulkan kembali kearah pembagi berkas,
sebagian dipantulkan dan sebagian diteruskan.
Pembagi cahaya tersebut terbuat dari bahan tipis
yang tidak menyerap cahaya dan dianggap
memantulkan serta meneruskan cahaya
masing-masing sebesar 50%. Bagian berkas cahaya
yang telah melewati dan dipantulkan kembali baik
oleh cermin Mi maupun cermin M2 akan mencapai
detektor dan berinterferensi. Sementara itu
sebagian laLnnya dilewatkan kembali ke sumber
cahaya.

Cermin M2 yang digerak-gerakkan akan
menghasilkan pola interferensi yang berubah-ubah
sebagai fungsi perbedaan jarak iintasan optik
cahaya, yaitu dengan perbedaan jarak d =
2(OB-OA). Bila pada keadaan awal dianggap d = 0,
jarak lintasan optik cahaya sama, akan terjadi
interferensi yang saling menguatkan dengan
intensitas maksimum. Jika terjadi pergeseran d =
Vi 1 maka akan terjadi pola interferensi yang saling
meiemahkan. Dan selanjutnya jika terjadi
pergeseran d = X, maka kembali akan terjadi pola
interferensi yang saling menguatkan. Jika cermin
M2 digerak-gerakkan akan terbentuk pola frinji
yang saling sejajar.

Besamya intensitas yang di tangkap pada
bidang detektor dinyatakan dengan persamaan :

= a(x,y) + b(x,y)cos(2jifox 0)

dengan: a(x,y) adalah sinyal latar belakang
sebagai komponen tetap
b(x,y) adalah kontras frinji yaitu
komponen yang memodulasi
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5i (x,y) = 2nfod , beda fasa berisi
informasj obyek yang hendak diukur.
fo adalah frekuensi pola kisi interferensi
pada bidang detektor (perioda po)

Karena 8i(«,y> inembawa informasi tentang
obyek 3 dimensi yang hendak diukur maka harus
dipisahkan dari variasi lain yang tidakdikehendaki.
Persamaan 1 dapat ditulis sebagai:

dengan: c(x,y) = Vi b(x,y) exp[i8i
c*(x,y) adalah kompleks konjugate dari
c(x,y)

Dengan menggunakan transformasi Fourier
satu dimensi pada arax sumbu x dari persamaan 2,
akan diperoleh persamaan:

Gi (f,y) = J ^ gi (x,y) exp [-2inl

= A(f,y) + C(f- fo,y) + C(f + fo,y) (3)

dengan huruf-huruf besar menunjukkan spektrum
Fourier dalam satu dimensi dan u adalah frekuensi
spasial dalam arah sumbu x. Spektrum dengan
menggunakan transformasi Fourier menghasilkan
teknik spektroskopi yang disebut "Spektroskopi
Transformasi Fourier".

U - f0 U + fi)

Gambar2. Spektrum Fourier dalam satu
dimensi

Pada hampir semua keadaan, ternyata
perubahan spasial a(x,y), b(x,y) dan Si^) relatif
lambat dibandingkan dengan. frakuensi spasial f0
(frekuensi pembawa). Transformasi Fourier
memungkinkan pengelompokkan secara terpisah
komponen-komponen spektrum C(f-fo, y) dan
C*(f+fo, y) terhadap komponen latar belakang dari
frekuensi pembawa A(f, y). Dengan melakukan
filterisasi secara digital pada domain frekuensi,

salah satu dari kedua spektrum C(f-f0, y) dan
C*(f+f0 ,y) yang berhubungan dengan informasi
beda Iintasan optik dapat dipiiih. Selanjutnya
dilakukan translasi sebesar fi> ke titik pusat sumbu
sehingga diperoleh C(f, y). Dengan melakukan hai
diatas berarti telah dilakukan filterisasi terhadap
sinyal latar belakang a(x,y) yang tidakdikehendaki.

PRINSIP KERJA.
PROFILOMETER

Gambar 3 merupakan penyederhanaan
analisis optik geometri dari kerja suatu
profilometer. Ketinggian permukaan obyek relatif
terhadap bid2ng acuan diwakili oleh jarak EC,
dimana bidang acuan R dirtiisalkan berada pada
bagian atas dari obyek yang diukur.

MatriksCCD

Bidang actian (R)

Obyek 3-D

Gambar3. Analisis geometri opiik suatu
profilometer

Titik O merupakan perpotongan antara
sumbu optik bldang detektor (kamera) dengan
bidang acuan R. Distribusi intensitas pada bidang
detektor (kamera CCD) merupakan pola kisi
interferensi dengan perioda po. Jika EC = h(x,y) = 0
maka persamaan menjadi:

6i = J C(f,y)exp[27tifc]dx

= V2b(x,y)exp[i(2itfox +

dengan :5 i (x,y) =

(4)

Jika obyek mengalami perubahan bentuk
atau h(x,y) o 0, maka intensitas citra kisi pada
bjdang detektpr dipengaruhi oleh pantulan obyek
r(x,y) yang menghasilkan: • .
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g2 (x,y) = i/2 r (x,y). b (x,y) exp [i(2nfox + 2 (x,y (5)

dengan: 52 (x,y) = 2rcfoBO

Dari persamaan 4 dan 5 diperoleh
superposisi sinyal yang baru yang dinyatakan
dengan :

gi (x,y) • g2 (x,y) = '/41 b(x,y) |2 r(x,y) cxp [iA 5 (x,y)] ( 6 )

dimana : A5(x,y) =5 2(x,y) -
27tfo(BD)

Persamaan beda fasa A5(x,y) yang sebanding
dengan ketinggian obyek h(x,y), harus dipisahkan
dari variabel amplitudo r(x,y) dengan perhitungan
Iogaritmik:

log [g!(x,y) . g2(x,y) ] = log [ VA |b(x..y)|2 r(x,y)] •+ iAS(x,y)(7) -

Disini terlihat bahwa beda fasa A5(x,y) pada bagian
imajiner, sedangkan variabel amplitudo r(x,y)
terpisah pada bagian real. Beda fasa dapat
diturunkan dari modul kompleks yaitu :

l foy) . g2(x,y)]/Re[g;(x,y).A8(x,y) =

Pada perhitungan dengan menggunakan
komputer, maka beda fasa yang dihasilkan terdapat
dalam jangkauan -% sampai +% dan akibatnya
tercipta beda fasa yang diskontinu dengan loncatan
fasa sebesar 2% sehingga tidak dapat membedakan
kenaikan dan penurunan pola ketinggian
permukaan dari suatu obyek. Hal tersebut dapat
diatasi dengan menggunakan "unwrapping phase
algorithm" yang merupakan algoritma pengubah
fasa dari diskontinu menjadi fasa kontinu.

RANCANGAN ALAT

Bagan sistem secara keseluruhan
diperlihatkan pada gambar 4 yang dapat diuraikan
menjadi beberapa kelompok:

1. Sumber cahaya inframerah (LASER)
2 Interferometer Twyman-Green
3. KameraCCD
4. Frame memory/grabber
5. KomputerPC

Sumber laser menimbulkan berkas cahaya
yang memiliki frekuensi sama (monokromatis) dan
sefasa satu terhadap yang lain (koheren). Sumber
yang digunakan adalah laser He-Ne dengan daya 5
mW dan diameter berkas keluaran 1 mm.

1« —• — 1 ^ ~

«ohofc /fcZZ33Q\
R KOMPUTER

•

^ — B = ^ " — " 13

gjj
M
m

s

CC»

ACUJUI

g
I\ M

iMiiiu
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Gambar4. Bagan Sislem Analisis Profil
Permukaan

Interferometer Twyman-Green merupakan
pengembangan dari Interferometer Michelson yaifu
menggunakan pinhole dan lensa koliminasi untuk
memperoleh bidang gelombang dengan berkas
cahaya paraleL Pinhole yang berukuran diameter
18,7 %m akan raenyebarkan berkas sinar laser yang
kemudian dikumpulkan oleh lensa koliminasi
(NA=0,25, xlO, f=14,8 mm). Berkas yang keluar
dari lensa akan terkoliminasi secara paralel.

Detektor yang digunakan merupakan
kamera inframerah dengan matriks CCD dimana
keluarannya merupakan sinyal video dengan
standard komposit video RS-170. Sinyal video
tersebut kemudian di digitasi oleh pengubah ADC
pada frame grabber dan dikodekan dalam bentuk
matriks 512 x 512 x 8-bit dengan kecepatan 25
frame/detik. Citra digital yang dihasilkan disimpan
pada memori frame yang dapat diakses langsung
oleh komputer. Komputer PC dipergunakan untuk
mengendalikan alat dan untuk pengolahan dan
analisis data lebih lanjut

Perangkat lunak yang dikembangkan
pertama adalah program untuk akuisisi data. Setelah
data tersimpan pada memori citra maka program
modulasi sinyal dan perhitungan transformasi
Fourier cepat (FFT) akan mengubah sinyal dari
domain spasial ke domain frekuensi. Kemudian
dilakukan program filter pada domain frekuensi
untuk pemisahan spektrum informasi fasa terhadap
latar belakang. Program penggabungan fasa
meliputi perhitungan perkalian kompleks dan
penggabungan dua fnodul data. Terakhir adalah
analisis untuk konversi beda fasa ke tinggi
permukaan obyek. Pada tahap analisis dilakukan
proses unwrapping fasa baru kemudian dilakukan
perhitungan permukaan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji coba dilakukan pada suatu permukaan
semi konduktor dengan sudut datang berkas cahaya
0o sebesar 55° dan sudut pantau kamera 6„ada!ah
85". Hasil yang diperoleh berupa pola frinji terang
gelap yang sejajar seperti pada gambar 5, yang
rnerupakanhasilakuisisidatacitra 128x 128piksel.

Gambar5. Pola frinji hasil akuishi data
periama dan kedua.

Sebelum melakukan perhitungan spektrum
frekuensi dengan algoritma FFT teriebih dahulu
dilakukan aplikasi jendela Hanning yaitu untuk
menghilangkan diskontinuitas yang terdapat pada
sisi luar dari data dan mengurangi efek leakagepada.
domain frekuensi. Fungsi jendela Hanning
dinyatakan sebagai:

w (L, n) = i/2.[l - cos ( 2 x n/(L - 1))] (9)

dengan : L adalah jangkauan pengukuran dalam
piksel
n adalah kedudukan piksel cuplikan

Proses perhitungan dapat dijabarkan sebagai
g(x, y).w[b, x].w[k, y] dengan b dan k adalah
banyaknya cuplikan dalam baris dan kolom,
sedangkan x dan y merupakan arah sumbu fungsi
kedudukan data.

Spektrum data hasil perhitungan FFT pada sumbu
x diperlihatkan pada gambar 6, terlihat spektram
sinyal latar belakang a(x,y) pada pusat sumbu dan
dua spektrum pola frinji di kiri dan kanannya.
Spektrum pola frinji dapat diperoleh dengan proses
filterisasi pada domain frekuensi terhadap sinyal
latar belakang yang tidak dikehendaki.

Disini telah terjadi pemisahan sinyal latar
belakaijg dan sinyal yang membawa informasi yang
berhubungan dengan perbedaan fasa. Pada
perhitungan dari komponen-komponen frekuensi
yang merupakan bilangan kompleks dengan
menggunakan komputer maka dihasilkan beda fasa
dalam jangkauan -n sampai.-Ht. B.eda fasa diskrit
yang diskontinu tersebut dapat diperbaiki dengan

Jeodd» HmUn
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Gambar.6 Analisis dan filler frekuensi pola
frinji.

algoritma unwrappingphase yang akan mengubah
fasa diskrit mehjadi fasa kontinu.Fasa Offset
merupakan fasa acuan untuk memperbaiki
diskontinuitas menjadi fasa kontinu.

DotribusiF«uDbIcrit

Gambar7 Perhitungan beda fase dan
perubahan fase menjadi kontinu.

Konversi beda fase ke tinggi perniukaa»
dapat dilakukan dengan rumus moire topografi.
dengan mengacu pada panjang gelombang efelrtif
dari sistem. Pada tahap inilah ketepatan pengukuran.
tergantung pada prosedur kalibrasi peralatan.,
aberasi optik dan koreksi pengukuran.
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GambarS Profil 3 dimensi permukaan
obyek.

Analisis akhir dilakukan dengan
menghitung kekasaran permukaan dengan metoda
statistik yaitu mencari penyimpangan rata-rata MD
(mean deviation), harga penyimpangan baku RMS
(root rnean sqnare) dan daerah jangkauan antara
nilai puncak tertinggi ke lembah terendah PV.

Penyimpangan rata-rata:

MD =
N M

dengan: X;J adalah nilai piksel baris ke i dan
kolom ke j
Xi adalah nilai rata-rata baris piksel ke-i
M adalah jumlah kolom piksel dan N
jumlah baris

Penyimpangan baku:

N-l

i=O

M-l

j=o
M

Harga puncak tertinggi ke lembah terendah : PV =
|Xij maksiraum - Xy minimum|

Dari analisis dan hasil perhitungan terhadap citra
pola frinji diperoleh:

Penyimpangan rata-rata: MD = 0,12 %m

Penyimpangan baku: RMS = 0,15 %m

Daerah jangkauan: PV = 5,38 %m

KESIMPtlEAN

Pengukuran prafil permukaan secara optik
yaitu menggunakan metoda spektroskopi
inframerah dengan transformasi Fourier ternyata
memberikan hasil yang cukup menggembirakan.
Hasil pengujian walaupun masih berupa penelitian
awal ternyata memberikan masukan-masukan yang
sangat berguna untuk pengembangan peralatan
lebih lanjut. Distribusi ketinggian dapat diturunkan
s'ecara langsung tanpa harus menentukan
banyaknya orde frinji seperti pada moire topografi
dan tidak diperlukan interpoiasi untuk rekonstruksi
profil obyek secara keseluruhan.

Sinyal latar belakang ataupun sinyal
frekuensi tinggi dari pola frinji dapat dihilangkan
dengan malakukan filterisasi dalam domain
frekuensi namun batas ambang (cutoff) dari fllter
harus dipelajari lebih lanjut untuk memperoleh hasil
penfilteran yang lebih baik. Perhitungan yang lebih
akurat dapat dilakukan dengan menghitung fungsi
transfer optik dari tiap-tiap komponen sistem
kemudian dihitung frekuensi ambangnya. Salah
satu cara efektif untuk menarik sinyal lemah dari
suatu lingkungan latarbeiakang yang bersifat derau
adalah melalui perataan sinyal (signal averaging).

Untuk meraperoleh suatu spektrum yang
sempuma terdapat beberapa parameter yang masih
harus dipelajari diantaranya koreksi fasa akibat
aberasi optik, pengaruh divergensi berkas cahaya,
pengaruh pergeseran cermin, kecepatan penyapuan
dan modulasi fasa. Kualitas 'spektrum meningkat
dengan semakin baiknya resolusi atau interval
frekuensi diantara pengukuran, serta seberapa jauh
kesalahan pengukuran fasa dapat dikoreksi.
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TANYA JAWAB

Damunlr

Pada gambar yang saudara sajikan tidak
ada ditampilkan pengaruh interaksi antara itnsur
matrik dalam cuplikan dengan'' cahaya/sinar dari
laser. Bagaimnana bentuk pulsa dan interaksi
antara ninar dengan unsur matrik di dalam
cuplikanyang saudara gunakan ?

M. SyamsaA

Interaksi antara cahaya (laser) gdombang
iafra merash dengan material yang dipergunakan
pada alat ini adalah refleksi (pantulan) cahaya oleh
permukaan material. Karena prinsip alat ini
interferensi dari berkas cahaya yang mempunyai
lintas optik yang berbeda. Hasil interferensi yang
merupakan pola frinji yang akan memberikan
informasi tinggi peimukaan material.

DjokoHariN

I. Transformasi Fourier mengubah domain
waktn ke frekuensi. Mohon dijelaskan
kembali bagaimana informasi fasa dapat
juga diperoleh dari doma'mfrekuensi.

2. Bagiamana Bapak dapat mengatasi
permasalahan "noise" pada sistem dan
pengnkuran, mengingta akurasi yang
diperlukan harus tinggi (noise cancelling)

3. Mohon dijelaskan lagi secara matematis
mulai pengamqtan (state space) sampai
stateyangditampilkandari komputer.t •.

M. Syamsa A '*;:..

1. Transformasi Fourier disini bukan
mengubahdomainwaktu(sinyal 1 dimensi),
tetapimengubah domain spasial g(x,y) ke
domain frekuensi G (u,y) yang merupakan
sinyal2 dimensi. Informasi fase dapat
diperoleh dengan transformasi Fourier
inverse dari domain frekuensi ke domain
spasial, dimana fasa merupakan tangen dar
bagian Lmajiner dibagi dengan real.

2. Teknik yang paltng sederhana untuk
mengatasi "«owe'Vderau adalah dengan
merata-ratakan sinyal {signal averaging),
teknik yang kami pakai menggunakan
estimasi metoda statistik.

3. Kami persilahkan membaca makalah kaini.

Supardjo

Apakah metoda ini juga dapat digunakan
untuk menghitung komposisi fasa dalam material
secarakuantitatif?

M. Syamsa A

Dari spektroskopi infra merah kita peroleh
data citrapola frinji sebesar 512 x 512 piksel (tnatrik
tttik gambar), dan tergantung pada resolusi digitasi
citra. dari akuisisi data yang cukup besar ini tentu
saja dapat dilakukan berbagai analisis sfatistik
material secara kuantitatif seperti : menghitung
derajat kekasafan permukaan, penyimpangan
rata-rata {mean deviation), penyimpangan baku
(RMS). Komposisi fasa material sulit uatuk
diperoleh, akrena memang tujuan alat ini hanya
untuk mengukur profil permukaan (profilometer)
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REAKSIBIMOLEKUIAR ANTAR PRODUK RADIOLISIS
ELEKTRON TERHIDRASIPADA TEMPERATUR HINGGA
473K

Geni Rina Sunaryo
PPTKR-BATAN. Kawasan PuspitekSerpong Tangerang 15310

ABSTRAK

REAKSI BIMOLEKULAR ANTAR PRODUK RADIOLISIS ELEKTRON TERHIDRASI PADA
TEMPERATUR HINGGA 473K. Konstanta kecepatan reaksi bimolekular anlara produk radiolisis
elektron terhidrasi pada rentang temperalur 298473K diietapkan dengan metoda pulsa radiolisis.
Larutan metanol dengan konsenlrasi 5x10' dm mof digunakan sebagai penangkap radikal H dan OH.
pH larutan dijaga dengan menambahkan larulan buffer 1,0x1(1 m moC Na^HPO* + 1,0xl(f dm mof^
NaH^POi,. Radiasi dilakukan dengan menggunakan elektron beam dengan lebar pulsa lOns dan dosis
80Gyperpulsa yang dihasilkan dari pemercepat Hnieryang berenergi 28Me V. Serapan eleklron terhidrasi
yang terbentuk diamati pada panjang gelombang 824nm. Dengan perhitungan menggunakan persamaan
kinetika yang ada, di dapatlah nilai konstanta kecepatan reaksi. Dari percobaan didapat bahwa reaksi
bimolekular dari elektron terhidrasi naik dengan naiknya temperatur hingga temperatur 423K dengan
energi aklivasi (Ea) sebesar I9,3kJ mo^ dan 2k(298K) sebagai l,lxl0wdmmolx. Kemudian reaksi
bimolehdar tersebutakan memirunpada iemperatur diatas 423K danpada temperatur473Kmempunyai
konstanta kecepatan reaksi yang hampir sarna dengan pada 298K.

ABSTRACT

THE BIMOLECULAR REACTION OFRADIOLYSISPRODUCT OFHYDRATED ELECTRON AT
TEMPERATURE UP TO 473K. Rate constant from the bimolecular reaciion ofhydrated electron was
determined by usingpulse radiolysis method. The methanol solution with concentration o/5xW dm mof
was used as a scavenger of H and OH radicals. The pH was kept by adding the buffer solution of
],0xKr3dm3morl Na^HPO* + 1,0xi&dn?mot1 NaH^POi. The irradiation wasdone by usingtheeleclron
beatn which comefrom linear accelerator 28MeV'withpulse width Wns anddose o/SOGyperpulse. The
absorbance ofhydrated electron was observed at wavelength o/824 nm. By using the kinetic equation the
rate reaction constants were obtained. The bimolecular reaclion of hydrated electron increase with
lemperature upto 423K. Theactivalionenergywas 19,3kJmot andthe 2k(298K) was 1,1x10 dm mot .
Then this bimolecular_ reaction decrease at temperature higher than 423K and the rate reaction constant
at 473K almost similar with that at 298K.

PENDAHULUAN
*

Proses terbentuknya korosi dan terjadinya
pengendapan unsur-unsur radioaktif pada

permukaan bagian dalam pipa-pipa pendingin
reaktor yang tidak dikehendaki yang meningkatkan
paparan radiasi bagi para pekerjanya sangat erat
hubungannya dengan kondisi kimia air pendingin
tersebut. Salah satu penyebab utama yang
mempercepat terbentuknya korosi adalah adanya
oksigen terlarut yang konsentrasinya sekitar
200ppb yang merupakan oksidator kuat yang
mengoksidasi ion-ion logam terlarut ke dalam
bentuk yang bervalensi lebih tinggi yang menjadi
tidak larut dalam air. Proses korosi itu sendiri akan
terintroduksi mulai dari konsentrasi oksigen terlarut

lOppb. Oleh karena .itu, menekan kandungan
oksigen dibawah batas ambang, adalah suatu hal
yang sangat perlu diperhatikan. Selain oksigen
terlarut, produk radiolisis hidrogen peroksida
(H2O2) juga mulai menjadi masalah, karena produk
radiolisis tersebut akan terdegradasi pada
temperatur tinggi menjadi oksigen dan air.
Dilaporkan pula bahwa proses degradasi termal
tersebut merupakan proses dominan pembentakan
oksigen pada suhu tinggi di dalam air pendmgi.n
reaktor, selain produksi langsung oksigen dari
proses radiolisis.

Menjaga kualitas air pendingin dengan cara
pengambilan sampel secara periodik merupakan
cara yang terbaik untuk tujuan tersebut. Tetapi,
teras reaktor adalah daerah radiasi dan suhu yang
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sangat tinggi, sehingga pengambilan sampel
dilakukan pada tempat yang jauh dari teras reaktor.
Pemahaman kondisi kimia air di dalam teras reaktor
dilakukan dengan simulasi komputer.0"6' Sebagai
bahan masukan adatah nilai-G*7'"0 yang
didefinisikan s.ebagai banyaknya radikal atau
molekul yang diproduksi per lOOeV energi yang
d iserap dan konstanta kecepatan reaksi antar produk
radiolisis(20"37) pada temperatur tinggi.

Penggunaan aktivitas energi sebesar 3,5
kcal/mol untuk mensimulasi konstanta kacepatan •
reaksi dari reaksi-reaksi yang belum diketahui
nilainya pada temperatur tinggi adalah kurang tepat
yang menyebabkan perbedaan yang menyolok
antara produk radiolisis seperti H2O2 hasil
percobaan dengan hasil simulasi. Walaupun
Buxton, Christensen, Sehested dan Shiraishi telah
melengkapi beberapa nilai konstanta kecepatan
reaksi dari produk radiolisis pada temperaturtinggi
dengan metodapulsaradiolisis, tetapi hal ini masih
belum menyelesaikan masalah yang ada. Ketidak
stabilan produk pada temperatur tinggi merupakan
kendala utama di dalam percobaan penetapan niiai
konstanta kecepatan reaksi tersebut.

Sejak ditemukan cara pengamatan proses
radiolisis melalui produk radiolisis elektron
terhidrasi , beberapa penelitian mengenai
reaksi-reaksinya telah dipelajari untuk temperatur
tinggi. Di dalam Iarutan alkali, konstanta kecepatan
reaksi bimolekular dari produk radiolisis elektron
terhidrasi naik sejalan dengan naiknya ternperatur
hingga 423K, kemudian menurun kembali untuk
temperatur yang lebih tinggi.p5) Sangat menarik
sekali untuk mempelajari reaksinya pada kondisi
pH air pendingin di dalam sistim pendingin LWR
yang berkisar antara 6,0—8,0.

Tujuan dari percobaan sekarang ini adalah
menetapkan ketergantungan nilai konstanta
kecepatan reaksi bimolekular dari produk radiolisis
elektron terhidrasi dalam larutan dengan pH antara
8,1-8,0 pada rentang temperatur 298-473K.
Penetapan dilakukan dengan metoda pulsa
radiolisis menggunakan larutan metanol dengan
konsentrasi S^lO^dm^mol'1. Metanol digunakan
sebagai penangkap radikal H dan OH sehingga
reaksi antara elektron terhidrasi dengan kedua
radikal tersebut, yang mengganggu pengamatan
iteaksi bimolekular elektron terhidrasi dengan
elektron terhidrasi dapat dihindari. Diketahui
bahwa konstanta kecepatan reaksi antara elektron
terhidrasi dengan kedua radikal tersebut berorde
lO'^dm^mor's'1 sehingga sangat kompetitif
terhadap reaksi bimolekular tersebut. pH larutan
tersebut dijaga dengan menambahkan larutan buffer

l,GxlO°dm3mol"1 Na2HPO^ + l)0xl04dnv'mor1

NaH^PO^. Radiasi dilakukan dengan menggunakan
elektron beam dengan lebar pulsa lOns dan dosis
80Gy per pulsa yang dihasilkan dari pemercepat
linier berenergi 28MeV. Dengan menggunakan
persamaan kinetika yang ada maka di dapatlah nilai
konstanta kecepatan reaksinya untuk setiap
temperatur.

BAHAN DAN METODE

Iradiasi

Sumber radiasi yang digunakan adalah
elektron beam yang berasal dari sumberpemercepat
linier berenergi 28MeV dengan iebar pulsa lOns.
Dosis yang diserap dihitung dari absorbansi
elektron terhidrasi yang besamya sekitar 80Gy per
pulsa. Proses radiasi dilakukan pada sei yang
terbuat dari geias berkuaiitas tinggi yang disebut
"Quartz glass" yang tahan radiasi, tekanan dan
temperatur tinggL dengan lebar optik 2cm.(n)

Percobaan dilakukan pada rentang temperatur
298-473K.

Persiapan Larutan

Reaksi bimolekular dari elektroti terhidrasi
diamati dengan menggunakan larutan metanol yang
bebas oksigen dengan konsentrasi
5,0x10'2dm3mor' yang pHnya dijaga agar tetap
8,1—8,0 dengan menambahkan larutan buffer
l,0xl0'3drn3morINa2HPO4+l,0xl0-4dm3raor1NaH2

PO4. pHnya dihitung dengan menggunakan
konstanta kesetimbangan H2PO4" + OH'«- HPO4'

2

+ H2O.(38) Bahan kimiayang digunakan adalah
bahan kimia dengan kualitas analisa. Larutan dibuat
dengan menggunakan air yang teiah didestilasi
yang diikuti dengan proses filtrasi melalui "Milli-Q
Millipore".

Sistim Pengukuran

Perubahan produk radiolisis elektron
terhidrasi diamati dengan menggunakan lampu
Xenon pada arah yang tegak lurus dengan
datangnya elektron beam. Peluruhan kurva elektron
terhidrasi yang identik dengan perubahan intensitas
serapan cahaya lampu Xenon ditangkap oleh
monokromator yang kemudian diteruskan ke
komputer untuk diubah menjadi perubahan
kci'apatan optik dengan waktu, mengikuti hukum
Lambert-Beer (persamaan (i)). Pengamatan
dilakukan pada panjang gelombang 824nm dengan
(824nm, 25°C) sebagai l,41x'103 ' 1

e. c . 1 = log ( M ) (1)
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Io : Intensitas cahaya p<1|ia saat t=0
I : Intensitas cahaya pada saat t

e : koefisienekstingsi(mol-lcm-l)

c : konsentrasi zat terlarut (mol/1)

1 : panjang sel (cm)

-log(Io/I) : absorbansi atau kerapatan optik
(O.D.)

Serapan produk radiolisis elektron terhidrasi
adalah mengikuti reaksi orde kedua, dengan
peluruhannya mengikuti

d [ e ^ l _ o H r - u , .•> (2)
dl - ^K L ea<i j L e»q j

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koefisien absorpsi molar dari eiektron
terhidrasi pada 824nm.

Absorpsi spektra elektron terhidrasi di
dalam air telah diamati pada rentang temperatur
269-663K (Gambar l).(3iM2) Pada temperatur
dibawah 373K pita absorpsinya menunjukkan
kestabilan yang tajam.<43>44) Berdasarkan
pengukuran spektra, ratio e(824nm)/s(Xmax)
dihitung sebagai yang tertulis pada Tabel 1.

-J—>—i—i—i i i i ! i < t ' i
O.B IJO U L4

Gambarl. Ralio kurva serapan elektron
terhifdrasi pada temperatur

Tabel 1. Rati o e (824nm)/e( Xmax)

Temperatur/K

e (824nm)/s( X max)

298

0,76

323

0,87

373

1,0

423

0,95

448

0,90

J.T;

0,84

Banyaknya elektron terhidrasi (en~) per
lOOeV energi yang diserap (nilai-G) menunjukkan
kenaikan dengan naiknya temperatur, begitu pula

dengan G^e^pian G(eaq")s(Xmax). Jika e(Xmax)
dianggap konstan untuk seluruh rentang temperatur
yang diamati, maka nilai e (824nm) dapat dihitung
berdasarkan e max(298K) sebagai l,85xlO3

mor'cm"1^5* seperti yang tertulis pada Tabel 2.

Tabel 2. Perubahan e (824nm) pada temperatur
/ t A^ m »1*'« -M ™ * \

Temperatur/K

s (S24nm)

298

141

323

1 61

373

18i

423

1 76

448

167

473

1,55

Skema Reaksi

Di dalam proses radiolisis, air terdegradasi
membentuk eaq', H, OH, H2, H2O2 dan K+ yang
disebut sebagai produk primer/"16' Pada Tabel 3
dapat dilihat reaksi-reaksi yang terjadi pada sistim
percobaan ini yang telah disederhanakan. Reaksi
terpenting untuk OH radikal adalah reaksinya
dengan metanol (yang dinotasikan sebagai RH)
yang memproduksi metanol radikal (dinotasikan
sebagai R«). Atom H bereaksi juga der.gan metanol
tetapi lebih lambat dibandingkan dengan »OH dan
reaksi lainnya untuk H adalah dengan eaq', H dan
radikal metanol yang terjadi secara simultan.

Reaksi (3-5) adalah reaksi yang tidak
dominan karena jumiah atom H adalah relatif
sedikit, sekitar '/5 dari elektron terhidrasi pada
rentang temperatur yang diamati.(l2'l9> Konstanta
kecepatan reaksi dari reaksi «H dengan metanol
dihitung dengan mengasumsi bahwa aktivasi energi
(Ea) nya sama dengan »H dengan propan-2-oI
sebagai 16kJ mor'.(47) Dari hasil simuiasi diketahui
bahwa ketidakpastian dari Ea tersebut
menunjukkan pengaruh yang tidak berarti. Hal ini
mungkin disebabkan oleh jumlah atom H yang
relatif kecil dan reaktifltasnya hampir sama dengan
radikal metanol terhadap eaq' dan »H.
Ketergantungan konstanta kecepatan reaksi »H
dengan metanol radikal pada temperatur diasumsi
hampir sama dengan antara eaq' dengan metanol
radikal. Konstauta kecepatan reaksi rekombinasi
dari metanol radikal pada temperatur diatas 25°C
dihitung dengan mengasumsi bahwa energi
aktivasinya, Ea, sebagai 16kJ mol"'. Reaksi tersebut
berjalan relatif lambat sehingga ketidakpastian Ea
tidak memberikan pengaruh pada selunih rentang
waktu dari peluruhan e»q" terutama pada 2 wakiu
setengah (ti«) pertama. Contoh peluruhan e«,' pada
percobaan ini dapat dilihat pada Gambar 2.
Peluruhan eaq" didominasi oleh reaksi rekombinasi
dan reaksinya dengan metanol radikal dan H2O2,
dimana reaksi eaq"+H+ diabaikan untuk semua
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temperatur. Untuk reaksi eaq"+H2O2 pada hasil
percobaan pada temperatur 398K diekstrapolasi
sampai temperatur tinggi dengan mengaplikasi
persamaan Arrhenius ke dalam hasil percobaan
(Ea=12,IkJ mof').(29) Reaksi-reaksi lain seperti
e,:+.OH, -H+OH, .OH+.OH, .H+H2O2,
.OH+H2O2, R«+H2O2, «OH+Hz, -OH+R., .H+OHT
dan ea<,"+H2O adaiah reaksi-reaksi yang tidak begitu
penting dalam rentang v/aktu peluruhan eaq\

Gambar 2. Peluruhan kurva serapan elektron
terhidrasipada reaksi bimolekular
antara ea q dengan ea <j pada
temperalur 298 K

Reaksi eaq", «H, «OH, R» dan H2O2 dengan
Na2HPO4 dan NaH2PO4 adalah sangat lambat atau
bahkan tidak terjadi, sehingga dapat diabaikan
dalam simulasi.. Formaldehid adalah produk dari
reaksi<9). Reaksinya dengan ea<,", H dan OH relatif
lambat sehingga dapat diabaikan pada kondisi
percobaan ini.

Kurva peluruhan eaq" adalah "reproducibh",
sehingga dapat diperbandingkan dengan hasil
percobaan untuk pulsa penembekan radiasi sampai
dengan 10 kali. Dari simulasi ditemukan bahwa
kenyataan ini hanya dapat dijelaskan dengan
mengasurnsi bahwa H2O2 tidak 'terakumulasi
selama proses radiasi di dalam percobaan ini,
sehingga tidak terjadi reaksi samping antara eaq'
dengan H2C>2 atau dengan hasil dekomposisinya
yang sangat mengganggu pengamatan.
Dekomposisi H2O2 tidak menaikan jumlah oksigen
yang sangat reaktif pula terhadap eaq\ Pada
temperatur tinggi (>423K) dekomposisi termal dari
H2O2 — 2OH(50) dan dekomposisi kimia H2O2+ R

—• formaldehid + OH menjadi sangat penting,
dimana dekomposisi kimia mendominaai pada
temperatur yang rendah.

Tabcl 3. S'kctnn rcaks i un tuk pclurul ian
clektro» tcrliidrasi.

Rcaksi

I..OH+RH _^. R.tllaO

2. .H>RI! —>-R.4H2

3. .m-«<i-+tf-l2O) —H2+OH"

4. «H+ -H —• H2

5. .11+R. —»• RH

6. eaq '+eaq"+(2H2O) -<- H?+20H"

7. c^+R.-KH*) — RH

8. eaq'+H2O2 — .OH+OH"

9. R.+R. —• produk

k atau 2k(298K)

<lm3mor's"'

9,7xI08 (^

2,6xlO6^6>

2,9x1010(48)

l,lxl010(a)

S,0xW9('>

1,3x1010(30)

2,4xlO^9>

ea

kj
mot -1

4,8(29)

16(47)

15,8(48

19,3(a)

13,9(a)

12,1(30

16(b)

a. percobaan sekarar.g
b. asumsi

Simulasi dan konstanta reaksi.

Simulasi dilakukan dengan metoda
diferensial numerik berdasarkan padaskema reaksi
yang ditunjukkan pada Tabel 3. Step waktunya
disesuaikan dengan hasil percobaan. Konsentrasi
awal dari p.roduk-produk radiolisis yang
digenerasikan dihitung dengan menggunakan
persamaan dibawah ini.

Cj= 10"3 Gj . A/(e 1)

Cj :konsentasi dari produk j (dm3mor')

Gj : ratio nilai-G dari produk j terhadap nilai-G
dari eaq",
dimana GjCe^O^I, Gj'CH^^O,!^,
Gj(OH)=l,0 dan Gj(H2O2)=0,25 untuk
semua rentang temperatur.0

A : serapan ea<)' pada panjang gelombang
824nm (nvWl"1)

1 : lebar sel optik (m)

Lebar sel optik yang 2cm tersebut sangat
mempengaruhi distribusi energi yang terdeposit,
sehingga pada semua simulasi, serapan dosis pada
sel optik dibagi dalam 10 irisan dengan dosis yang
diserap 1,55,1,49,1,38,1,23,1,07,0,94,0,77,0,62,
0,52 dan 0,44 yang dihitung dari fungsi distribusi
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dosis yang diukur sepanjang sei optik dengan arah
yang sama dengan datangnya elektron beam dari
pemercepat linier.(13- 5I) Konsentrasi dari produk
yang bereaksi sebagai fungsi dart waktu dihitung
secara terpisah dari 10 irisan tersebut dan nilai
rata-ratanya memberikan nilai konsentrasi tota! dari
optik sel. Prosedur ini memberikan hasll yang
berbeda dari hasil perhitungan pada saat distribusi
produk radiolisis di dalam sel optik tersebut
dianggap homogen.

Nilai k« dan k7 pada temperatur tinggi diatur
untuk mendapatkan fiting yang terbaik dengan hasil
percobaan. Pendekatan hasil yang baik antara hasil
percobaan dengan perhitungan di dapat untuk
seluruh hasil percobaan. Konstanta kecepatan
reaksi yang didapat untuk reaksi bimolekular (2k6)
pada temperatur yang berbeda dapat dilihat pada
Tabel 4. Konstanta kecepatan reaksi naik (2k6)
dengan naiknya temperatur hingga 423 K dan
menurun kembali pada temperatur yang Iebih
tinggi. Nilai 2k6 yang didapat pada percobaan ini
(pH 8) agak sedikit berbeda dengan hasil yang
didapat oleh Christensen dan Sehested (1990) pada
larutan alkali untuk temperatur diatas 298K
(Gambar 3).<2S) Perbedaan ini berasal dari pengaruh
"Ionic strength". Ionic strength yang dipakai pada
percobaan ini adalah (2,7—3,I)xlO~3, yang lebih
rendah dari yang dipakai oleh Christensen dan
Sehested (10'2 atau lebih besar).(25) Pola
ketergantungan k6 pada temperatur menunjukkan
keselarasan antara larutan netral dengan alkali
untuk reaksi bimolekular antara eaq*. Energi aktivasi
dari reaksi tersebut pada rentang temperatur

Gambar3. Ketergantungan nllai konstanta
kecepatan reaksi bimolekulur eaq
dengan eaq~ (2Ke).

Christensen and Sehested

— percobaan sekarang

298-425K didaplt sebagai 19,3kJ mol'1 yang
hampir sama dengan yang didapat oleh peneliti
lain.("'25)

Tabel 4. Konstanta keccpatan reaksi
bimolckular eOq~ dcngan eaq~ (2K<5).

Temperatur

FC

298

323

373

423

448

473

2K<5

[0lcdnv'mol V

1,1

2,2

5,0

8,5

6,0

4,0

KESIMPULAN

Peluruhan kinetika dari produk radiolisis
elektron terhidrasi yang diamati pada panjang
gelombang 824nm dalam metoda pulsa radiolisis
dengan menggunakan larutan metanol pada pH
8,1-8,0 dalam rentang temperatur 298-473K telah
diamati. Konstanta kecepacan reaksi bimolekular
tersebut naik dengan naiknya temperatur hingga
temperatur 423K dengan 2k(298K) sebagai
l.lKlO'^dm'mor's'1 serta aktivasi energinya
sebagai 19,3 kJ mol"1, kemudian menurun pada
temperatur yang iebih tinggi (>423K). Nilai 2k«
yang didapat pada percobaan ini agak sedikit
berbeda dengan literatur, tetapi pola
ketergantungannya pada temperatur adalah sama.
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TANYA JAWAB

S. Bambang G

Menurut Hiikum Arrhenius, harga k =
A.e^, jelas bahwa : A, E dan T sangat
berpengamh terhadap harga k. Mengapa pada
percobaan ini, harga T yang berbeda justru
diperoleh harga kyang sama, yaitu pada T = 298
°KdanT=473°K?

GeniRinaS

2 (eaq") H, + 2OH"

Reaksi bimolekular dari eaq" bukanlah suatu
reaksi yang sederhana yang hanya mengikuti
hukum Arrhenius. Dari percobaan diketahui bahwa
reaksi ini tidak menghasilkan hasil akhir tetapi
melalui pembentukan suatu spesies intermediate
(2eaq) yang merupakan.-reaksi kesetimbangan
dimana reaksi ke kirinya akan menjadi dominan
pada temperatur di atas 423 K (150 °C).

& Bambang G

1. Bagaimanakah pengaruh nilai energi bebas
gibbs terhadap spontanitas reaksi kimia
yang anda ?

2. Reaksi bimolehdar ini termasuk orde raksi
berapa ?

3. Bagaimana dengan tlngkat reaksinya ?

Geni Rina S

1. Saya belum/tidak menghitung nilai energi
bebasnya sehingga tidak 4apat
mengkomentari. Terima kasili' atas
koreksinya.

2. Ordekedua

3. Jawabannya sarna dengan pertanyaan
Saudara pada pertanyaan sebelumnya. ' •
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Djoko Sardjono

1. Dari jiidul Reaksi Bimolekular dan
dengan melihat abstrak dari makalah
saudara kami kitrang tnelihat bimolekular
ycrng saudara maksitd. Mohon penjelasan.

2. Daiam menyatakan konsentrasi saudara
menulis dengan satuan konsentrasi sebagai
satuan volutne/ mol, misalnya larutan
metanol dengan konsentrasi 5x10'
drrf/mol. Apakah pernyataan tersebut
sudah benar, mohon tanggapan Saudara
alaukah 5 x l(f mol/dm.

Geni Rina S

1. Jawaban sama dengan pertanyaan Sdr. S.
Bamban" G

2. Terima'kasih ataskoreksinya(adakesalahan
ketik).

Sitmining

Dengan mengetahui konsentrasi kecepatan
reaksi, program apilkasi selanjutnya unluk air
pendingin. bagaimana, apakah dipercepat/
diperlambat reaksinya, dengan menjaga suhu ?

Geni Rina S

Hasil dari percobaan ini bukan untruk
mempercepat/memperlambat reaksi tetapi
data-data ini digunakan untuk mempelaja'ri tingkah
iaku masing-masing produk radiolisis di dalam
pendingin reaktor. Dengan memahami tingkah
laku produk radiolisis tersebut maka diharapkan
efektifitas penambahan H2 atau hydrogen dalam
menekan konsentrasi 0 2 dapat diketahui
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ANALISIS FENOMENA PROSES PENGOMPAKAN SERBUK
ZIRCALOY-4.

Sigit, Widjaksana, Muchiis B., R.A. Suryana
PE3N-BATAN, Kawasan PuspitekSerporig Tangerang 15310

ABSTRAK
ANALISJS FENOMENA PROSES PENGOMFAKAN SERBUK ZIRCALOY-4. Telah dipelajari

analisis fenomena pengompakan yang terjadi pada proses pengompakan serbuk zircaloy-4. Sebagai
langkah awal dilakukan percobaan penentuan kombinasi campuran ukuran butir guna memperoleh
densitas tinggi. Selanjutnya dilakukan pemahaman fenomena proses pengompakan dengan mempelajari
pengaruh besarnya tekanan pengompakan dari serbuk terpilih terhadap densitas hasil kompakan (pelet
mentah) danfaktor kompresi. Daripercobaan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kombinasi ukuran
serbnkzircaloy-4 (+250 \x) dan (-106 + 45 \i) denganfraksi masing-masing80 % dan 20 % memberikar.
densilas ketuk tertinggiyailu 3,536 g/cm3, sedangkanpadaprosespengompakan tedihat bahwa kenaikan
tekanan menyebabkan densilas 'pelet mentah dan faktor komprssi bertambah. Sampai tekanan 40 bar
penambahannya relatif besar, setelah ilu relatifkecil dan akhirnya densitas relatiftetap pada tekartan
119 bar dengan densilasyang diperoleh 5.002 g/cm danfaktor kompresi 1,1859. Fenomenayang terjadi
s"lamaprosespengompakan dapat dibagitnenjadi tiga tahapyailu: tahap Ipengisian, tahap Hpenyusutan
volume dan iahap III defonnasiplastis.

ABSTRACT
AN ANALYSIS OF ZIRCALOY-4 POWDER COMPACTION PHENOMENA. An analysis of

phenomena which take place in compaction process of zircaloy-4 powder has been investigated.
Preliminary experiments were carried out lo determine a good combination oftv/o types ofparticle size
v/hich gave high density. Then ihe combination selected was used in the compaction process experiments
to study the injluence ofpressure to greenpellet densily and compressionfactor. The residts showed 'hat
the combination oj'80 % zircaloy-4 powder of+250 }i and 20 % of(-106 + 45. \i) diametre gave tap
density of 3.536 g/cm . While in the compaction process, it was observed that green pellei density and
compression factor increased when the pressure rised. Up to 40 bar, this increasing was relatively high,
then relalively small, and the density was relatively constant after 119 bar. In this condition the density
and compressionfactor obtained were 5.002 g/crn and 1.1859 respectively. The phenomena observed in
the compactionprocess ofzircaioy-4powder couldbe devided into Ihree stages, i.e.,: fillingstage, volume
reduclion slage andplastic deformation stage.

PENDAHULUAN

Paduan logam zirkonium (zircaloy) telah
banyak dipakai dalam industri nuklir dan non

nuklir karena keunggulan sifat-sifatnya misalnya
ketahanan korosi pada suhu tinggi serta pada
kondfsi asam/basa, karakteristik mekanik yang
memadai, mudah dibentuk dan khusus di bidang
nuklir, tampang serapan netron zirkonium rendah'1'.
Sebagai contoh, zircalby-2'digunakan pada reaktor
jenis BWR dan HWR, zircaloy-3 dipakai dalam
industri perkapalan dan zircaloy4 pada reaktor
nuklir jenis PWR[2].

Pada umumnya pembuatan logam paduan
dilakukan melalui metoda peleburan, namun untuk
hal-hal khusus dapat dilakukan dengan metoda

metalurgi serbuk, yaitu untuk paduan logam yang
komponen-komponennya memiliki perbedaan titik
lebur cukup besar, misalnya Zr dengan Be, Zr
dengan Sn seperti pada zircaloy-4, di mana Sn
adalah salah satu unsur pemadu pada zircaloy-4
selain Fe dan Cr.

Keuntungan metoda metalurgi serbuk antara
lain parameter proses lebih sederhana bila
dibandingkan dengan teknologi prose; lain,
pengendalian proses guna memperoleh produk
dengan kualitas baik lebih mudah diiaksanakanP).

Proses utama yang tercakup daiam
metalurgi serbuk adalah penyiapan dan
pengompakan. serbuk serta penyinteran hasil
kompakan (pelet nientah). .Proses tersebut
mempunyai pengaruh terhadap kualitas hasil,
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sehingga perlu dilakukan pemahaman atas
fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya.
Dalam penelitian ini yang dipelajari adalah proses
penyiapan dan pengompakan serbuk yang
komposisinya sesuai dengan zircaloy-4 yaitu dibuat
dari campuran serbuk zirkonium ditambah dengan
unsur pemadu Fe (0,22 %), Cr (0,10%) dan Sn (1,30
%).

Pada proses penyiapan dipelajari pengaruh
kombinasi ukuran butir terhadap densitas ketuk
guna mendapatkan ukuran butir yang memberikan
densitas tertinggi, sedangkan pada proses
pengompakan dipelajari pengaruh tekanan terhadap
densitas pelet mentah lalu dilakukan analisis
fenomena berdasarkan teori yang ada.

Teori Proses Pengompakan

Proses pengompakan serbuk bertujuan
untuk mengkonsolidasikan serbuk ke dalam bentuk
yang diinginkan, memperoleh porositas pada
tingkat yang diinginkan serta memberi suatu
kekuatan yang memadai untuk pengerjaan
selanjutnya. Untuk mendapatkan pelet hasil
kompakan yang diinginkan, maka kontak antar
butir atau partikel sangat menentukan, di samping
beberapa fenomena yang terjadi misalnya141:

deformasi plastik dan elastik dari butir

pembentukan fraksi partikel reguler dan dendrit

- gerakan butir yarig menutup rongga/pori-pori

- pergeseran yang diikuti dengan modifikasi
struktur permukaan butir, kenaikan suhu lokal
dan pengikatan

- terjadinya pengerasan butir
Fenomena-fenomena di atas menunjukkan
pentingnya distribusi ukuran butir berikut
karakterisliknya. Sebagai contoh serbuk plastis
dengan bentuk tidak teratur atau dendrit
memberikan kohesi partikel yang lebih baik serta
distribusi lebih homogen.

Beberapa peneliti telah mencari rumus
perubahan densitas selama proses pengompakan
berlangsung. HECKEL dan JOVANOVIC yang
dikutip oieh CAZAUD dkk.w, membagi empat fasa
berturutan yang mempunyai persamaan :

l n { D / ( D o - D ) } = l n { t > a / ( D o - D a ) } + z . p

dengan D densitas yang diperoleh, Do densitas
teoritis (untuk zircaloy-4 = 6,53 g/cm3), Da densitas
serbuk, p tekanan dan z konstanta. Karakteristik
tekanan pengompakan dapat pula dinyatakan
dengan faktor kompresi yaitu1"1:
. . . . densitaspelethasil kompakan
faktorkompresi = : d £ n s i t a s s e r f a u k

TATA KERJA

Bahan

1. Serbuk zirkonium (Zr) 99,6% dari Chemetal
GMBH, {45 \i)

2. Serbuk khrom (Cr) 99,95 % dari Johnson
Matthey, (45 p)

3. Serbuk tin (Sn) 99,99 % dari Johnson Matthey,
(45 »i)

4'. Serbuk besi (Fe) 99,9 % dari Jonhson Matthey,

Alat

1. Mesin press merk KOMAGE kapasitas 50 ton

2. Pengukur densitas ketuk ("tap density tester")

3. Ayakan merk Retsch

4. Timbangan analitis

5. Peralatan gelas

Metoda

1. Dibuat serbuk zircaloy-4 dengan mencampur
serbuk Zr dengan serbuk pemadu yaitu Fe (0,22
%), Cr (0,10 %) dan Sn (1,30 %).

2. Serbuk zircaloy-4 di pres pada tekanan 28,35
bar, setelah menjadi pelet lalu dipecah-pecah
hingga menjadi serbuk dan diayak agar
diperoleh fraksi serbuk dengan ukuran sebagai
berikut:

I. +250 III. -106+45

II.-250+180 IV.-45

3. Diukur densitas ketuk dari masing-masing
• ukuran serbuk tersebut serta kombinasi jenis

ukuran yaitu I & III, I & IV dan II & IV lalu
. dipilih kombinasi yang memberikan densitas

ketuk tertinggi. Penentuan densitas ketuk ini
dilakukan dengan 1000 ketuk.

4. Disiapkan serbuk yang merupakan kombinasi
jenis ukuran serbuk (misalnya I & III) yang
memberikan densitas ketuk tertinggi, lalu
terhadap serbuk tersebut dikenai proses
pengompakan (dipres) pada berbagai tekanan,
masing-masing selama 30 detik.

5. Diukur densitas pelet mentah (hasil kompakan)
dari masing-masing tekanan, kemudian dibuat
kurva hubungan tekanan dan densitas dan
selanjutnya dievaluasi.
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HASIL DAN PEMBApASAN

Pengaruh ukuran serbuk terhadap dcnsitas
ketuk

Penentuan densitas ketuk dari serbuk
zircaioy-4 dilakukan pada berbagai ukuran butir.
Pada tabel 1 disajikan hasil pengukuran densitas
ketuk serbuk.

Tabel 1. Densitas ketuk berbagai ukuran
serbuk zircaloy-4.

No. Jcnis

I

11

III

IV

Ukuran butir, |x

+ 250

-250+180

-106 + 45

-45

Donsitas ketuk,
g/cmJ

3,320

3,437

3:446

3,348

Terlihat bahwa serbuk dengan ukuran besar
Genis I) dan ukuran kecil (IV) mempunyai densitas
ketuk yang reiatif kecil dibandingkan dengan
serbuk yang ukurannya tidak terlalu besar/kecil
(jenis II dan III).

Tabel 2. Densitas kstuk kombinasi ukuran serbuk zirca!oy-4

Otisitis I t l i k , g/cm3

Kombinasi

fraksi berat, %

I

100

80

70

60 '

0

II

0

20

30

40

100

A

Dcusita

ketuk,

g/cm3

3,320

3,536

3,488

•3,460 '

3,446

Kombinasi

fraksi berat, %

I

100

80

70

60

0

ketuk,

IV

0

20

30

40

100

B

Densita

'g/cm3

3,320

3,008

3,008

3,008

3,348

Kombinasi

fraksi bcrat, %

ketuk,

II

100

80

70

60

0

IV

0

20

30

40

100

c
Dcnsita

g/cm3

3,437

3,290

3,304

3,303

3,446

Untuk memperoleh densitas yang lebih
tinggi maka dilakukan perncampuran 2 jenis serbuk
dengan berat yang divariasi yaitu kombinasi:

A = campuran serbuk jenis I & III

B = campuran serbuk jenis I & IV

C = campuran serbukjenis II & IV '

Serbuk-serbuk yang dicampur tersebut
kemudian dimasukkan ke dalam "dies" di mana
mulai terjadi penyusunan dan pengepakan
("packing") butir-butir. Partikel atau butir kecil

20 40 60 80 . 100
f r a h i d i s t r i b u s i s e r b u k , %

Gambar 1. Pengaruh distribusi serbuk
zircatoy-4 terhadap densitas
ketuk.

akan terdistribusi pada sela-sela butir besar
sehingga mengurangi porositas dan pori-pori.
Demikian juga butir besar saling merapat dan
memindahkan butir kecil sehingga porositas
berkurang atau dengan kata iain densitas
bertambahtsI. Seperti terlihat pada hasil pengukuran

densitas ketuk (tabel 2 dan
gambar 1) bahwa kombinasi
campuran beberapa jenis
serbuk memberikan penganih
pada densitas ketuk. Untuk
kombinasi A yang terdiri dari
serbuk dengan ukuran yang
relatif besar (+ 250 \x) dan yang
relatif kecil (- 106 + 45 ji) pada
fraksi masing-masing 80% dan
20 % memberikan densitas
ketuk paling tinggi (3,536
g/cm3).

Berbeda dengan ukuran
lain yaitu kombinasi B (I & IV)
dan C (II & IV) yang
mempunyai densitas ketuk

rendah, diduga masih banyak terdapat rongga antar
butir atau porositasnya 'masih tinggi, karena
butir-butir kecil tidak efektif mengisi sela-sela antar
butir besar. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh
karakteristik bahan serbuk mjsalnya ukuran butir,
distribusi butir dan sifat mampu alirnya. Pada
dasarnya sifat-sifat tersebut saling berkaitan, oleh
karena itu dalam proses ini diharapkan suatu
distribusi ukuran butir tertentu yang dapat
memudahkan proses selanjutnya dengan
menghasilkan kualitas seperti yang dikehendaki.
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Distribusi ukuran butir ini dapat
diidentifikasikan dari besaran densitas ketuk dan
dari bilangan koordinasi (banyaknya butir kecil
yang mengelilingi butir besar/'1.

Analisis fenomena pengompakan .
1. Pengaruh tekanan terhadap densitas

Padatabei 3 dan gambar2 dttampilkan hasil
yang diperoleh dari percobaan pengaruh tekanan
terhadap densitas pelet mer.tah pada pcngompakan
serbuk zircaloy-4. Serbuk yang digunakan adaJah
campuran serbuk dengan ukuran + 250 \x dan {-106

Tabel3. Densitas pelet mentah dan faktor
kompresi yang dipcroleli pada
berbagai tekanan (Do = 6,53 g/cm )

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Tekanan,
bar

0

22,68

34,02

39,69

42,52

45,36

51,03

59,54

62,37

68,04

73,71

79,38

90,72

96,39

98,09

99,22

104,89

107,73

113,40

119,07

121,05

124,74 ..

Densitas,
Dg/cmJ

3,080

4,079

4,172

4,507

4,543

4,649

4,689

4,749

4,764

4,816

4,842

4,915

4,938

4,941

4,949

4,957

4,965

4,982

4,987

5,002

5,003

5,007

Faktopr
kompresi

1

1,324

1,354

1,463

1,475

1,509

1,522

1,542

1,547

1,564

1,572

1,595

1,603

1,604

1,607

1,609

1,612

1,618

1,619

1,624

1,624

1,625

In (D/(Do-D)}

-0,1134

0,5094

0,5706

0,8010

0,8270

0,9048

0,9349

0,9808

0,9924

1,0331

1,0538

1,1129

1,1320

1,1345

1,1411

1,1478

1,1545

1,1689

1,1731

1,1859

1,1867

1,1902

Terlihat bahwa pengafuh tekanan
pengompakan terhadap'densttas pelet mentah hasil
kompakari dan faktor kompresinya semakin besar
dengan bertambahnya tekanan. Hal ini dapat

dimaklumi karena dep.gan makin tingginyatekanan
pengompakan maka akan terjadi tambahan
kekuatan untuk pemampatan butir sehingga
partikel-partikel kecil dapat menutup rongga antar
butir/porositas.

Deisilas, g/cn3 F4ttO!

40 60. 80 100

Telanan, bar
120 140

Gambar2. Hubungan antara tekanan
pengompakan dengan densltas
pelel nte/itah danfaktor kompresi

Selain itu juga bilangan koordinasi dan luas
kontak antar butir bertambah. karena terjadi
deformasi lokal. Pada tekanan pengompakan yang
tinggi (>119 bar), kenaikan densitas dan faktor
kompresi relatif tetap. Hal ini diduga bahwa pada
kondisi tersebut gerak partikel sudah semakin suiit
dan teiah terjadi tahanan-mekanis dari serbuk
zircaioy-4 itu sendiri[6!.

2. Fenomena pengompakan

Apabila ditelaah lebih jauh pengaruh
tekanan pengompakan terhadap densitas sesuai
teori yang dikemiikakan di muka oleh HECKEL
dan JOVANOVIC, maka pada gambar 3 disajikan
kurva ln (D/(Do - D)} versus tekanan
pengompakan di mana telah terjadi beberapa
fenomena tahapan proses selama pengompakan
serbuk zircaloy-4 berlangsung.

Pada tahap I yaitu proses pengisian "dies"
oleh serbuk zircaloy-4. Di sini telah terjadi
penyusunan butirbutir, namun masih terdapat
banyak rongga antar butir, daya ikat dan bilangan
kpordijjasi juga rendah. Pada proses peaekanan ini,
ukuran butir berpengaruh pula pada daya serap
bahan terhadap pengotor dari luar tennasuk gas.

Butir-butir kecil dah tak teratur berdasarkan
pengalaman dapat mengakibatkan kesulitan,
sedangkan butir yang berbentuk bulat dan besar
pada umumnya mempermudah proses
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pengompakan. Oleh karenaw-ittf ukuran butir
biasanya dibuat tidak homogen sehingga terjadi
pengisian rongga-rongga atau porositas di antara
butir pada saat penyusunannya.

Bila penekanan dilanjutkan, maka akan
terjadi penyusunan lanjut dari butir-butir dan
memberikan bilangan koordinasi dan luas kontak
antar butir bertambah besar karena adanya
pergerakan butir. Rongga-rongga antar butir atau
porositas menjadi kecil, sehingga terjadilah proses
penyusutan (tahap II).

Pada tekanan tinggi (>80 bar), butir
mengalami defonnasi plastis (tahap.III). Hal ini
tidak terjadi pada tekanan yang rendah karena aliran
plastis dilokalisasi pada kontak antar butir.
Kenaikan tekanan menyebabkan aliran plastis yang
homogen terjadi melalui hasil kompakan yang
bertambah energi dan kekuatannya karena adanya
tekanan dari luar.

1.2
1.08
0.96
0.84
0.72

0.6
0.48
0.36
0.24
0.12

0
-0.12
-0.24

In tOO/(00-0||

/imn

4
0 20 40 (0 SO 100 120 140

T e k a n a n , b a r

GambarS. Kurva hubungan logaritma
densitas dengan tekanan
pengompakan

Setelah proses pengompakan selesai atau
penekanan dihentikan, masih terdapat sejumlah
tegangan yang tersisa ("residnalstress") yang dapat
mempengaruhi fenomena yang timbul pada saat
pelet (hasil kompakan) dikeluarkan karena adanya.
efek pegas balik ("back spring effecf') yang
mengakibatkan'pelet mengembang. Apabila
tegangan sisa cukup besar dan melebihi kekuatan
ikatan antar butir, maka hasil kompakan dapat
mengalami keretakan atau bahkan pecah.

Dari pembahasairdi atas nampak bahwa
berbagai aspek dan parameter dalam proses
pengompakan serbuk berpengaruh pada hasil
kompakan (pelet mentah).

K E S I M P U E A N

1. Kombinasi campuran ukuran serbuk
zircaloy-4 berpengaruh pada penentuan
densitas ketuk. Kombinasi A (campuran
serbuk ukuran + 250 dan (-106 + 45 ))
dengan fraksi masing-masing 80 % dan 20
% memberikan densitas relatif tinggi yaitu
3,536 g/cm3, sedangkan kombinasi B
(campuran serbuk ukuran +250 dan -45 )
dan kombinasi C (campuran serbuk ukuran
(-250 !• 180) dan -45 ) padaberbagai fraksi
memberikan densitas rata-rata relatif rendah
yaitu masing-masing 3,008 g/cm3 dan 3,299
g/cm3.

2. Pada proses pengompakan serbuk
zircaloy-4, kenaikan tekanan menyebabkan
densitas pelet mentah yang diperoleh
bertambah, demikian pula faktor kompresi.
Sampai dengan 40 bar, penambahan tersebut
relatif besar, tetapi di atas tekanan itu
penambahannya kecil, bahkan relatif tetap
pada tekanan 11-9 bar. Pada kondisi tetap ini
densitas yang diperoleh 5,002 g/cm3 dengan
faktor kompresi 1,1859.

3. Analisis fenomena proses pengompakan
serbuk zircaloy-4 memberikan informasi
bahwa pada proses pengompakan ini terjadi
tahapan proses yaitu : tahap I proses
pengisian dan penyusunan butir, tahap II
yaitu proses penyusutan volume karena
pengurangan porositas atau ronggarongga
antar butir dan tahap III yaitu deformasi
plastis yang homogen dari butir-butir serbuk
zircaloy-4.
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TANYA JAWAB

Pristi Hartaii

1. Dagaimana cara penyiapan /leknik
pencampuran ?

2. Apu fungsi dari "pressing" yang ke 1,
bagaimana seandainya hasil pencampuran
langsimg dipecah dan diayak ?

3. Apakah dasar pembuatan kombinas:/
fraksi-fraksi ?

Sigit

1. Serbuk Zr, Cr, Cr, Sn dan Fe ditimbang
dengan berat tertentu, kemudian
dimasukkan ke dalam wadah (gelas) diaduk
dengan suatu pengaduk.

2. Fungsi pressing, untuk membuat pellet
mentah yang kemudian dipecah-pecah dan
diayak untuk mendapatkan distribusi ukuran.
serbuk yang diinginkan.

3. Dasar, dari literatur dan jumiah bahan
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ANALISIS KEK&SONGAN OKSIGEN DALAM
SUPERKOiNDUKTOR YBCO-123 MENGGUNAKAN TEKNIK
DIERAKSINEUTRON

Ridwan, Gunawan, Wuryanto, W. Prasuad, Epung S. B dan Marsongkohadi
PPSM-BATAN. Kawasan Puspitek Serpong Tangerang 15310

ABSTRAK
ANALISA KEKOSONGANOKSIGENDALAMSUPERKONDUKTOR YBCO-123MENGCUNAKAN

TEKNIKDIFRAKSINEUTRON. Sifat-sifatsuperkonduktifdalam balian YBa1Cu}O1.x(YBCO-123) sangat
bergantung padajumlah kandungan okslgen didalam molekulnya. Keberadaan oksigen didalam bahan
ini secara efektif dapat ditentukan dengan metoda difraksi neutron. Dalam makalah ini akan dibahas
struktur krista! YBCO-J23 berdasarkan datapengukuranyang diperoleh menggunakan 'High Resolution
Powder Diffractometer.'(HRPD)-PPSM yang dianalisis dengan metoda Rietveld, RIETAN'94. Guna
niemperoleh informasiyang lebih mendalam mengenai keberadaan oksigen di dalam bahan YBCO- 123
ini, menggunakan suatu metoda 'Fourier' telah pula dibuatpeta distribusi kerapatan nuklir unluk seliap
posisi atom oksigen di dalatn bahan.

ABSTRACT
ANALYSIS OF OXYGEN DEFICIENCYIN SUPERCONDUCTOR YBCO-123 USING NEUTRON

DIFFRACTION TECHNIOUE. Superconductivity properties in the YBaiCmOi-x.(YBCO-123) is very
depend on the number ofoxygens contents in the molecules. Occupation o/these oxygen can be determined
effectively by means ofneutron diffraction method. The crystal structure ofYBCO-123 analyzed using
Rietveld method, RIETAN '94, based on measured data taken by High Resolution Powder Dijfractometer
(HRPD)-PPSM. Definite information of occupation ofoxygens in the YBCO-123 have also been studied
by using Fonrier method to draw the miclear distribution density to each oxygen atom positions in ihe
compound.

PENDAHULUAN

Penelitian di bidahg superkonduktor telah
berkembang dengan pesat sejak ditemukannya

bahan-bahan baru yang mempunyai suhu-transisi di
atas temperatur titik didih nitrogen cair.
Superkonduktor YBa2Cu3O7-x (YBCO-123)
merupakan salah satu contoh yang sangat populer
dalam kelompok ceramic. Proses pembuatan/
sintesa bahan tersebut bukanlah hal yang eksklusif
lagi, dan kalau boleh sudah dapat dikatakan
establish.

Kandungan oksigen di dalam bahan
YBCO-123 ini sangatlah penting. Bahan akan
bersslat superkonduktif apabila oksigen di dalam
bahan 0< x<0,5 dengan struktur kristai ortorombik
[l]. Mengingat peranan yang penting dari oksigen
ini, maka informasi yang akurat mengenai
kedudukan oksigen di dalam struktur kristalnya
amatlah diperlukan.

Panjang hamburan atomik oksigen terhadap
neutron yang lebih besar dibandingkan terhadap
sinar-X menyebabkan keberadaan oksigen di dalam
bahan akan lebih akurasi bila ditentukan dari data
difraksi neutron. Keakurasian ini sudah tentu tidak
dapat dilepaskan dari peralatan yang digunakan
dalam pengambilan data. Anaiisis struktur
YBCO-123 berdasarkan data hasil pengukuran
menggunakan difraktometer dua-sumbu (resolusi
rendah) pada suhu rendah yang dilakukan penulis p l

dan Katano dkk. PI, sangat bersesuaian satu sama
lain. Pada posisi le (0,1/2,0) tidak ditempati oleh
atom oksigen sama sekali. Hal ini berbeda dengan
yang diperoleh Izumi dkk. '*?, dengan menggunakan
difraktometer serbuk resolusi tinggi (HRPD),
mereka confirm bahwa oksigen pada posisi le
tersebut tidak sepenuhnya kosong. Hasil yang
diperoleh terakhir ini dapat diterima, mengingat
puncak-puncak difraksi yang berhimpitan dengan
menggunakan alat tersebut dapat dih indari sehingga
informasi mengenai struktur kristal bahan dapat
lebih ditentukan dengan teliti.
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Tabcl 1.

Beberapa waktu yang ialu di Rusat
Penelitian Sains Materi (PPSM) Batan telah
dipasang dan dikalibrasi Difraktometer Serbuk
Resolusi Tinggi (HRPD) (5)

Sejumiah data difraksi dari
cuplikan YBCO-123 pada
tempertur ruang telah diambil
menggunakan peraiatan
HRPD ini. Kasil Analisis
lengkap mengenai parameter
struktur kristal bahan akan
diterangkah secara lengkap
dalam makalah ini. Lebih jauh
lagi untuk memverifikasi
keberadaan atom-atom
oksigen di dalam kristal
dengan memanfaatkan
metoda Analisis Fourier
dihitung kerapatan nuklir
untuk setiap posisi atom
oksigen yang kemudian
digambarkan.dalam peta
kerapatan nuklir dua- dimensi.

TATA KERJA

Cuplikan YBCO-123 yang digunakan disini
adalah berupa bahan standard yang diperoleh dari
STREEM yang kemudian disintering sebelum
dilakukan pengukuran. Sejumlah kira-kira 5 gram
bubuk halus YBCO-123 ini kemudian ditempatkan
dalam tabung vanadium guna pengambilan data
difraksi. Intensitas difraksi diukur dalam selang 29;
2,50° - 160° dengan step width 0,05. Pengukuran
dilakukan pada temperatur ruang menggunakan
counting modz dengan kondisi reaktor 25 MW.
Hasil pengukuran menunjukkan bahwa
puncak-puncak utama sangat tinggi bila
dibandingkan dengan cacah latar belakang. Ini
menunjukkan bahwa statistik hasil pengukuran
sudah cukup baik. Keseluruhan data ini kemudian
dipakai untuk Analisis struktur kristal lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Struktur Krisial YBCO-123
Data sebanyak 3200 titik hasil pengukuran

yang setelah dikoreksi kemudian digunakan dalam
Analisis struktur kristal menggunakan metoda
Rietveld dengan memanfaatkan program komputer
RIETAN'94 [6'7). Model struktur kristal d'iambil
crtorombi dengan simetri grup ruang Pmmm

(A-47). Daiam Analisis struktur kristal ini
keberadaan atom-atom oksigen di refinement tanpa
menggunakan syarat batas. Parameter termal

Koordinat atom site occupation beserta parameter termal
isotron hasi! refinement YBCO-I23

Atom

Y

Ba

Cu(l)

Cu(2)

0(1)

O(2)

O(3)

0(4)

0(5)

Site

lh

2t

la

2q

lb

le

2<J

2r

2s

Occ

1,0

1,0

1,0

1,0

0,8287

0,0839

1,0

1,0

1,0

X

0,5

0,5

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

y

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

2

0,5

0,185618

0,0

0,354852

0,0

0,0

0,156239

0,379888

0,377768

B

0,9084 (9)

0,6103(0)

1,5032(4)

0,6682 (6)

0,0100(0)

0,5800 (0)

0,6430 (0)

0,3797 (3)

0,8116(3)

isotrop di setiap posisi atom juga di refine tanpa
menggunakan syarat batas.

Hasil lengkap mengenai parameter struktur
kristal dapat dilihat pada tabel 1. Koordinat atomik
yang diperoleh sangat bersesusian dengan yang
diperoleh Izumi dkk. [4) maupun Asano dkk. f8).
Disini terlihat pula oksigen pada posisi le (0„0)
tidak sepenuh kosong melainkan 0,08. Berdasarkan
hasil analisis ini maka diperoleh bahwa rumus
kimia bahan adalah YBa2Cu306.9i. Faktor reabilitas
pada akhir refinement adalah Rwp= 11,15 %, Rp=
8,91%, Ri= 5,94% dan good offitmss S- 1,87%.
Hasil pencocokan data observasi dengan
perhitungan menggunakan program RIETAN ini
dapat dilihat pada gambar 1. Pada tabel 2, dapat
dilihat jarak antar atom Ba-0 ataupun Cu-O. Untuk
memberikan gambaran yang jelas mengenai
keberadaan atom di dalam kristal, maka pada
gambar 2 dapat dilihat susunan atom-atom di
dalam satu-satuan set yang diperoleh menggunakan
program ORTEP.

Analisis Fourier Struktur YBCO-123

Analisis Fourier banyak sekali tetpakai di
dalam kristallografi terutama dalam penentuan
posisi suatu atom secara akurat di dalam kristal.
Seperti halnya dalam Analisis menggunakan
sinar-X, kerapatan elektron suatu atom di dalam
satu-satuan sel dapat dinyatakan dengan:

p(x,y)Z) =
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Gambarl. Fitting'antara data observasi
dengan perhitungan menggu-
nakan metoda Rietveid

Tabel 2. Jarak Ikatan Antar Atom di dalnm
Kristal

Atom

Y

Ba

Cu(l)

Cu(2)

Atom

- 0(4)

0(5)

0(3)

0(1)

0 (2)

- 0(3)

0(3)

0(4)

0(5)

A

2,4003 (±0,0106)

2,3882 (±0,0114)

2,7497 (± 0,0039)

1,9456 (± 0,0003)

1,9124 (±0,0002)

1,8286 (±0,0196)

2,3245 (+ 0,0228)

1,9347 (±0,0035)

1,9640 (±0,0032)

Gambar2. Struktur YBCO-123 Dlgambar
Menggunakan ORTEP

Gambar3a-3b. Petd'distribusi kerapatan
nuklir untuk atom O(l) dan
0(2) diperoleh anatisa Fourier

Mengingat data yang akan digunakan disini adalah
hasil difraksi neutron, maka Analisis Foufier yang
diperoleh akan merupakan distribusi kerapatan
nuklir. Pada gambar 3a dan 3b dapat dilihat dengan
jelas perbedaan kerapatan nuklir untuk Oi dan O2.
Hal ini sangat sesuai dengan hasil yang diperoleh
pada tabel 1, yakni keberadaan atom oksigen (O2)
pada posisi le yang sangat kecil dibandingkan
dengan keberadaan atom oksigen (Oi) pada posisi
lb, seperti yang terlihat pada gambar 3b. Pada
gambar 4a, 4b dan 4c terlihat bahwa distribusi
kerapatan nuklir oksigen pada posisi 2q, 2r dan 2s
sangatlafe tinggi. Hal ini sangat bersesuaian dengan
derigan hasil yang diperoleh yakni pada
posisi-posisi tersebut sepenuhnya diisi oleh
atom-atotn oksigen.
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II

BH 1
Gambar 4a, 4b, 4c

Peta distribusi kerapatan nuklir untuk atom
•O(3),094) dan O(5) diperoleh dengan analisa
Fburier'

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis struktur kristal
yang telah dilakukan maka rumus kimia bahan
superkonduktor yang digunakan adalah
VBa2Cu3O6.9i- Metoda difraksi neutron sangat baik
dalam Analisis struktur mikro suatu bahan terutama
untuk menentukan secara akurat posisi atom-atom
ringan di dalam kristal yang dengan difraksi sinar-X
sangat sulit ditentukan. Analisis •struktur kristal
yang'telah diiakukan juga cohfirm bahwa oksigen
atom pada posisi le (0,1/2,0) tidak sepenuhnya
kosong. Secara keseiuruhan hasil yang diperoleh
sangat bersesuaian dengan Izumi dkk dan Asano
dkk. Hal ini membuktikan juga bahwa faktor
resolusi alat sangat memegang peranan penting
guna memperoleh hasil yang akurat. Dengan
Analisis Fourier maka informasi mengenai
keberadaan atom pada posisi tertentu di dalam sel
satuan secara kuantitatif dapat diperoleh. Terutama
untuk bahan YBCO-123 ini dimana keberadaan
atom oksigen sangat berperan dalam menentukan
sifat superkonduktif bahan, ma'ka konfirmasi
keberadaan oksigen sangat diperlukan.
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TANYA JAWAB

Sutnining

Apa tujuan mengetahui kekosongan oksigen
pada sitperkonduklor ? dan apa sohisinya ?

Ridwan

Tujuan mengetahui kekosongan oksigen
pada bahan superkonduktor YBCO-123 ini
sebetulnya berkaitan dengan fenomena
superkonduktif yang muncul pada bahan tersebut
yang berkaitan dengan jumlah oksigen di dalam
bahan. Namun demikian haJ yang sangat mendasar
dan dan ingin diterangkan adalah mekanisme
superkonduktif yang muncul sehibungan dengan
jaringan ikatan layer Cu-0 yang ada dan sampai
saat ini belum dapat diterangkan sepenuhnya dari
sudut teoritisnva.
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STUDIPOLA DIFRAKSISINAR-X PADA PADUAN MAGNET
PERMANEN NcfeFe^B

Mujamilah, Ridwan
PPSM-BATAN, Kawasan PuspitekSerpong Tangerang 15310-

ABSTRAK
STUDI POLA DlFRAKSl SINAR-Z PADUAN MACNET PERMANEN Nd2FeuB.Telah diiakukan

analisa pada pola difraksi sinar-X dari paduan magnet permanen NdiFe \nB yang dimagnetisasi dengan
medan magnet luar maksimum 15 kOe. Analisa menunjukkan bahwa paduan mempunyai anisotropi
magnetokristalin uniaksial dengan sumbu mudahpadasumbu c serta menunjukkan adanya kecenderungan
magnetisasi yang kuat.

ABSTRACT
X-RAYDIFFRACTIONSTUDYOFNd2FeuBPERMANENTMAGNETALLOY.AnalisationofX-ray

diffraction pattern ofNdiFewBpermanent magnet alloy magnetized in maximum appliedfield o/15 kOe
has been done. The result shows thal Ihis alloy has a uniaxial mcgnetocrystallim anisotropy wilh c-axes
as easy axes and this alloy also shows a very strong magnetisation behavionr.

PENDAHULUAN

Salah satu persyaratan teknis dari paduan magnet
permanen adalah bahwa paduan ini harus

mampu mempertahankan kondisi termagnetisasi
kuat pada saat medan magnetisasi luar telah
dihilangkan. Ini berarti bahwa paduan magnet
permanen disamping harus mempunyai momen
magnet tinggi juga harus memiliki sifat anisotropi
yang besar. Berbagai metoda pengukuran sifat-sifat
ini biasariya dilakukan menggunakan
magnetometer dan khususnyauntuk sifat anisotropi
harus menggunakan paduan dalam bentuk kristal
tunggal, yang tak selalu dapat ditumbuhkan pada
setiap kristal paduan. Untuk dapat mengatasi
kesulitan ini, terutama untuk karakterisasi /
penelitian awal sifat paduan magnet permanen ,
diperlukan metoda pengukuran alterr.atif dimana
cuplikan yang digunakan tak harus berupa kristal
tunggal. Salah satu altematif metoda pengukuran
yang dapat dilakukan adalah dengan mempelajari
pola diffraksi dari paduan magnet permanen yang
telah dimagnetisasi.

Pada perielitian ini dilakukan studi pola
difraksi dari paduan magnet permanen NdaFenB
yang merupakan salah satu paduan magnet
permanen generasi terbaru yang memiliki unjuk
kerja magnetik %angat baik. Penyiapan paduan

. dilakukan mengikuti metoda / cara pembuatan
seperti yang dilakukan oleh Sagawa " l Data

difraksi dikumpulkan dengan menggunakan
difraktometer sinar-X, sedangkan magnetisasi
dilakukan menggunakan medan elektromagnet.
Dari pengukuran ini diharapkan dapat diketahui
sifat magnetik paduan secara kualitatif.

TATAKERJA

Penyiapan Paduan

Ingot dengan komposisi seperti pada tabel l
yang diperoleh dari Johnsonn Maithey.-dihaluskan
menjadi serbuk dengau menggunakan "centrifugal
Ball Mill" dalam suasana Argon. Ingotditempatkan
dalam wadah Agathe dan penghalusan dilakukan
dengan mengunakan bola-bola Agathe.
Penghalusan dilakukan sampai diperoleh serbuk
berukuran ± 75 nm. Untuk penelitian anisotropi,
serbuk disearahkan dalam beberapa harga kuat
medan magnet dengan kuat mcdan maksimum 15
k'Oe dan kondisi termagnetisasi dipertahankan
dengan mengeraskan serbuk dalam epoxy resin.
Serbuk dibentuk menjadi cuplikan dengan diameter
1 cm dan tebal 2 rtun.

Pengambilan Data

Untuk penentuan fasa paduan, data difraksi
diambil pada cuplikan serbuk yang ditempatkan
pada cetakan plexyglass dalam interval sudut 20-
70. Untuk penentuan anisotropi, peng'ambilan data
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dilakukan dimana sinar datang tegak lurus pada
arah magnetisasi (lihat gambar)

cupllkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan pola difraksi sinar-X dari ingot
seperti yang diperlihatkan pada gambar 1 yang
dianalisa dengan menggunakan program simulasi
Rietveld p i dan menggunakan parameter dari Herbst
(i>1 , menunjukkan telah terbentuk fasa Nd2Fei4B.
Bila dibandingkan dengan komposisi ingot terlihat
adanya sebagian fasa yang diperkaya oleh Nd.
Tetapi prosentasinya jauh lebih kecil dibandingkan

Tabel 1. Komposisi Ingot Nd-Fe-B

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Unsur

Nd

Pr

La

C'e

Fe

Al

Si

Cu

Mg

Ca

B

C

0

N

% berat

27,47

0,10

<0,0I

<0,01

71,18

0,16

0,05

0,02

• <o,oi

<0,01

1,02

110(ppm)

542 (ppm)

38 (ppm)

prosentasi Nd2FeMB, sehingga tidak terlihat adanya
puncak tambahan pada pola difraksi sinar-X.

Gambarl. Pola difraksi Sinar-X ingot
NdiFenB

1SC0

tcra

500

o

\ax>

s»

o

I5C0

WCO

500

15»

3C0

1 I. L

1 ••' ••'•

Gambar 2. Pota difraksi Sinar-X serbuk +
resin:
a/. Ha=0; b/. Ha=7,5 kOe; c/.

- Ha=ll,5kOe;J/.Ha=15kOe

Pola difraksi sinar-X untuk cuplikan yang
termagnetisasi diperlihatkan pada gambar 2a, b, c,
d. Puncak-puncak difraksi ini selanjutnya diLadeks
dengan parameter yang sama seperti pada ingot.
Terlihat ada puncak-puncak yang makin naik,
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makin turun atau muncu! puncak baru (lihat gambar
3a, b, c, d, e ) .

Gambar 3. Pola difraksi Sinar-X serbuk +
resin :
a/. interval (20-30); b/. intarval
(30-40); c/. inierval (40-50); d/.
inlerval (50-60); e. interval (60-70)

Perbandingan antar intensitas selengkap'nya
diberikan pada tabel 2. Dari analisa ini terlihat
bahwa penyearahan serbuk oleh medan magne't
memberikan efekpreferredorientation pada serbuk
yang berakibat terjadi perubahan intensitas pola
difraksi. dengan asumsi bahvva ukuran serbuk
cukup kecil sehingga bisa diambil pendekatan
single domain particle [Stoner-Wohlfarth, 4],
pengorentasian serbuk ini bisa dianggap sejajar
dengan penyearahan momen bahan pada sumbu
arah mudahnya. Sehingga dari data-data perubahan
puncak pola difraksi ini dapat disimpulkan bahwa
panduan ini mempunyai anisotropi magnetik
uniaksial dengan sumbu mudah pada sumbu c.
Dari pola-poJa ini juga terlihat adanya pergeseran
posisi puncak yang bergeser kearah 2 lebih besar
(lihat gambar 4). Fenomena ini mungkin berkaitan
dengan mekanisasi magnetisasi dan perubahan
posisi atom-atom akibat proses magnetisasi. Untuk
mengetahui secara pasti hal ini, perlu dilakukan
studi difraksi resolusi tinggi dan dilanjutkan

Tabcl 2. I'crbandingan intensitas cuplikan pada
bcbcrapa harga mcdan magnet luar,
Ila (sl : Ha=0; s2 : Ha=7,5 kOe; s3 :

hkl

210

202

212

004

222

311

204

214

105

313

322

224

410

411

330

331

412

510

503

326

440

434

550

317

610

515

620

sl

200

275

240

300

200

350

210

300

180

250

500

400

250

150

100

150

100

120

100

s2

210

200

280

1750

420

750

150.

125

75

75

130

s3

225

210

250

1970

500

800

170

160

80

75

135

s4 .

350

310

300

320

1950

600

800

180

175

100

100

150

dengan analisa penghalusan data. Gambar 5
menunjukkan grafik antara intensitas puncak (410)
sebagai fungsi medanmagnet luar. Dari grafik ini
terlihat adanya kecsnderungan magnetisasi yang
kuat dan bila.dibandingkan dengan hasil yang
diperoleh Sagawa w (lihat gambar 6) juga
menunjukkan bahwa sumbu mudah magnetisasi
paduan ini adalah sumbu c. Sebagai koreksi akhir,
pada gambar 7 diperlihatkan perbandingan antara
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pola difraksi ingot dan po!a difraksi serbuk dalam
epoxy resin. Kesesuaian antara kedua pola
menunjukkan bahwa epoxy resin tidak meinberikan
pola/puncak tambahan.

Gambar4. Grafik Posisi Puncak sebagai
fungsl dari medan agnet luar, Ha

0.4 O.S 0.8
Hi

GambarS. Grafik Intensilas Puncak (410)
sebagai fungsi dari medan agnet
luar

"0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hignelic field |MA/ro|

Gatnbar 6. Graflk magnetisasi vs medan
magnet luar dari kristal tunggal

(sagawa et.all5])

Gambar 7. Perbandingan Pola difraksi
sinar-X ingot dengan serbuk +
resin

KESIMPULAN

Dari hasil-hasil pengamatan dan analisa
dapat disimpulkan bahwa:

Paduan Nd^FenB mempunyai anisotropi
magnetokristalin uniaksial dengan sumbu
mudah pada sumbu c;

- Paduan NdaFe^B mempunyai kecende-
rungan magnetisasi yang besar;

- Analisa pola difraksi pada cuplikan
termagnetisasi dapat mernberikan informasi
kualitatif sifat bahan magnetik.
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TANYA JAWAB

Dwl Biyantoro

1. Apakah dengan mengetahni anistropi
magnetokristalin uniaksial dengan sumbu
mudahpada sumbu C menunjukkan adanya
magnetisasi yang kuat, berapa kekuatan
tersebnt ?

2. Magnet NdiFe^B lersebut hasil bnatan
sendiri atau beli jadi. Jika bnatan sendiri
bagaimana cara membuat komposisi agar
homogen ?

3. Apa bentnk kristal NdiFe^B.

Mujamilah

1. Ya, karena setidak-tidaknya mempunyai
kecenderungan magnetisasi yang kuat,
karena bila bahan sudah termagnetisasi, dia
tidak mudah terdemagnetisasi bila ada
medan magnetisasi luar balik.

2. Ingot Nd2Fei4B kami beli dari
Johnsonn-Matthey Jepang, Tetapi untuk
pembuatan magnetnya dilakukan sendiri.

3. Bentuk kristai NdiFenB adalah tetragonal

Samin

1. Apa yang dipelajari pada pola difraksi
sinar-X ?

2. Cupiikan apayang digunakan ?

3. Apakah yang dimaksnd dengan anistropi
mavnetokristalin uniaksial ?

Mujamilah

1. Yang dipelajari dari pola difraksi sinar-X
secara umum adalah struktur mikro bahan.
Dalam penelitian ini kami mempelajari
bagaimana pola ini berubah bila sampel
diberi magnetisasi.

2. Cuplikan yang digunakan, cuplikan serbuk
paduan magnet permanen Nd2FeuB yang
dimagnetisasi pada harga medan magnet
iuar bervariasi.

3. Yang dimaksud anistropi magnetokristalin
uniaksial adalah bahwa momen-momen
magnetik atom akan terarah/mudah terarah
pada satu sumbu kristal bahan saja. bila
diberi medan magnet luar. Sumbu areh ini
disebut sebagai sumbu mudah maanetisasi.
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PENENTUAN RASIO UAI3 DAN UAI4 DALAM SERBUK UAlx
DENGAN TEKNIK DIFRAKSISINAR - X

S u p a n d i, Bambang Sugeng
PPSM- BATAN, KawascnPuspitekSerpong Tangerang 15310

ABSTRAK
PENENTUAN RASIO UAh DAN UAU DALAM SERBUK UAlx DENGAN TEKNIK DIFRAKSI

S1NAR-X. Telah dilakukan suatupenerapan penentuanperbandingan kadar UAh dan UAU dengan teknik
difraksi Sinar-X dalam bahan bakar serbuk UAlx tipe MTR uniuk reaktor MPR-30. Penentuan
perbandingan kadar UAh dan UAU dilakukan dengan menggunakan teknik difraksi sinar-X, yang
didasarkan atas perbedaan sudut hamburan difraksi berkas sinar-X, karena adanya perbedaan bentuk
struktur kristal UAI2, UAh dan UAU Hasilpengukuran meminjukkan bahwapresentase kandungan UAh
= 63,70 % dan IJAU = 36,29 %, dan masih memenuhispesifikasi bahan bakar reaktor tipe MTR.

ABSTRACT
DETERMINATION OF THE UAL3 - UAU RATIO IN THE UALx POWDER BY X- RAY

DIFMCTOMETRI TECHNIC. An experimental sludy was carried out to determine ofthe UAh - UAU
ratio in the UAlx powder, and measurement was mada by means of the X-Ray diffraction technique. The
reflection ofthe individual phases are continuously registered by the recorder. The results showed that,
the compounds are consists of UAI3, 63.70 % and UAU 36.29 %, where there were stil! allowed used as
fuel elementfor MTR type reaktor according to the specification available.

PENDAHULUAN

Reaktor uji material, (Material Testing Reactor)
dengan pengkayaan uranium antar 20 s.d 90

% terbuat dari bahan fisil dalam bentuk serbuk
U3O8.A1, UA1X .A1 dan UjSi^.AI dalam matrik
aluminium yang selanjutnya disebut inti elemen
bakar (fuel core). Inti elemen bakar ini merupakan
bahan bakar rakitan untuk pembuatan pelat elemen
bakar yang berupa lempengan dengan ukuran
panjang, lebar dan tebal tertentu hasil pengepresan
serbuk UA1K.A1 atau U3OS.AI.

Mekanisme pembuatan elemen bahan
bakar tipe MTR yang telah disederhanakan dapat
dilihat pada Gambar 1. Bahan bakar UAIX.A1 yang
diperoleh dari sistem ini kemudian akan di uji
cobakan pada reaktor serba guna G.A. Sivvabessi
dan selanjutnya pembuatan bahan bakar ini
diarahkan untuk pengembangan pembuatan
bahan bakar uraniura silisida sebagai bahan bakar
mutakhir.

Peleburan iogam AI dengan Uranium logam
(rogulus) dengan perbandingan 3 : 1 dalam proses
pembuatan paduan iogam UAIx tidak hanya
terbentuk UAI3 dan UAU seperti yang dikehendaki
dalam spesifikasi MTR reaktor, tetapi terbentuk

pula UAI2, sisa logam uranium dan aluminium
yang tidak diinginkan.

Suatu cara yang biasa dipakai untuk
menentukan rasio apakah proses pembuatan paduan
logam UA1X dengan cara peleburan telah sempuma
dan sesuai spesifikasi MTR, dapat dilakukan
dengan menentukan perbandingan kadar UAb dan
UAU dalam serbuk paduan logam UA1X yang
terbentuk melalui teknik difraksi sinar-X.

Menurut "Inspection Prosedure" (I) untuk
mengetahui perbandingan kadar UAI3 dengan UAU
dalam kandungan serbuk paduan logam UAIX dapat
ditentukan dengan cara mengukur tinggi intensitas
refleksi hamburan difraksi sinar - X. Prinsip
pengukuran didasarkan atas perbedaan tinggi
intensitas difraksi sinar-X dari masing-masing
bentuk struktur kristal UA13 dan UA14, bila telah
dapat diketahui maka perbandingan tinggi
intensitas refleksi pada sudut (011) struktur kristal
UAI3 dan UAI4 dapat dihitung dengan catatan
bahwa serbuk UA1X ini bebas dari Un liurn
Aluminium logam dan paduan logam UA12. Untuk
menentukan kadar UA!3 dan UAL4 terlebih dahulu
dihitung luas puncak (I) dari masing-masing puncak
UAI3 dan UAL4 dengan rymus (menurut
"Inspection Prosedure",(l>) sebagai berikut:
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bslcar

Gambar 1. Diagram alirpembuatan elemen bakarMTR type UAIx--4/

I = Tinggi puncak x Lebar paruh (FWHM) (1)

Dari nilai data tersebut yang diambil dari
masing-masing sudut hamburan (011)
perbandingankadarUAbdan UAU dapat dihitung
berdasarkan persamaan seperti berikut dibavvah ini

x 100% = a% (2)
I (UA13) + I (UAU)

sedang kadar UAU dapat dihitung dengan rumus :

Persen(%)UAU = 100 - a = b% (3)

Tujuan utama penelitian ini adalah
pengembangan suatu penerapan metoda untuk
mencari salah satu cara pengujian yang akurat,
cepat dan ekonomis dari sampel bahan bakarserbuk
UAl*. Sesuai dengan speisifkasi reaktor MTR (1)

bahwa UA1X sebagai bahan bakar reaktor
diperlukan beberapa tahapan analisis pengujian
seperti; penentuan kadar uranium, impuritas,
pengkayaan(enrichment) U- 235 rapat muat, dan
yangterahirpcnentuanrasiokadarUAh dan UAU
dalam UA1« guna menjamin kelancaran dalam

pcngopresaianreaktoidengantingkaflceselamatan
yangtinggi.

TATA KERJA

Bahan:

- satnpel UAl*

- sample holder

- spatula

- glass rod

- Drying cabinet

A l a t

- Difraktometer Sinar-X buatan Shimadzu
type XD-610

- Perangkat Goniometer jenis VG-100 R type
horisontal

- Sistim pengendali dan pemroses data yang
berupd- komputer eks- ternal (sistim DP -
610)

- TabungSinar-X C u - K
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Gambar2. Pola Difraksi kristal cuplikan UAlK skalapenuh. Panjang gelombang 15405Angstrum
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Gambar 3. Gabungan pola difraksi Kristal UAlx antara cuplikan dengan literaiur

ISSN 0216-3128 Supandi dkk



liitku II
Prosiding Pertemuan ilan Presentasi llmiah

PPNY-BATAN, Yoi-yakarta 25-27April 1995

M c l o d a
Pengukuran dan Analisis Data

Untuk menganalisis sampel pada percobaan
ini, pertama kali diambil sampei seberat 1 s.d 2
gram. Sampel diletakkan dalam tempat sampel
{sample holder) dari aluminium, diratakan dan
sesekali ditekan deugan spatula. Kemudian
diletakkan dalam dudukan tempat satnpel.
Pengambilaa data dilakukan dengan mode siep, dan
kondisi parameter operasi sebagai berikut:'

Tegangan
Kuat arus

Preset Time

Time konstan

Interval

Panjang gelombang

30 kv
30 mA

1S

0.5 S

0,057S

1.5405 A

Sistim pengendalian dan pemroses data (DP-610)

Pengukuran pola difraksi dapat dilakukan
dengan mode kontinyu dan mode step (step mode).
Mode step hanya bisa dikendalikan secara inanual
dengan pengambilan data satu persatu atau setiap
sudut 2. Sedangkan mode kontinyu dapat
dikendal ikan secara manual dapat juga
dikendalikan secara otomatis oleh sistem DP-610.

Keluaran {pnt put) ada beberapa macam,
antara lain:

1. dengan mode step berupa angka-angka digit
yang harus dicatat satu persatu pada setiap sudut
2 dan pola diffraktograrn pada pencatat
(recorder).

2. dengan mode kontinyu ada dua macam
keluaran yaitu secara manual diperoleh pola
difraktogram yang tergambar pada alat
pencatat , dan secara otomatis pola
difraktogram ditampilkan padalayarmonitor,
disimpandan diolah oleh sistim DP-610.

Hasil olahan berupa data 2 9 , jarak antar bidang
(d),bidang sudut (hkl), intensitas, intensitas
terintegrasi dari setiap puncak yang timbul pada
pola difraktogram, FWHM dan sebagainya data
pengamatan disajikan pada Tabel .4 dan 5, serta
Gambar 2 dan 3.

HASIL DAN PEMBlHASAN

Untuk mengetahui perbandingan kadar
UA13 dan UALi dalam serbuk UAWidasarkanatas
perbedaanpengukuransudutdifraksisinar-Xdari
berbagaibentukkristalUAl2, UAL3 dan UA14, data
refleksi sudut dari masing-masing phase digunakan

untuk identiftkasi.menurut lnspection Prosedure{1\
sepertiTabel 1.

Tabct 1. Datn hkl dan d berdasarkan Inspection
prosedure

FASE

UM2

UAI3

UAU

HKL

111

022

01i

.111

011

112

d

4,35 A

2,70 A

3,01 A •

2,46 A

5,69 A

3,19A

Pola difraksi standar UA13 dan UAI4,
diperoieh dengan cara mengetahui struktur kristal
UAlj dan UAI4 dari suatu literatur (Lattice Spacing
aad Structure of Metals and Alloys, Hand Book),
data yang diperoleh seperti berikut:

Struktur: UA13 :Spacegroup :PM3M(CUBIC)

A = 4.278 A

UAU : Space group : IMMA

(ORTOROMBIC)

A = 4.41 A,B=6.27A

dan C = 13.71 A

Dari data tersebut dibuat simulasi pola
difraksi struktur UA1X (UAI3 dan UAU) tersebut
dengaa menggunakan program Rietveld untuk
X-ray dengan targettabung Cu, Lamda= 1.5405 A).
Pola difraksi yang diperoleh, disimulasikan dengan
pola difraksi sampel UA1X. Selanjutnya untuk
analisis kualitatif (identifikasi) dilakukan dengan
bantuan sistim program pada komputer yang ada.

Sedangkan untuk analisis secara kuantitatif
digunakan bidang sudut (011) dari struktur kristal
UAI3 dan UAU, dengan rumus perhitungan seperti
berikut:

m% = a %

UA14<%) = (l00-a)% = b% (3)

Gambar2 menyajikan difraktograiji Sinar-X
untuk cuplikan serbuk UA1X skala penuh,
sedangkangambar3 menyajikanpenggabungan
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difraktogramSinar-Xskalarertdah.Difraktogram
Sinar-XcupIikanUAIx,padastrukturkristaIUAl3
dan UAU dari suatu literatur menunjukkan adanya
pola yang sama dari puncak (peak) UA13 dan UA!4

dari kedua difraktogram tersebut puncak -
puncaknya saling berimpit, ini berarti bahwa
struktur UAI3 dan UAL< dari cuplikan serbuk UAl*
terletakpadasuduthamburandanjarakyangsama
pula.Gambar4meriyajikandifraktogramSinar-X
serbuk UA!X buatan NUKEM, bila. kita

Tabel 2. Data analisis sampel d dan 2 8 pada
sudut(Oll)

Phase

UAlj

UAU

hk!

011

011

d

3,00

• 5,69

20

29,599

15,539

bandingkan dengan pola difraktogram Sinar-X
suatu cuplikan serbuk uAubuatanPEBN-BATAN
tnenunjukkan puncak-puncakUAb dan UAL4
terletakpadasuduthamburandanjarakyang sama,
seperti ditunjukkan dalam data tabel 2 berikut ini

Tabel 5 menyajikan data dari semua
pengukuran melalui program Rietveld yaitu ;

Tabel3. Data analisis sampel serbuk UAIx pada sudut
hamburan (011)

digunakan unt'uk menghitung rasio UAI3 dan UA14

dimasukkan kedalam rumus (2), sedangkan tabel 4
memperlihatkan tiga puncak yang sangat tajam
yaitu nomer puncak 30, 34 dan 32 . Pada nomer
puncak 32 dan 39 menunjukkan struktur kristal
UAI3 dan UAL< pada sudut hamburan yang sama
(Oll)mempunyaijarakantarabidang (d) masing-
masing 3,0154 A (cubic) dan 5,6977 A
(orthorombic). 3ila dibandingkan dengan tabel 1
data berdasarkan Inspection Prosedure Documen
NO.16-MTR-02-02 (1) memperiihatkan nilai d
mendekati sama pada sudut hamburan (011) yaitu
pase UAb d = 3,01 A dan pase UAL, d = 5,69
A,dengan demikian identifikasi secara kualitatif
telah diketemukan dari selanjutnya secara
semikuantitatif perbandingan kadarUAL3 dan UAU
dapat dihitung.

Pada nomer puncak 32 dan 39 menunjukkan
sudut hamburan (011) struktur krista! cubic UA13

dan orthorombic struktur kristal UAU seperti
terlihat data tabel 5 berikut dapat dihitung
perbandingan kadar UAI3 dan UAI4 melalui rumus
persamaan (2) dan (3) dengan memasukkah data
kcps*deg.

0,1088
Persentase ( % ) UAI3 =

0,1088 + 0,0620
x 100 % = 63,70 %

Phase

UAI3

UAU

hkl

011

011

pcak

32

39

2 0

29,599

15,529

d

3,0154

5,6977

i/n

65

23

FWHM

0,258

0,292

kcps*dcg

0,1088

0,0620

Persentase(%) UAU = ( 1 0 0 - 6 3 , 7 0 ) % = 36,30%

Hasi! pola difraksi serbuk UA1X

s t anda r (buatan NUKEM),
dibandingkandenganpoladifraksihasil
percobaansampel serbuk UAlxbuatan
PEBN,ternyatapuncakUAI3 dan UAL,
terletak pada sudut hamburan dan jarak
(2 9) yang sama.

Tabel4. Petnilihan Data Analisis sampel serbuk UaU
difraksi sinar-X pada tiga puncak paling kuat

peak

No

30

34

32

2 9

(deg)

36,480

28,001

29,599

d

(A)

2,4609

3,0154

3,1838

I / I I

100

75

65

FWHM

(tlcg)

0,244

0,243

0,258

intensit
y

(kcps)

0,556

0,416

0,361

intcgratcd int

(kcps* deg)

0,1594

0,0964

0,1088

nomerpuncak, 2• (deg), d(A), I/II, FWHM (deg),
Intensitas (kcps) dan Integrated (kcps*deg)
sebanyak 39 puncak hamburan data Intensitas

KESp[PULAN

Dari hasil analisis secara rinci dengan
Difraktometer sinar-X dapat disimpulkan
bahwa:
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Tabcl 5. Data Analisis sampel scrbuk Ualx difraksi
sinar-X dengan menggunakan program
Rictveld

peak

No

1.

2.

3.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

!5

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

2 0

<deg)

85.054

81.343

80,314

77,496

76,765

74,381

73,649

72,864

72,213

71,374

69,694

66.904

65.603

64.059

63,842

61,485

57,882

52,545

50,215

49,267

48,725

47,669

47,073

44,147

42,359

41,032

40,517

38,973

38,648

36,480

35,830

29,599

28,488

28,001

25,969

24,100

21,201

20,822

15,539

d

(A)
1,1395

1,1819

1,1944

1,2306

1,2405

1,2743

1,285!

1,2970

1,3071

1,3204

1,3481

1,3987

1,4218

1,4523

1,4568

1,5068

1,5917

1,7401

1,8153

1,8480

1,8672

1,9061

1,9289

2,0497

2,1320

2,1978

2,2245

2,3091

2,3277

2,4609

2,5040

3,0154

3,1304

3,1838

3,4281

3,6896

4,1871

4,2625

5,6977

I / I I

16

14

7

11

7

9

32

10

14

10

16

8 .

28

7

8

24

17

40

9

9

15

52

15

9

46

14

12

27

39

100

48

65

10

75

20

32

30

59

23

FWHM

(dcg)

0,486

0,481

0,474

0,294

0,271

0,447

0374

0,244

0,240

0,216

0,361

0,303

0,399

0,291

0,253

0,491

0,284

0,281

0,259

0,349

0,274

0,274

0,258

0,447

0,263

0,248

0,264

0,214

0,255

0,244

0,258

0,258

0,325

0,243

0,231

0,223

0,235

0,266

0,292

intcnsit
y

(kcps)

0,087

0,078

0,039

0,062

0,040

0,048

0,178

0,054

0,090

0,045

0,155

0,045

0,155

0,040

0,047

0,131

0,094

0,223

0,052

0,048

' 0,085

0,87

0,083

0,052

0,257

0,079

0.067

0,148

0,218

0,556

0,267

0,361.

0,056

0,416

0,109

0,178

0,167

0,327

0,126

intcgratcd int

(kcps* <leg)

0,0533

0,0426

0,0276

0,0253

0,0160

0,0237

0,0841

0,0225

0,0210

0,0138

0,0406

0,0185

0,0863

0,0156

0,0128

0,0687

0,0316

0,0762

0,0187

0,0164

0,0276

0,1114

0,0318

0,0269

0,0760

0,0215

0,0185

0,0413

0,0728

0,1594

0,0830

0,1088 Cubic
LJAI3(O11)

0,0239

0,0964

0,0275

0,0446

0,0390

0,0987

0,0620 ortho
rombic UAU

(011)

1. Teknik ini dapat digunakan untuk
identifikasi serbuk UAl* secara anaiisis
kualitatifdanscmikuantitatif

. Persentase (%) UAlj = 63,70 %

3. Persentase<%)UAU =36,30%

4. Teknik ini dapat digunakan sebagai
penentuan
reaktor

uji kuaiitas bahan bakar
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1. Bagaimana cara analisis struktur kristal
denganX-RD ?

Supandi dkk ISSN 0216-3128



Prosiding Pertemuan dan Presentasi llmiah
PPNY-BATAN, Yogyakarta 25-27Aprit 1995

147
Buku II

Gambar 4. Pola Difraksi Standar Serbuk UAtx buatan NUKEM Jerman

2. Parameter apa saja yang mempengaruhi
analisis dengan XRD ?

Supandi

1. Cara analisis struktur kristal dengaaX-RD
dengan memperoleh/mengetahui struktur
UA13 dan UAU dari literatur sebagai standar
diperoleh data

Struktur UA13: space group PM3M - kristal
kubik A=4,278 A
Struktur UA14: space group IMMA - kristal
ortorombik A=4.41 A, B=6,27 A dan
C=13.71 k

2. Analsisis yang mempengaruhi dengan
X-RD, tidak boleh ada kristal UAI2 , U
logam, Al sisa, jadi harus-betul-betul UA13

dan UAU dalam UA1X.

ISSN 0216-3128 Supandi dkk



148 liuku 11
l'r
PP... _ 'ID0200063

APLIKASIANALISIS AKTIVASINEUTRON PADA
PENENTUANUNSURKELUMITPt DALAM CUPLIKAN
ORGANTIKUS

Sri Wardani, Rina Mulyaningsih
PRSG-BATAN, Kawasan Puspitek Serpong, Tangerang 15310

ABSTRAK
APLIKASl ANALISIS AKTIVASINEUTRON PADA PENENTUAN UNSUR KELUMITPt DALAM

CUPLIKAN ORGAN TIKUS. Analisis Aktivasi Neutron (AAN) telah dikembangkan sebagai metoda
anaiisis yangcepat dengan sensitivitas, akurasi, danpresisi iinggi di bidang penelitian kedokteran untuk
menentukan distribusi unsur kelumit di dalam organ tikus. Penentuan nnsur kelumit Pt dan Se diiakukan
secara relatifdengan standar hati dariNBS. Standar inisekaligus digunakan sebagaipengujian ierhadap
metoda dan peralatan yang digunakan. Hasil pengu kuran menunjnkkan bahwa dengan menggunakan
peralatan dan metodayang tersedia dapat diperoleh harga limit deteksi untuk Pt.sebesar 1 ppm. Dapat
diperoleh distribusi kan dungan unsur kelumit Pt dalam berbagai organ tikusyangsebelumnya telah diberi
perlakuan dengan cisplatin. Disamping itu dapat diketahuipula bahwa kandungan Pt di dalam beberapa
organ tikus yang telah diberi perlakuan dengan cisplatin dan natrium-selenit lebih besar dibanding
dengan tikusyang hanya diberi perlakuan cisplatin saja.

ABSTRACT
APPLICATION OF netron ACTIVATION ANALYSIS FOR DETERMf NATION OF TRACE

ELEMENT Pt IN THE RATS TISSUE SAMPLE. The netron Activation Analysis (NAA) have been
developed as an analylical method withfast, high sensitivity, high accuracy and highprecisionfor medical
research porposes to determine the trace elements in the rat 's tissue sample. Determination ofthe trace
elements Pt adan Se have done iising bovine liver standard ofNBS as a reference. This standard has used
also as a tool to verijy an equipment and metkod will be usedfurther. The measurement results shows
that using the available equipment and method, the lower limit ofdetectionfor Pt was 1 ppm. Distribution
ofthe trace elements Pt and Se in the differents rat's iissuespreviously treated with cisplatin can be
determined. The results shows that Pt content in ihe several rat 's tissuespreviously treated cisplatin plus
sodium selenite is much bigger than that previously treated wilh cisplatin only.

PENDAHULUAN

Analisis Aktivasi Netron (AAN) merupakan
suatu metoda analisis yang digunakan untuk

menentukan kandur.gan unsur kelumit dengan
suatu tingkat akurasi dan presisi tinggi. Pada
dasamya, AAN memanfaatkan prinsip alamiah
bahwa reaksi aktivasi inti suatu unsur dengan
netron akan memancarkan radiasi gamma dengan
energi spesifik yang mencirikan unsur tersebut,
sedangkan radioaktivitas yang dipancarkan dari
reaksi aktivasi unsur tersebut akan sebanding
dengan kandungan unsur yang dianalisis. Reaksi
aktivasi netron terhadap unsur yang dianalisis
dilakukan dengan sumber netron, dalam hal ini
biasanya digunakan reaktor yang telah diketahui
secara pasti besar fluks netronnya, sedangkan
pengukuran radioaktivitas dari unsur yang telah

teraktivasi dilakukan dengan analisator saluran
ganda (Multichannel Analyzer).

Ketersediaan sumber netron dengan fluks
yang tinggi, sistem deteksi dan analisis radiast
dengan kinerja tinggi .(Mgfi resolution detection
and high performance multi channel analyzer),
serta fasilitas pendukung lainnya membuat AAN
menjadi salah satu metoda analisis yang cukup
andal dengan. sensitivitas, presisi dan akurasi yang
tinggi. Penentuan kandungan beberapa unsur
dalam satu cuplikan dapat dilaku kan secara
serentak dengan mengatur waktu pengukurannya.
(3leh karena itu, meskipun AAN merupakan
metoda analisis yang relatif mahal, namun metoda
ini digunakan untuk penentuan harga analisis dari
beberapa bahan refererisi standar yang dibuat oleh
NBS (National Bureau of Standard, USA) dan
NIES (National Institute for Environmental Studies
of Japan).
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Teknik AAH telah berkembang sehingga
sampai saat ini AAN merupakan metoda analisis
yang telah teruji. Pada akhir-akhir ini, metoda
AAN tanpa prosedur pemisahan kimia, yang
disebut AAN Instrumental (Instrumental netron
Activa tion Anaiysis) dianggap sebagai salah satu
metoda yang terbaik (l>2)' Aplikasi AANf untuk
analisis unsur kelumit dalam berbagai cuplikan dari
berbagai bidang iimu pengeta huan telah banyak
di lakukan, salah satu bidang yang juga
menggunakan teknik AAN adalah litbang bidang
kedokteran. Makalah ini berisi aplikasi AANI
untuk penentuan unsur kelumit Se dan Pt dari
cisplatin dalam cuplikan organ tikus.

TEORI

Dasar metoda AAN

Berkas netron dari teras reaktor yang
digunakan untuk AAN mempunyai daerah energi
yang luas. Energi netron meliputi jangkau netron
cepat (energi rata-rata 2,5 MeV), netron pada
daerah resonansi (1 ev - 1 kev), netron epi termal
(0,1 ev - 1 ev) dan netron termal (0,025 ev - 0,04
ev). Dengan memilih penempatan cuplikan pada
posisi ter tentu serta penggunaan filter yang sesuai,
maka cuplikan dapat diiradiasi dengan netron yang
tenaganya tertentu.

Inti atom di dalam cuplikan yang diiradiasi
akan bereaksi dengan netron sehinggaterjadi suatu
proses aktivasi yang menghasilkan suatu
radionuklida tertentu. Radionuklida yang
terbentuk akan menghasilkan pancaran sinar-p dan
mungkin juga sekaligus akan menghasilkan sinar-.
Sinar-y dansinar-P yang dipancarkan tnempunyai
tenaga yang spesifik dan men cirikan nuklida
pemancaraya. Aktivitas dari sinar- dan yang
dihasilkan akan sebanding dengan jumlah
radionuklida yang terbentuk. Jumlah radionuklida
yang terbentuk akan tergantung dengan kelimpahan
isotop alamiahnya, serta se banding pula dengan
massa unsur yang ada di dalam target tersebut.

Dengan melakukan pengukuran terhadap
energi sinar-y yang terbentuk maka dapat
ditetapkan unsur yang terkandung di dalam
cuplikan. lebih Ianjut, jika setiap energi-y ini
adalah sebanding deiigan massa unsur di dalam
cuplikan, maka apabila dilakukan pengukuran
terhadap setiap sinar-y dapat ditetapkan jumlah
unsur tersebut.

Pada keadaan dimana cuplikan mengandung
unsur W g dan telah diiradiasi dengan netron maka

radioaktivitas yang dihasilkan dapat dihituns
dengan persamaan sbb.:

( i )

dimana:

A : Aktivitasradionuklida(s-1)
W : Berat unsur (g)
M : Berat atom dari unsur (g/mol)
f : Densitas fluks netrontermal(cm-2.s-I)
NA : Bilangan Avogadro (6,02 x 1023 mol-1)
5 : Penampang lintang aktivasi (barn)
8 : Koefisien kelimpahan target radionuklida

di dalam unsur .
X : Kecepatan disintegrasi dari prcduk

radionuklida [ =0,693/Tm(s,)]
t : Waktu iradiasi netron (s)
Ti«: Umur paruh produk radionukiida.

Disint M, 9 , NA, 8 dan X berkaitan dengan
karakteristik unsur yang dianalisis. Untuk
meninggikan harga A dapat dilakukan beberapa
cara yaitu : memperpanjang waktu iradiasi netron
(t), menambah densitas fluks netron termai (f) dan
berat cuplikan (W). Pada penambahan berat
cuplikan, ada masalah-masalah yang harus
diselesaikan, yaitu tentang keseragaman fluks
netron, faktor perisai diri pada waktu iradiasi dan
kondisi kapsul iradiasi. Lebih ianjut, pada
penambahan rapat fluks netron termal memerlukan
fasilitas iradiasi yang sesuai. Perpanjangan waktu
iradiasi didasarkan pada kondisi iradiasi akan
tergantung pada posisi iradiasi di dalam reaktor.

Pada analisis aktivasi, dengan adanya
pancaran sinar-y yang mempunyai energi yang
berbeda tergantung pada jenis radionuklida yang
dihasilkan, maka dengan memperhatikan sinar-
spesifik dan aktivitas yang dihasilkan (A),
selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap nilai
pencacahan (R).

(2)
M

dimana:

I : Intensitas absolut sinar-y (pada rasio
ketika memancarkan sinar-y spesifik dan
total disintegrasi adalah 1)

s : Efisiensi pencacahan dari detektor yang
digunakan
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Secara teoritis dari persamaan (2) harga R
dapat ditentukan, akan tetapi apabila hanya
mengukur radioaktivitas absolut R, adanya
fluktuasi fluks netron dan ketidakpastian
penampang lintang aktivasi akan menyulitkan
unsur yang dicari. Untuk itu, biasanya digunakan
metode pengukuran pembanding dengan jumlah
yang sudah diketahui dari unsur utama yang
dtanalisis dengan kondist iradiasi dan pengukuran
yang sama dengan cuplikan yang dianalisis.

" Lower limit ofdetection" (LLD)

LLD di dalam AAN dapat dihitung untuk
suatu jenis matriks dalatn cuplikan dengan
menggunakan "Advance Prediction Computer
Program (APCP)", seperti yang telah dikembang
kan oleh Suzuki Shogo dari Institute Teknologi
Musashi, Jepang(5). Metoda ini mengambil
perhitungan "Cumulative Compton Continuum
Effect" dan estimasi yang baik pada "photopeak"
analitis terbaik, presisi pengukuran, LLD, ukuran
cuplikan maksimum yang diperbolehkan, dan
iradiasi optimum, peluruhan dan parameter
pencacahan untuk matriks dalam cuplikan.

TATA KERJA

Persiapan cuplikan

Untuk penentuan unsur Pt dengan metoda
AAN, telah dipersiapkan cuplikan organ tikus jenis
Wister yang sebelum nya telah mengaiami
perlakuan dengan cisplatin<3), atau natriutn selenit
atau natrium selenit dan cispiatin (4). Ada erapat
perlakuan yang dikerjakan terhadap cuplikan organ
tikus seperti diuraikan dibawah ini:

- Cuplikan organ tikus yang telah mengalami
perlakuan dengan cisplatin.
Cisplatin [cis-dichloro diamine-Pt(II): 'CDDP
(Cl2H6N2Pt, berat molekul = 300,5)] adalah
campuran Platina yang mempunyai peranan
yang sangat penting pada bidang terapi kanker.
Pemakaian cisplatin mempunyai efek
sampingan yang merugikan. Cisplatin
mempunyai efek anti kanker dari gabungan
dasar C\ dan Pt. Cuplikan organ tikus yang
sebelumnya telah mengalami perlakuan
dengan cisplatin (Aldrich, cisplatin: 5 mg/kg
berat, Pt: 16,7 nmol/kg berat), setelah
dis impan selama 24 jam kemudian
ditambahkan chloroforra anesthesia. Bagian
organ pembuluh nadi, hati, ginjal dan darah
(whole blood) diambil keluar. Untukhatidan
ginjal ditambah dengan larutan gula pasir
(0.25M) dan diaduk secara merata. sedangkan

darah tanpa ditambahkan sesuatu dikeringkan
dengan pengering dingin seiama 72 jam.

- Cuplikan organ tikus yang telah mengalami
perlakuan dengan cisplatin dan natrium selenit.
Adanya kandungan Se akan mengurangi
kegagalan pada efek terapi pengobatan dengan
cisplatin, karena kandungan Se dapat
mengurangi zat beracun di dalam cisplatin.
Pada studi ini, untuk dapat melihat distribusi
Pt dari cisplatin pada organ hewan, yang
sebelumnya telah diberi perlakuan dengan
pencampuran cisplatin dan natrium selenit
(Na2Se03). Cisplatin dan natrium selenit yang
digunakan masing-masing dari Aldrich dan
Hani Kagaku. Cuplikan organ tikus yang telah
mengalami perlakuan dengan cisplatin dan
natrium selenit (Pt: 16,7 nmol/kg berat, Se: 11,6
pmol/kg berat).

Untuk mencampur cisplatin dan natrium selenit
ditambahkan larutan garam (NaCl, 0,9 %).
Setelah cuplikan organ tikus yang telah
mengalami perlakuan dengan campuran
cisplatin dan natrium selenit tersebut disimpan
selama 24 jam kemudian ditambahkan ether
anesthesia,bagianorganpembuluhnadi danisi
rongga perut diambil keluar. Untuk hati dan
ginjal ditambah dengan larutan gula pasir
(0,25M), sedangkan darah tanpa ditambah
sesuatu dikeringkan dengan pengering dingin
selama 72 jam.

- Cuplikan organ tikus yang telah mengalami
perlakuan dengan natrium selenit. Seperti pada
perlakuan cisplatin dan natrium selenit,
cuplikan berasal dari hewan yang sebelumnya
hanya mengalami perlakuan dengan natrium
selenit(Se: 11,6 p.mot/kg berat).

- Sebagai kontrol cuplikan digunakan cuplikan
dari organ yang mengalami perlakuan hanya
dengan laiiitan garam (NaCl: 0,9%).
Setiap bagian organ tikus dikeringkan dengan
pengering dingin dan dipergunakan sebagai
cuplikan yang dianalisis. Berat cuplikan yang
dianalisis anatara 30 - 200 mg. Cuplikan yang
akan diiradiasi setelah ditimbang, dibungkus
dengan kantung polietilen dobel dan di "seal"
pada kedua sisinya.

Iradiasi dan Pengukuran sinar-y

Untuk dapat menaapai sensitivitas tinggi
pada analisis aktivasi terhadap unsur kelumit di
dalam cuplikan organ tikus, cupiikan diiradiasi di
reaktor riset di Universitas Rikkyo Jepang (TRIGA
II, 100 kw). Pengukuran sinar- dikerjakan dengan
metoda pencacahan konvensional dengan Ge (Li)
coaxial dengan MCA 4096 kanal. Detektor Ge (Li)
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Targct

Isotopc

kclimpahun

, %

77,

6Se

'Se

'8Sc

'Se
80,

62.Se

0,87

9,02

7,58

23,52

49,82

9,19

coaxial yang digunakan
adaiah Ortec, tipe
GEM-40210-P-S, dengan
FWHM: l,S7kev,dengan
effisiensi relatif 42%.
Analisis data spektrum
menggunakan program
analisis spektrum sinar-
GAMA 9S yang telah
dikembangkan oleh
Suzuki S. dart Institut
Teknologi Musashi,
Jepang (5). Program ini
menggunakan MCA
dengan 4096 kanal dan
PC-9801, MS-DOS
sebagai program analisis
spektrum sinar-y.

Interaksi Pt dan Se di dalam organ

Efek terapi dengan cispiatin diharapkan
akan memberikan efek sebagai anti kanker dan
dapat menekan effek sampingannya sekecil
mungkin (6'7). Di dalam penelitian ini juga
memperhatikan interaksi Se di daiam organ.
Interaksi di dalam organ ini bahvva bahan kimia
yang terkandung didalam organ mempunyai

Tpfticl 1. Rcaksi penangknpan netron padnSelgriiiinj

Isotopc

yg. (crbcntuk

75Se

77"'Se

78Se

79'"Se

8lmSe

83Se

S3mSe

Unmr

paruh

120 d

17.5 scc

stable

3.9 min

56.8 min

25 min

70sec

pcnampang

aktivasi, barns

30

22

42

GJ6

0.1

0.004

0.05

cncrgi sin.-y (kev)

(Intcnsitas, % ) , (*:relati()

136 (57), 265 (60), 280 (25)

162(50)

96(9)

103 (8)

220(44V360(69),527(59)

650(20*), 1010(100*)

secara cepat. Masing-masing cuplikan diiradiasi
untuk waktu 10 detik. Sesudah kira-kira 30 detik
dari akhir iradiasi dilakukan pengukuran sinar-y
dengan waktu pencacahan 20 detik. Kemudian
spektrum sinar-y yang •dihasilkan dianaltsis untuk
selama kira-kira 30 detik. Pada cara ini, analisis
dari proses iradiasi sampai menghasilkan hasil
analitis berakhir dengan vvaktu yang sangat singkat
kira-kira 2-3 menit. Bahan referensi standar hati
(bov'me Iher) dari NBS dianalisis dengan metoda
ini untuk menguji akurasi dan presisi peralatan dan
raetoda yang akan digunakan untuk eksperimen
selanjutnya. tabel 2 menunjukkan kondisi iradiasi

kesesuaian di dalam mempengaruhi aktivitas
phisikologi. dan Se dapat • Tabel2. Kondisi iradiasi dan pengukuran sinar-y padaanalisisSe
menekan adanya pengaruh racun
mercury dan anti kanker. Target

nuklida

Fluks

netron. . (n.
cm"-, s'1)

75mSe 1,5 x 10'-

Penentuan Selenium secara
cepat (rapiddetermination of
Se)

Eksperimen(8) ini adalah
penentuan Se di dalam organ hati
tikus. Unsur kelumit Se di dalam
organ mempunyai peranan penting di dalam bidang
biologi, phisikologi, kedokteran dan lain-lain. Sa
adalah salah satu unsur penting di dalam jaringan
biologi {biological tissue), tetapi apabila kelebihan
unsur ini dapat menyebabkan gejala keracunan, dan
apabila unsur Se ini kurang mencukupi akan
menyebabkan penyakit kekurangan Se. Diketahui
pula bahwa Se mempunyai sifat penahan racun
mercury atau anti kanker (6'7). Selenium aiamtah
mempunyai 6 isotop seperti ditunjukkan di dalam
tabel 1. Oleh reaksi penangkapan netron Se ini akan
menghasilkan beberapa radioisotop oleh reaksi
penangkapan netron, dengan radionuklida 77mSe
mempunyai umur paruh terpendek (17,5 detik).
Penentuan Se di dalam organ hati tikus dapat diukur

Posisi Waktu Waktu
i

iradiasi jpendinginanjpencacahan

tabung 21 - 29 det 30det.

Posisi penguk.

Jarak dari Detektor Ge

2mm

dan pengukuran sinar-y pada analisis Se.

Tabel 3 menunjukkan hasil analitis dari
beberapa cuplikan hati dengan berat yang berlainan
. Dari hasil analisis didapatkan harga konsentrasi
rata-rata Se adalah 1,07 0,11 ppm. Harga ini sesuai
dengan harga jaminan NBS yaitu 1,1 0,1 ppm.
Penentuan Pt ^ada organ tikus

Eksperimen (9> ini digunakan untuk
menentukan Pt di dalam organ tikus. Tabel 4
menunjukkan data nuklida alamiah dan radioisotop
Pt yang dapat dihasiikan setelah aktivasi. Dari tabel
4 dapat dipertimbangkan beberapa hal untuk
tnenentukan radionuklida yang digunakan dalam
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Tabel 3. Penetuan Scdidalnm cuplik.ia bovine
liver<SRM:1577)

Run

No.

!

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Berat cuplikan

(mg/kcring)

239

249

469

218

114

217

179

114

154

164

231

( Harga rata-rata

(Harga jaminan NBS'

Konsentrasi

(^s/g; ppm)

1.02

0.973

1.05

1.10

1.27

0.94

1.06

1.04

1.10

0.951

1.26

: 1.07 + 0.1!)

: l . l ± 0 . 1 ) I

penentuan Pt dengan metoda AAN. Dari rasio
kelimpahan alam pada target radionukiida dan
penampang lintang aktivasi dapat menentukan Pt
dengan metoda AAN menggunakan l97mPt (T1/2: 80
menit), 197Pt (T1/2:18 jam), l99Pt (Ti«: 30 menit) dan
199 Au (Tia: 3,15 hari). Koudisi pengukuran sinar-
dan kondisi iradiasi ditunjukkan dalam tabel 5.

Pertama, sebagai nuklida yang akan diamati
adalah 199Pt dan 197Pt, cuplikan diiradiasi di
Reaktor riset, Universitas Rikkyo (1,5 x
1012n.cm-2.s-l) selatna 2 menit. Setelah

Tabel 4. Reaksi penangkapan netron pada Platina

pendinginan eiama 14 menit, dilakukan pengukuran
sinar- dari l99Pt untuk vvaktu 20 menit. Berikutnya
setelah pendinginan selama 50 menit, dilakukar.
pengukuran sinar- dari l97mPt untuk waktu 80 menit
Selanjutnya, setelah pendinginan 2 jam, dilakukan
pengukuran sinar- dari 197Pt untuk waktu 2 jam.

Kedua, sebagai nuklida yang akan diamatt
adalah l99Au, cupiikan diiradiasi selama 5 jam,
setelah pendinginan selama 5 hari, dilakukan
pengukuran sinar- 199Au untuk waktu 2 jam.
Seianjutnya, dari setiap data dengan analisis
spektrum dapat dihitung harga LLD.

Ketiga, sebagai nuklida yang akan diamati
adalah Al99u, cuplikan diiradiasi selama 5 jam,
ilakukan pengujian dengan mer.cari kondisi yang
sesuai. Setelah iradiasi, dikerjakan pendinginan
bervariasi dari 3 hari sampai 10 hari dengan variasi
waktu pengukuran dari 20 menit sampai 24 jam.
Dari data analisis spektrum dapat dihitung harga
LLD dari masing-masing radionuklida.

HASIL DAN PEMBAHSAN

LLD pada bermacam radionuklida Pt

Tabel 6 menunjukkan harga LLD dari
cuplikan hati, ginjal dan darah dari hasii analisis
197ft 197mpt I99pt d a n !99Au ^ ^ ^ ^ y a f l g

Target

Isotope

190pt

192Pt

>94pt

195Pt

196Pt

m?t

kelimpahan

alam, %

0.0127

0.78

32.9

33.8

25.3

7.21

Isotope

yg. tcrbentuk

19!Pt

193mPt

I95mpt

l 9 SPt

197mpt

IWpt

199Pt

Utnur

paruh

3d

4.3 d

4.1 d

stable-

80m;n

18 hr

30 min

pcnampang
lintang

aktivasi, barns

0.76

2

87 x 10-3

60 x 10-3

0.8

3.7

encrgisin.-y(kcv)

(Intensitas, % ) , (*:re!atif)

539(9), 360(4)

136 (smal)

130(1), 99(11)

346(13), 279(3)

191(6), 77(20)

543(100), 494(38)

ditunjukkan dari masing- masing radionuklida
hanyalah harga yang terbesar. Tabel 6
menjelaskan bahwa harga LLD. untuk 197Pt dan
I97mPt adalah dari 100 'ppm sampai beberapa ratus
ppm. Harga LLD dari 199Pt dapat mencapai 10 ppm
. Harga LLD dari l99Au pada energi 158 kev adalah
lppm dan ini adalah LLD terendah dari semua

nuklida yang ada.
Dengan demikian dapat
diketahui bahwa
penentuan Pt dengan
sensitivitas sangat tinggi
dapat diperoleh dengan
menggunakan!99Au.

Penetapan kondisi
pengukuran yang
sesuai

S e t e 1 a h
menetapkan kondisi
pengukurari yang sesuai
untukanalisis maka
dilakukan pengujian
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Tabel 5. Kondisi iradiasi " dan pcngukurart sinar- y u'ntuk target
nuklija

Posisi
iradinsi

Tabung

pneuniatik

( l ,5xI0 l 2n.

Tabung di

ring F

(!,8xl0 l 2n.

Eksperimen

Tabung di

ring F

(i,8xI0I2n.

Waktu
iradisisi

2 monit

cm'V)

5jam

cm*2.s"')

untuk konc

5 jam

cm'V)

Waktu
pcndingitian

14 mcnit

50 menil

2 jam

5 hari

Waktu
pcncacalutti

20 mcnil .

80 nicnit

2jam

2jam

:ii yang sesuai pada Au

3 - lOhari 20 mcnit -

24jam

jarak daii
dctcktor

S0 miu

S0 mm

80 nun

2 mm

2mm

nuklida

1 9 9P t

197Pt

197Pt

I 9 9 A U

- • •

1 9 9Au

Tabcl 6. Harga LLD pada Pt dengan target
nuklida 197Pt, !97mPt, I99Pt dan 199Au '
pada cuplikan hati, ginjal dan darah
tikus.

'•""pada waktu pendinginan 5-6 hari
LLD menjadi rendah. Setelah
melevvati kondisi pendinginan 5-6
hari kembali terjadi kenaikan harga
LLD. Untuk ha! ini, dari gambar2
yaitu gambar spektrum sinar-y dari
cuplikan hati dapat dilihat adanya
radionuklida matriks "Na (Tm: 15
jam), "2K (T \a :12 jam) dan S2Br
(T1/2: 36 jam) mempunyai unsur

. yang lebih pendek dari lwAu {Tm'-
3,15 hari), pada tingkat awal
seteiah iradiasi radionuklida-
radionukiida ini ikut meluruh harga
LLD 'menjadi rendah.

Pada pengukuran
radionuklida dengan memajukan
waktu pendinginan juga terjadi laju
penurunan "background' dan laju
peluruhan 199Au menjadi besar,
kembali LLD menjadi lebih tinggi.
Lebih Ianjut, untuk memper'nesar
radioaktivitas yang dihasilkan juga
diperlukan menambah jumlah
kandungan Pt, dengan demikian
berat cuplikan bertambah berat,

rendah. Tetapi untuk tidak mengubah

Nuklida

Tl/2

l97Pt

(ISjam)

I97mpt

(S0 menit)

199Pt

(30 menit)

l99Au

(3,15 hari)

Encigi sin-y

(kcv)

191

346

543

15S

Mati

120

140

10

1

LLD (ppm)

ginjal

130

300

40

1

darah |

140

' 500

50

1

terhadap cuplikan hati. Cuplikan hati dengan berat
antara 30 - 200 mg setelah diiradiasi, didinginkan
untuk waktu penSinginan 3 - 1 0 frari kemudian
dilakukan pengukuran sinar-y untuk selama waktu
pencacahan 2 jam. Harga LLD pada 199Au
ditunjukkan dalam gambar 1. Dari gambar dapat
dijelaskan bahvva harga LLD pada kondisi
pendinginan singkat adalah tinggi tetapi pada
kondisi pendinginan yang semakin lama sampai

4 . 6 8 10 i!
U1U11 pendtnginaa ( h n j

Gambar I. LLD pada Au-199 di dalam
cttplikan hati dengan variabet
waktu pendinginan, waktu
pencacahan 2jam

perbandingan konsentrasi Pt dan unsur matriks,
pola ketergantungan waktu pendinginan pada LLD
tidak berubah.

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara
LLD dengan berat cuplikan pada saat pendingtnan
5 liari. Dengan bertambahnya berat cuplikan, LLD
memberikan penurunan angka indeks. Dengan
menambah berat cuplikan, unsur matriks juga
bertambah besar, sehingga menaikkan
"background". Dari gambar 3 untuk mencapai

'ISSN 0216-3128 SriWardanidkk.



154 Buku II
Prosidin» Pertenutan dan PresentasiIlmiah
PPNY-BATAN Yogyakarta 25-27April 1995

hargalimitdeteksipada 1 ppmkebawah,diperlukan
berat cuplikan kira-kira 30 mg atau lebih berat.
Tetapi pada berat cuplikan lebih dari 100 mg LLD

Gambar 2. Spekirum sinar-y dalam cuplikan
hati tikus

0 10 20 40 60 50 100 120 140 160 IBO Z00 220
B e u t c i p l i t a i jmjl

Gambar3. LLD pada Au-199 di dalam
cuplikan hati dengan variabel
berat cuptikan waktupendinginan
2'jam, waktu pencacahan 5 hari

pada derajat 0,5 ppm hampir tidak menurun.

Gambar 4 menunjukkan hubungan antara
LLD dan waktu pencacahan pada saat pendinginan
yang sesuai (5 hari) untuk bermacam berat cuplikan
hati. Dari gambar LLD diketahui sebagai aspek
pengurangan proporsi pada "square root" waktu
pencacahan. Disini dengan perhitungan pada 3 kali
harga "square root" dari perhitungan "background"
untuk harga LLD. Dari hasil, untuk mencapai LLD
pada derajat lebih rendah dari 1 ppm, untuk berat
cuplikan lebih berat dari 100 mg waktu pencacahan
adalah pada ! jam, sedangkan^untuk berat cuplikan
lebih ringan dari 100 mg waktu pencacahan adalah
pada 2 jam.

Gambar 5 menunjukkan hubungan antara
LLD dengan waktu pencacahan setelah waktu
pendinginan yang sesuai (5 hari) untuk bermacam

5 10 20 S0 120 310 3(0
w a k t i pencacahan (menit)

Gambar4. LLD pada Au-199 di dalam
cuplikan Itati dengan variabet
berat cuplikan waktu
pencacahan', waktupendiaginait 5
hari

2 5 10 20 60 12
Waktu pencacahan (menit)

300 360

GambarS. LLD pada Au-199 di dalam
cuplikan ginjal dengan variabel
waktu pencacahan, waktu
pendinginan 5 Itari

, p p n
M.f «!

S 10 20 60 120
Waktu pencacahan (rnenit)

300 3S0

Gambar6. LLD pada Au-199 di dalam
cupiikan darah dengan variabel' _
waktu pencacahan, waktu *•
pendinginan 5 hari

berat cuplikan ginjal. Gambar 6 menunjukkan
gambar yang serupa untuk cuplikan dafah. Dari
gambar ini, hampir selurah hasil yang diperoleh dari
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cuplikan hati dan ginjal mengalami kenaikan harga
LLD. Kandungan Na dan.Br pada cuplikan darah
adalah banyak. .

Tabel 7 menunjukkan hasil analisis
konsentrasi Pt di dalam berbagai organ tikus.
Masing-masing organ dapat dianalisis dengan
presisi kira-kira 10% untuk unsur kelumit Pt dari
pada unsur Se yang diakumulasi di dalam ginjal.

Distribusi Pt pada cisplatin atau cisplatin dan
natrium selcnit.

Gambar 7 menunjukkan distribusi
konsentrasi Pt dari betmacam organ tikus setelah 24
jam engalami perlakuan dengan cisplain, natrium
selenit, cisplatin plus natrium selenit. Pada
perlakuan dengan larutan garam (sebagai kontrol)
dan dengan natrium selenit, kandungan Pt di dalam
setiap organ hampir tidak berbeda, sedangkan pada
cisplatin atau pada cisplatin dan natrium selenit
terdapat banyak perbedaan. Kandungan Pt pada
cisplatin dan natrium selenit di dalam ginjal adalah
lebih tinggi dari pada kandungan Pt pada cisplatin
saja. Kandungan Pt terbesar terdapat dalam organ
ginjal, kemudian berturut-turut mengecil pada hati,
limpa dan pankreas.
Tabel 7. Konsentrasi Platina di dalatn organ

tikus yang telah mengalami perlakuan
dengan cisplatin

Organ

Hati

Ginjal

Darah

Konsentrasi

(Hg/g:ppm)

5.3 ± 0.4 (S%)

25 ± 2.2 (9%)

8.2 ±0.9 (11%)
•

Lower limitof
deterniination

(|jg/g:ppm) pada berat
cuplifcan

0.4 (200 mg)

0.7 (100 mg)

0.9 (100 mg)

i
Jumlah :|

j

!

1 1 \

12 i

1 2 ii

ji

100

so

40

wel.wl

Stti 1: 'lTMtmetl' de i f i i n d n n S( u t
Seri l : ' l t t i lnn t ' ittjia c--t;:t:ii
S n i 3 : ' t i c u i t i l ' d t i j n :<!? il i

B!E< <odnn !tt\ 1

Ki: l iapi P n t t t t ! Giiiil 'Festis* Jiifni^ Pui 'Tt ja i s ' Out

••Sctitsl Wituf.1 Hi«(l3

Gainbar 7. Distribus: Pt di dalam organ tikns
"treatment" dengan cisplatin,
sodium setenit dan cisplatin plus
sodium selenit setelah 24jam

KESIMPULAN

1. Dari hasil eksperimen penentuan Se secara
cepat menunjukkan bahv/a metoda dan alat
yang digunakan memberikan hasil dengan
akurasi dan presisi yang baik. Harga-harga
analitis yang dicapai sesuai dengan harga
jaminan dari standarNBS.

2. Dengan adanya bahan obat-obatan yang
mengandung logam dan dikenal sebagai anti
kanker maka telah dikembangkan suatu
metoda analisis yang cepat dengan akurasi
dan presisi yang baik. Sebagai satu contoh
adalah untuk penentuan unsur Pt didalatn
cuplikan organ tikus yang telah dibcri
perlakuan cisplatin dan natrium selenit.

3. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa untuk
menentukan Pt dengan hasi! optimum dapat
diperoleh dengan menggunakan
radionuklida 19s>Au (Ti,7:3,15 hari) setelah
iradiasi, dengan pendinginan yang sesuai (5
hari) dan vvaktu pencacahan 2 jam atau lebih
iama serta berat cuplikan pada 30 mg harga
limit deteksi yang dapat dicapai sebesar 1
ppm.

4. Dari hasil percobaan dapat diketahui
distribusi Pt di daiam organ tikus pada setiap
perlakuan dalam cispiatin atau cisplatin dan
natrium selenit.

5. Kandungan Pt di dalam cuplikan hati dan
ginjal tikus pada perlakuan cisplatin dan
natrium selenit adalah lebih besardibanding
pada perlakyan dengan cisplatin saja.

DAFTAR PUSTAKA

G.F. KNOLL : "Radiation Detection and
Measurement", John Wiiey & Sons Inc,
New York(1979).

WILLIAM D. EHMANN, DIA'NE E.
VANCE : "Radiochemistry and Nuclear
Methods of Analysis", John Wiley & Sons.
Inc.

2.

3.

4.

5.

ROSENCWEIG. M., VON HOFF, D.D.,
PENTA J.S., MUGGIA, F.M : J.Clin,
Hematol, Oncol, 7,672 (1977)
A. NAGANUMA, M.SATOH, M.
YOKOYAMA, N.IMURA : Res. Commun.
Chem. Pathol, Pharmacol., 42, 127 (1983)

SUZUKI SHOGO, HIRAI SHOJI :
"Radioisotopes", 38,315 (1989)

ISSN 0216-3128 Sri Wardani dkk.



156 ISukit II
Vrosiding Pertcnmwi dan Presentiai llmiah
PPNY-UATAN Yo«yakarta 25-27April 1995

6. L.A. ZVVELLIN'G, K.W. KOHN : "Canccr
Treat, Rep., 63, 1439 (1977)

7. C.E. MERRIN : "Cancer Treat. Rep., 63,
1579(1979)

8. SHlRAISi F, ASANO M, SRl WAROANI,
OKADA Y, SUZUKI S. (1992) : "
Determination of selenium in biological
materials by netron activation analysis using
77mSe", Bunseki Kagakukai, 1992.

9. ASANO M,SHIRAISIF., SRI WARDANl,
OKADAY.,HIRAlS.(1993):"Correlation
of levels of Pt and Se in rats treated
simulatenously with cisplatin and sodium
selenite", The Science report of Nuclear
ngineering of Musashi Instiiute of
Technology, Japan (1993)

TANYA JAWAB

Djawaliiri

1. Apa unsiir mayor se/ain itnsur kelumit yang
diperoleh dalam pemlitian ?

2. Bagaimana perlakuan awal terhadap
cnplikan untuk analisis unsur kelumit ?

Sri VVardani

1. Unsur mayor yang ada selairr unsur kelumit
yang diperoleh adalah unsur 24Na. 42K dan
82Br yang mempunyai umur apruh lebih

pendek dari l99Au (contoh : hasil analisis
t ikus) . Sedangkan unsur kclumit
mempimyai efek sampingan terhadap
pengobatan terapi kanker.

2. Perlakuan awal terhadap cuplikan.
Pertama-tama tikus hidup diinjeksi dengan
bahan obat cisplatin atau cisplatin dan
natrium selenit. Dibiarkan hidup setama24
jam, kemudian dibunuh dan dibersihkan
sampai bersih dan diberi chloroform
anesthesia (ether anesthesia), bagian hati,
ginjat dan darah diambil dan dikeringkan
dengan pengering dingin selama 70 jam.

Samin

!. Apakah hipotesisnya saitdara meneniukan
Pt dalam organ tikus ?

2. Berapa kadar Pt dan Seyang diijinkan ?.

Sri Wardani

1. Dengan perkembangan pengobatan terapi
kanker dengan cisplatin yang mempurtyai
efek terapi kankcr dari dasar Pt dan Cl dan
mempunyai efek sampingan karena adanya
kandungan unsur logam berat, maka kami
ingin mempelajari distribusi urisur kelumit
Pt di dalam organ tubuh dan ditentukan
cuplikan tikus.

2. Cisplatin 5 mg/kgberat, kandungan Pt: 16,7
mmol/kg berat dan Se : 11,6 mmol/kg berat.
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KINETIKA PEMBUATAN ZIRKON TETRAKLORIDA

Dwiretnani Sudjoko,' DSiisron Masduki, Sunnrdjo, Budi Sulistyo
PPNY-BATAN.Jt. Babarsari P.O. Bax 1008, Yogyakarta 550(0

ABSTRAK
KINETIKA PEMBUATAN ZIRKON TETRAKLORIOA. Penelitian ini dimaksudkan untuk

mempelajari kinetika pembuatan zirkon tetrakiorida. Proses menggunakan reaktor semi kontinyu,
dilengkapi dengan pemanas, pengatur suhu, sublimalor dan penguap. Peubah yang dipelajari adalah
waklu.suhu dan tekanan pembentukan pelet. Reaksiyang terjadi merupakan reaksi orde satu. Pada kisaran
variabel yang diteliti proses dikontrol oteh reaksi kimia dan difusi secara bersama-sama.

ABSTRACT
PRODUCTIONKINETICSOFZIRCONIUMTETRACHLORIDE. Thisresearchwas intendedtostudy

the kinetics ofzirconiwn tetrakloride production. The process was carried ont in semi continous reactor,
eguipped wilh heater, temperature controller, sublimator and scrubber. The variables investigated were
time.temperature andthepelletformingpresswe. Within the range ofvariables stndied, the expression of
theprocess in the chemicalreactioncontrolledregionanddiffusioncontroiledregion were bothpresented.

PENDAHULUAN.

Pembuatan zirkonium tetraklorida dilakukan
dengan jalan mereaksikan zirkon dioksida

dengangas klordan menggunakanreduktorcarbon.
Reaksi antara zirkon dioksida dengan gas k!or
adalah merupakan reaksi heterogen,reaksi
heterogen umumnya mempunyai konversi yang
kecil, karena kontak antara keduanya cukup sulit(".
Kor.tak antara padatan dan gas dapat dilakukan
dengan proses semi kontinyu maupun
kontinyu.Proses kontinyu menggunakan reaktor
"fluidized bed" dan untuk semi kontinyu
menggunakan reaktor "fixed batch". Pada reaktor
fluidized batch, proses dilakukan dengan
memasukkan serbuk zirkon dioksida bersama-sama
dengan serbuk karbon secara kontinyu.sedangkan
gas Cl2 juga dialirkan secara kontinyu dari arah
yang berlawanan. Dari penelitian .yang pernah
dilakukan selama proses sering t.erjadi
"chanelling", sehingga reaksi tidak dapat berjalan
dengan baik, juga dengan proses "fluidisasi" serbuk
karbon banyak yang terbavva keluar bersama
dengan aliran gas keluar, sehingga akan
memperkecil effisiensi alat<2). Untuk mengatasi hal
ini, pada beberapa penelitian digunakan reaktor
semi kontinyu .Zirkon dioksida dimasukkan
kedalam reaktor dalam bentuk pelet yang terdiri
atas zirkon dioksida, petroleum coke sebagai
sumber karbon, sukrosa dan air sebagai perckat.
Pelet-pelet ini disusun dalam bentuk "bed" dengan

ketinggian tertentu, sedangkan gas klor dialirkan
secara kontinyu menembus bed. Reaksi yang terjadi
pada proses klorinasi adalah(j),

j ZrO: + C + Cl2 -» 2 ZrC1-t + c 0

2 ZrO2 + CO + C!2 ZrCU + CO2

(1)

(2)

ZrO2 + C + 2 CI2 -> ZrCU + CO2 (3)

Untuk dapat meneliti kinetika reaksi diatas, maka
reaksi antara zirkonium dioksida dan karbon
dianggap berlangsung similar dengan "grain
model",yang diutarakan oleh Szekely dkk (1976)
dan dikutip oleh Min Chen.Y dkk(4). Dalam model
ini pelet zirkonium dioksida dianggap merupakan
gabungan dari butiran padatan yang bereaksi
dengan tanpa terjadinya perpindahan massa.
Butiran dianggap tidak porous dan reaksi terjadi
pada permukaan tiap butiran. Reaksi antara padatan
dan gas dianggap similar dengan "shrinking core
mode!"w. Beberapa anggapan yang diambil dalam
model ini adalah padatan yang bereaksi dianggap
berbentuk bola dan mempunyai porositas awal
sangat kecil sehingga dapat diabaikan, juga reaksi
terjadi pada permukaan padatan, sedangkan reaksi
dianggap berorde 1. Kecepatan proses klorinasi
dipengaruhi salah satu dari proses berikut
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LReaksi Kimia.

Kecepatan reaksi dapat dinyatakan sebagai berikut

r ~— •
dNs

4 7trs
2 dt

= - k s Yc,

= - i
4 n r; dt

(4)

(5)

dengan
r = kecepatan reaksi

Ns =jumlah moi padatan

Ng =jumlah moi gas

ks =konstante kecepatan reaksi untuk reaksi
permukaan berorde satu

Xs = jari-jari padatan tidak bereaksi

Yci2=feonsentrasi gas Cl2 dalam aliran gas

Bila ditinjau persamaan 4
dN sr = = kC5

bila
(6)

Dalam peristiwa ini jumlah reaktan adalah
sebanding dengan luas permukaan padatan yang
tidak bereaksi. Kecepatan proses klorinasi
didasarkan atas unit permukaan padatan yang tidak
bereaksi (4). Substitusi persamaan 6 kedalam
persamaan 5 dan sesudah diiategralkan didapat

In ( 1 - XA ) = kt + c (8)

biladtbuatgrafikhubunganantaraln(l-XA) dan t
,hasilnya berupa garis lurus, maka orde reaksi
adalahl.hargakdapatdihitungdarislopegaris.

Porositas pelet ditentukan dengan rumus
berikut<2)

Ep =
(9)

dengan:

Ep = porositas pelet

Vp = volume pelet

Wc = berat karbon daiam pelet

Ws = berat ZrOi dalam pelet

pc&ps = densitas karbon dan ZrO2

Jumlah ZrOi yang bereaksi dihitung sebagai berikut

(10)
Ms + Mc

Konversi Xs dihitung dari:

v _ A W '-̂ s — -rr.—r (12)

dengan,

Ms & Mc =berat moiekul ZrO2 dan karbon
m = perbandingan mol. ClZrOi
Bila persamaan (10) dan (11) disubstitusi ke (12)
didapat

_ (Ms-t-^Mc)AWp (13)
s ~ (Mi + M t)W,°

Reaksi antara ZrO2 dan gas Cl2 berlangsung pada
permukaan

(14)

(15)

(16)

(17)
Ns =

V p ( l - E ) Ms

Bila persamaan 17 didiferensialkan terhadap t,
didapat

,Mi _ v» ..»,. (18)
dt MsVp(l-E)"d,

penggabungan persamaan (15), (16) dan
(lS)didapat

dWs : ^ I > k , Y c „ ('9)

persamaan (14) dideferensialkan ke t
dandisubstitusi kepersamaan (19) didapat:

d, 2 p s

bila persamaan (20) dintegralkan dan
disubstitusikan ke defm,isi Xs didapat:

= kit ( 2 1 )

den<;an
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ki =
Ms (22)

2psMs

Dibuat grafik hubungan antara:(I-Xs) vs t bila
berupa garis iurus, maka proses klorinasi dikontrol
oleh reaksi kimia <4 \ harga ki dapat dihitung dari
slcpe.

2. Difusi pada lapisan fiim gas mengontrol

Tahanan lapisan film pada permukaan
padatan tergantung pada sejumlah'faktor, antara
lain kecepatan relatif antara partikel dan-gas-, uku.ran
partikel dan sifat-sifat gas (Levenspiei, 1972).
Kecepatan difusi juga didasarkan atas permukaan
padatan yang tidak bereaksi.

(23)

(24)

(25)
harga ks dapat dihitung dari rumus yang

diberikan oieh Ranz dan Marshall(1952), dalain
buku Levenspielw

= 2 + 0,6 (Sc)w (Re) w (26)

Bila dp kecil, persamaan dapat disederhanakan
menjadi:

2D D (28)

dengan

Y = molefraksi gas CI2

D = diffusivitas gas CI2
Dengan cara yang sama seperti diatas akan
didapatkan hubungan

densan

k2 =
(30)

rs = diamster padatan mula-mula

Selanjutnya dibuat grafik hubungan antara (1-XS)
2/3

versus t, bila grafiknya berupa garis lurus, maka
berarti reaksi kiorinasi dikontrol oleh difusi gas.

TATA KERJA

Bahan

Zirkonium dioksida, merupakan hasil proses
dari tahapan proses sebetumnya. Sebagai sumber
karbon digunakan petroleum coke yang diperoleh
dari PT Inalum, yang mempur.yai kadar air 0,67%,
bahan mudah menguap 11,93%, karbon tetap atau
"Jixed carbori' 86,31% dan densitas 1,691 g/cm3.
Bahan pengikat yang digunakan adalah sukrosa
yang mempunyai kadar air 0,07%. Gas CI2 yang
dipakai dibeli dari PT Sodawaru, dan mempunyai
kemurnian sebesar 99,8%. Zirkonium dioksida dan
petroleum coke diayak menggunakan ayakan
dengan ukuran standar ASTM sesuai dengan
ukuran yang diinginkan, ZrO2 lolos ayakan 160
mesh, sedangkan petroleum coke lolos ayakan 200
mesh. Untuk pembuatan pelet digunakan cetakan
dengan diameter 10 mm ,dan ditekan rrienggunakan
"hyclraitlic press" dengan tekanan yang divariasi
antara 5kN-20kN. Komposisi bahan untuk briket
adalah 87% ZrOi; 9,75% C; 3,25% sukrosa dan air
suiing. Peiet berbentuk silinder tipis ini kemudian
dikeringkan pada suhu 120 °C, sebelum digunakan
sebagai umpan klorinasi.

Alat dan Cara Penelitian

Proses klorinasi dilakukan menggunakan
reaktor yang dibuat dari gelas pyrex dengan ukuran
diameter dalam 1,2 cm dan diameter luar 1,5 cm,
dengan ketinggian 53 cm, sedangkan ketinggian
daerah pemanasan adalah sesuai panjang pemanas,
25 cm. Untuk menampung hasil proses digunakan
sublimator dari gelas dengan ukuran panjang25 cm,
diameter dalam i,7 cm, dan diameter luar 8,6 cm.
Gas yang belum bereaksi dan sisa hasil reaksi,
keluar dari sublimator masuk ke dalam kolom
penyerap, yang dilengkapi dengan bahan isian dari
gelas berbentuk silinder, baru dibuang ke udara
luar. Larutan penyerap yang digunakan adalah
natrium hidroksida. Rangkaian alat yang digunakan
dapat dilihat dalam gambar 1.

Cara Kerja

Proses dilakukan secara semikontinyu. Pelet
dengan jumlah dan berat tertentu dimasukkan ke
dalam reaktor, kemudian rangkaian alat dipasang.
Mula-mula dialirkan gas argon dengan kecepatan
tertentu ke dalam reaktor. Kemudian reaktor
dipanaskan. Bila suhu yang diinginkan telah
tercapai, gas Cl2 dialirkan sesuai vvaktu yang
diinginkan. Pemanas dimatikan dan setelah suhu
reaktor turun menjadi 400 °C, g"as argon dialirkan
lagi dalam waktu tertentu, rangkaian dibuka, hasil
dalam sublimator diambil, ditimbang dan dianalisis
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dengan spektrometer pendar sinar-X. Residu juga
diambil, ditimbang dianalisis.

J1

m
V

1 «

Keterangan:
1. Reaktor 5. Penyerap 9. Tabung gasAr
2. Pemanas 6. Pengatursithu 10&U. Lar. NaOH
3. Sublimator 7. Flow meter
4. Termometer 8. Tabttng gas Ch

Gambar I. RangkaianAlatPeinbiiatatiZrCU

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Hasil-hasil penelitian yang didapat
dicantumkan dalam gambar 2-6. Hasil pengecekan
terhadap orde reaksi hasilnya dapat dilihat dalam
gambar 2.

-to(l-K)

Suhu Opmsl
- i - «5O°C - * - 700'C

Gambar2. Hubungan antara -
dengan waktit

Dari gambar 2 menunjukkan hubungan
antara -ln(l-X5) versus t, ternyata grafiknya berupa
garis lurus, sehingga orde reaksinya adalah 1, sesuai
dengan anggapan yang diambil, harga konstante
kecepatan reaksi dapat dicari dari tangen arah garis.
Penentuan mekanisme reaksi yang mengontrol
dilakukan dengan membuat grafik hubungan antara

0,25

t Suhu Operasi,« C
— 600 C -*- SSO°C - « - 700°C

Gambar3. Hubungan antara (J-Xs)
tlengan waktu, t

1/3

Suhu optr i t i , ' C
— 600°C - t - 6S0°C - » - 1

Gambar4. Hubungan antara (1-Xs)
dengan waktu, t

10 1S
Tekanan pengepre>an,kH.

GambarS. Hubunga.n antara konversi, Xs
dan tekanan pengeprean pelet.

versus t. Dari gambar3 dapat dilihat bahwa grafik
pada variasi suhu berupa garis lurus, sehingga disini
reaksi kimia mengontrol, sedangkan dari gambar 4,
grafik menunjukkan bahwa hubungan ini
merupakan garis lurus, maka disini difiisi gas ju'ga
mengontrol.
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Untuk mengetahui pengaruh tekanan
pengepresan pada pembuatan pelet terhadap
klorinasi, dapat dilihat dalam gaitibar 5, dibuat
grafik hubungan antara konversi, Xs versus tekanan
pengepressan pelet pada pembuatan pelet. Terlihat
bahwa makin besar tekanan pembentiikan pelet,
ternyata kcnversi makin kecil, sehingga anggapan
semula bahwa reaksi antara padatan sesuai dengan
grain model tidak terbukti.

Fraksl

0.040S 0.035
Oumfter ra'4-rUa parUM.mm

0.161

[ 600° C

S'jhu operssi
^ 3 7S0 °C

Gatnbar6. Dislribusi ukuran partikel dalam
briket sisa proses

Dari gambar 6 dapat dilihat bahwa fraksi
massa yang berukuran kecil makin banyak sesudah
reaksi terjadi dibandingkan dengan sebeium
terjadinya reaksi, sehingga anggapan bahvva reaksi
terjadi sesuai dengan shrinking core model terbukti.

KESIMPULAN.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa reaksi klorinasi adalah merupakan. reaksi
orde 1, sesuai dengan model shrinking core ,
sedangkan proses dikontrol secara bersama-sama
oleh reaksi kimia dan difusi gas.
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TANY A JAWAB

Eric, Jr

1. ZrOi yang dipakai diperoleh darunarta,
karenayang disebutpasir zirkon terdiri dar'i
campuran (ZrzSiOi, + ZrO?) , pasir zirkon
istilah tambang

2. Berapa persentase ZrCU ydng dihasilkan
dari hasil reaksi, mlsalnya untuk 100 gr
ZrOz

Dwi Retnani S

' 1. Dari hasil proses

2. Sekitar22%

Supurdjo

1. Makin tinggi sulnt, partikel kecil makin
banyak, apakah tidak sebaliknya

2. Bagaimana pengaruh impitritas terhadap
kecepatan reaksinya

Dwi Retnani S

1. Tidak

2. Impuritas (tak murnian) kadarnya kecil
sekali (di bawah 0,05 %) sehingga tidak
berpengaruh terhadap kecepatan reaksinya

Iiulra Sitryawan

1. Persamaan kecepatan reaksi diperoleh
ordernya satu (dihitung berdasarkan
persamaan garis lurus), apakah setiap
reaksi antara padatan dengan gas diperoleh
ordernya satu

2. Untuk mengatasi partikel padatan ikut
keluar bersama gas sisa apa sudah
diperhitungkan

Dwi Rctnani S

1. Belum tentu

2. Kemungkinan bisa digunakan tiap gas
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Tunjung I

1. Dari variabel yang diteliti proses dikontrol
oleh reaksi kimia dan difitsi. Reaksi yang
manayang lebih domlnan

2. Mengapa grain model tidak sesitai dengan
proses tersebut, bagaimana bila diterapkan
di sistim flnidized

Dwi Retnani S

1. Untuk mengetahui reaksi yang Iebih
dominan periu dilakukan penelitian lanjutan
yang bisa merubah regimenya

2. Pada penelitian dengan variabel tekanan
pengepresan pelet, makin tinggi tekanan
berarti jarak antara partikel padatan makin
kecil, tetapi ternyata konversinya malahan
menurun, seharusnya naik. Hasilnya pasti

sama karena grain model tidak dipengamhi
kecepatan gas.

Murduni Sumarsono

Pada pembuatan ZrCl4 apakah energi
aktivasinya iidak diperhitungkan, mengingat
kecepatan reaksi dipengaruhi oleh konstante
kecepatan reaksi dan konstante kecepatan reaksi
dipengaruhi energi aktivasi (rumus Archennts)
mohon petyelasan

Dwi Retnani S

Perhitungan mengenai energi pengaktif
tidak dilakukan dan sudah dipresentasikan {judul
Mekanisme Reaksi klorinasi) untuk melakukan
penelitian pada suhu yang lebih tinggi tidak bisa
karena keterbatasar. alat (suhu maksimum yang
dapat digunakan untuk reaktor)
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PENGARUH SUHU DAN VVAKTU KALSINASIAMONIUM
URANBL KARBONAT(AUK) PROSES GAS TERHADAP SIFAT
U3O8HASEL

Sutarni, Rachmat Pratomo
PPNY-BATAN.Jt. Babarsari P.O. 8ox 1008. Yogyakarta 55010

ABSTRAK
PENCARUHSUHUDAN WAKTUKALSINASlAMONIUM URANIL KARBO NAT(AUK) PROSES

GASTERHADAP SlFATUsOn HASIL Telah dilahtkan kahinasiamonium wani! karbonat (AUK) proses
gas menjadi tri uranium oktosida (UjOg) dengan menggunakan tungku kalsinasi. Variabel proses yang
diteliii adalah suhu dan waktu kalsinasi. Kondisi kalsinasi ya/ig relatifbaik diperoleh pada suhu 600 °C
dalam waktu 3 jam dengan hasil kadar U 84,6 % dan rapat curah 0,72 g/ml. Selanjutnya serbuk U3Og
direduksi menjadi UOi, dicetak menjadi pelet mentah dan akhirnya disinter untuk mendapatkan pelet
sinter. Proses sintering UOipe/et dilaknkanpada tekanan 2,8 dan 3,3 ton/cm" dan suhu 1700°Cselama
3jam. UO2 sin terpeletyang diperokh mempunyai densitas sinier +/- 95% TD (theoritical density).

ABSTRACT
INFLUENCE OF THE TEMPERATURE AND THE CALCINATION TIME OF AMMONIUM

URANYL CARBONATE (AUC) CAS/OUSPROCESS ONRESULTOF UsOs. The calcination ofAUC to
UzOz withfurr'.ace has been done. The /nvestigacedvariables oft/ieprocess were lemperature andtime of
calcination. The relative goodcalcination condition was 600 °Cfor 3 hours with uranium content of84,6
% andbulk density of0.72g/ml. The U^Oapowcler•foundwasreducedto the UO2, it waspressedlomake
green peltet and ihen to make sinteredpetlel. Tlw sintering process ofthe UOi pellet was carried out at
the pressitre 2,8 and 3,3 ton/cm' and 1700°C/or 3 hours. The UO2 sinleredpellet hadsintered densities
+/- 95 % TD (iheoritical density).

PENDAHULUAN

Proses pembuatan bahan bakar nuklir
menggunakan proses konversi pada prinsipnya

mulai dari proses pemuraian, pengendapan sampai
proses pabrikasi, sedangprosedur/jaluryangdilalui
sangat menentukan produk yang dihasilkan.
Prosedur/jalurpembuatan UO2 dari masing-masing
proses mempunyai spesifikasi tertentu tergantung
senyawa induk, proses kalsinasi dan reduksinya.
Yang dimaksud senyawa induk pada proses disini
antara lain ADU, AUK, Uranil nitrat. Untuk proses
pembuatan UO2 melalui jalur AUK bisa dilakukan
dengan proses cair ( pereaksi amonium karbonat)
dan proses gas.a'4) :

Amonium Uranil Karbonat ( AUK ) proses
gas diperoleh dengan mengalirkan gas CO2 danNH3

serta udara sebagai pengaduk ke larutan uranii
nitrat. Proses pembuatan UO2 melalui AUK
mempunyai kelebihan/keuntungan bila dibanding
dengan proses lainnya yaitu sifat mudah mengalir
("free flowing ") dari serbuk UO2 yang dihasilkan
yang memudahkan dalam proses peletisasi."'5"6'

Pada penelitian ini untuk mempelajari
proses kalsinasi dari serbuk AUK (gas) dengan
variasi suhu dan waktu kalsinasi dalam
hubungannya dengan sifat-sifat U3Og hasil serta
densitas UO2 pelet/sinternya. Percobaan/penelitian
proses pengendapan dilakukan dilaboratorium
secara semi kontinyu, dengan reaksi sebagai berikut

(NH4),UO2(CO3)3 + 2 NH4NO3

Untuk proses kalsinasi, reaksi yang terjadi :(2>5)

T>500°C

UOz (CO,) —U,O« + 10NH3 + 9CO2

+ N2 + 2H2 +7H2O

240-350°C

O2(COj) — UO3 + 3CO2 + 4NH3 + 2H2O
Sifat-sifat fisis U3Og hasil sangat dipengaruhi oleh
suhu dan waktu tinggalnya. Semakin tinggi suhu
dan setnakin lama waktu kalsinasinya reaksi akan
semakin sempuma. Untuk kerapatan jenis (tap dan
bulk density ) U3Os umumnya bertambah besar
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dengan naiknya suhii kalsinasi. Selanjutnya bila
diinginkan UO2 hasi l , serbuk U3O8 direduksi
dengan gas H2, reaksi:

• 3UO2 + 2H2O

TATAKERJA

Baban

Serbuk U3O8

GasNH 3

Gas CO2

Alat

Tangki pengendapan

Tungku kalsinasi

Tungku reduksi
Cara Kerja
Pengendapan AUK {amonium uranii karbonat)

Larutan uranil nitrat dengan konsentrasi 150
g U/l, volume 500 mi dimasukkan ke reaktor
kemudian dialiri gas CO2, NH3 dan udara sebagai
pengaduk. Kondisi pengendapan yang digunakan
suhu 40 °C, pH 8 - 8,5 dan waktu pengaliran gas
selama 2 jam. Serbuk AUK hasil dipisahkan dan
selanjutnya dianalisis. Reaksi yang terjadi pada
proses pengendapan:

UO2(NO3)2 +6 NH3 +3 CO2 +3 H2O

Kalsinasi AUK (amonium uranil karbonat)

Serbuk AUK dengan berat tertentu
dimasukkan ketungku kalsinasi. Selanjutnya
tungku dipanaskan sampai suhu 300°C se'.ama 3
jam untuk pembentukkan UO3. Pemanasan
dilanjutkan pada suhu 600 °C dengan vvaktu
divariasi dari 1 - 4 jam. Untuk variabel berikutnya
waktu tetap dan suhu divariasi dari 400 °C - 700 °C
dengan perbedaan suhu 100 °C. Proses ini
dimaksudkan untuk mendapatkan serbuk U3O8.

Reduksi U3O8

Serbuk U3O8 hasil kalsinasi selanjutnya
direduksi dengan gas H2 untuk menghasilkan
serbuk UO2. Kondisi proses reduksi yang
digunakan : Suhu 700°C,waktu 3 jam.

Pellet-Sinter.

Serbuk UO2 hasil selanjutnya dikenakan
proses pellet - sinter. Proses peliet sinter ini
dilakukan di PPTN Bandung

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Proscs Pcngcndapan

Poses pengendapan ( dengan kondisi
pengendapan dari penelitian sebelumnya )
dimaksudkan untuk mendapatkan serbuk AUK
(amonium uranil karbonat ), dimana serbuk ini
sebagai umpan pada proses kalsinasi.
Pcngaruh VVaktu Kaisinasi.

Dari hasil penelitian yangdisusun padatabel
1. dapat diiihat bahwa waktu kalsinasi berpengaruh
terhadap serbuk U3C>8 yang dihasilkan. Bila dilihat
dari kadar U (U3Os) semakin lama waktu kalsinasi
kadar Unya semakin tinggi karena dengan
bertambahnya waktu akan scmakin sempurna
proses kalsinasinya. Kadar U maksimum
(mendekati kadar U teoritis) dicapai setelah waktu
3 jam dengan kadar U 84,6 %, sedang bila dilihat
dari haiga rapat masa dengan bertambahnya waktu
kalsinasi harga rapat masa juga naik. Bila dilihat
dari aiasan diatas bisa disimpulkan bahwa kondisi
yang memenuhi/mendekati adalah untuk waktu
kalsinasi 3 jam dengan suhu operasi 600 °C.

Tabcl 1. Pcngaruh waktu knlsinasi
Su!iu:600°C

j No

I 1

1 2
1 3
• 4

waktu

(jam!

1

2

3

4

kadarU

79,23

83,03

84,60'

84,61

kerapatan (g/ml)

sejati

7,70

. 7,78,-

7,86

7,92

curah

0,67

• 0,68

0,72

0,72

goyang

0,75

0,78

0,91

0,99

p
e
n

u
h
S
u
h
u
K
a

Isinasi.

Dari tabel 2. dapat diiihat bahwa semakin
tinggi suhu kalsinasi akan diperoleh serbuk U3O8

dengan kadar U yang semakin tinggi. Kadar U
dalam serbuk U3O8 teoritis = 84,8 %, dari tabel
dapat dilihat bahwa kadar U yang mendekati teori
adalah 84,6 untuk suhu kalsinasi 600 °C dan waktu
kalsinasi 3 jam.
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Tabel 2. Pcngaruh suhu
Waktu : 3 jam

No

1

2

3

4

waktu

(jam!

1

2

3

4

kadarU

79,23

83,03

84,60

84,61

kerapatan (g/ml)

sejati

7,70

7,7S

7,86

7,92

curah

0,67

0,68

0,72

0,72

goyang

0,75

0,73

0,91

0,99

ReduksiU3O8
Proses reduksi dilaksanakan didalamtungku

reduksi pada Iingkungan hidrogen, suhu 700°C
dengan waktu3 jam. Hasil analisissifat-sifatserbuk
UO2 adalah sebagai berikut:

O/U = 2,05

Rapat sejati 7,97 g/ml

Rapat curah 1,23 g/ml

Rapatgoyang 1,63 g/ml

Untuk spesifikasi CANDU :

O/U = 2,05-2,18

Rapat curah 1 +/- 0,25 g/ml

Hasil UO2 PPNY biia dibandingkan dengan
spesifikasi CANDU untuk rapat curah dan harga
O/U nya memenuhi persyaratan untuk proses
pembuatan pelet/sinter.

Pembuatan Pelet UO2

Pembuatan pelet dengan alat tekan hidrolis
setelah seng stearat 0,3 % ditambahkan untuk
mengurangi gesekan. Pencampuran. pelumas ini
dengan cara diaduk selama 1 jam, untuk penekanan
2,8 atau 3,3 ton/cm selama 30 detik memberikan
harga rapat masa pelet mentah 5,525 dan 5,65 g/mi.
Setelah diidentifikasi secara visual pelet diatas
memberikan hasil yang bagus/tidak cacat.

Penyinteran

Pelet mentah dari hasii pemeletan
selanjutnya disinter pada suhu 1700 °C selama 3
jam. Setelah dilakukan analisis, UO2 sinter
mempunyai rapat masa 10,33 dan 10,38 g/ml.
Serbuk UO2 dari KWU Erlangen Jerman Barat
dipakai sebagai pembanding, dengan kondisi
sintering suhu 1700°C, wakta 3-5 jam
menghasilkan UO2 dengan rapat masa sinter 10,4
g/ml. Bila dilihat dari harga rapat masanya maka
UO2 hasil penelitian (PPNY) mendekati UO2 dari
Jerman. Namun bila dilihat dari harga rapat masa
sinter teoritis, rapat masa sinter serbuk UO2 hasil

penelitian sekitSi&95 % rapat masa teoritis (rapat
masa teoritis - 10,96 g/ml).

KESIMPULAN

Telah diperoleh serbuk UsOg dari hasil
kalsinasi serbuk AUK{amonium uranil karbonat)
proses gas. Kondisi kalsinasi yang relatif baik
diperoleh pada suhu 600°C dalam waktu 3 jam
dengan kadar U (U3O8) 84,6 % dan rapat curah 0,72
g/ml. Serbuk UsOs selanjutnya direduksi menjadi
UO2, dicetak menjadi pelet mentah dan disinter.
Pada tekanan 2,8 dan 3?3 ton/cm2 UO2 pelet sinter
yang diperoleh mempunyai rapat masa +/- 95 %
rapat masa teoritis.
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TANYA JAWAB

Supardjono, M

/. Bagaimana hasil penelitian ini
dibandingkan proses yang iain ?
Bagaimana keuntungan/kentgian proses ini
dibanding dengan proses ADU yang sudah
establis ?

2.

Sutarni

Bila dilihat dari harga densitas memang
proses ADU mempunyai densitas lebih tinggi tetapi
bila dilihat dari jumlah/tahapan proses yang dilalui
proses AUK. tnempunyai tahapan lebih sedikit
karena tidak membutuhkan proses granulasi pada
waktu proses pelet sinter atau serbukUCh dari AUK.
bisa langsung dibuat pelet tanpa proses granulasi.

Tundjung, I

Mengapapada suhu 600 °C, 3jam diperoleh
hasii yang relatif baik. Hal ini dinyatakan dengan
kadar U dan rapat curah. Bagaimana bentuk dan
ukuran butir.

Sutarni

Kadar U teoritis serbuk U3OS adalah 84,79
%, dari hasil penelitian kadar U yang paling
mendekati adalah pada suhu 600 °C, 3 jam dengan
kadar U 84,6 %. Untuk bentuk dilakukan peneliti
lain, sedang untuk ukuran butir tidak/belum
dianalisis karena alat ukur butir sedang
rusak/diperbaiki

Supardjo

/. Senyawa apasaja yang mungkin terjadi
pada kadar U'84,6 %(dari UzO%) ?

2. Apakah sebelum kalsinasi juga dikenai
preheater, berapa kondisi kalsinasi
optimumnya ?

Sutarnil.

1. Senyawa UO3 dengan kadar 83 %

2. Ya, yaitu untuk pembentukan UO3 dengan
kalsinasi pada suhu 300 °C. Pada penelitian
ini kondisi optimum kalsinasi untuk

•̂ r pembentukan U3O8 pada suhu 600 °C, 3 jam

Eric, J r

/. Apakah dibuat variasi T dan t pada.proses
kalsinasi

2. Berapasuhusinteryangdipakaidanapakah
ada variasi lainnya

Sutnrni

1. Variasi suhu dari 400 - 700 °C dengan eT 100
°C. Variasi waktu dari 1 - 4 jam dengan At 1
jam

2. Suhu sintering 1700°C. Variasi pada proses
siniering yaitu tekanan sintering dari 0,3 -
7,3 Ton/cm2 dengan AP 0,5 Ton/cm2

Kasilunl NS

1. Mengapa serbuk yang dihas'dkan tidak
dianalisis mikrostntkturnya ?

2. Menurut Saudara, apakah sifai
mikrostniktur ifiimdiperlukan / tidak dalam
penelitian inl ?

Sutiirni

1. Belum dilakukan karena tujuan utama
penelitian disini untuk mendapatkan UO2
yang dapat dibuat pelet/sinter, sedang untuk
analisis mikrostruktur membutuhkan
penelitian tersendiri. •

2. Diperlukan karena UO2 untuk bisa
digunakan sebagai bahan bakar,
mikrostruktumya ada persyaratannya juga.

Bintarti

Penelitian endapan A UKproses cairpernah
•dilakukan sampai kalsinasi dan reduksi dengan
hasil yang cukup bagus imtuk dibuat pelet.
Pertanyaan: Kelebihan apasaja dari AUKproses
gasjika dlbandingkan terh.adap AUK hasilproses
cair terntama sesudah dipelet apakah juga
mememihi syarat yang ditetapkan ? •

Sutarni

Bi!a dilihat dari pelaksariaan proses dan
hasilnya belum terlihat kelebihannya karena
d^nsitas sinter yang dihasilkan harganya hampir
sama, yaitu 10,4 g/ml pada2,3 Toii/cm2 danjumlah
tahapan proses yang dilalui juga sama.

Sunardjo :

Apakah latar belakang dari kalsinasi AUK
(gas) karenayangpernahdilakukan adalahproses
cair ?

Sutarni

f. Dari berbagai penelitian pembuatan UO2-
yang diiakukan adalah mencari jalur/metode mana
yang nantinya menghasilkan UO2 pelet sinter
dengan densitas terbaik, proses sederhana dan
ekonomis.
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PENGARUH KONSENTJRASIURANIUM D AN ASAM BEBAS
DALAM LARUTAN UMPAN GELASITERHAD AP KUALTTAS
KERNELUO2.

Busron Masduki, Wardaya, Agung Widarmoko
PPNY-BATAN.Jl. BabarsariP.O. Box 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK
' PENGARUH KONSENTRASIURANIUM DAN ASAM BEBAS DALAM LARUTAN UMPAN GELASI
TERHADAP KUALITAS KERNEL U02- Telah dilakukan penelitian pengaruh kohsentrasi uranium dan
asam beb as dalam larutan umpan gelasi terhadap kualitas kernel UO2. Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan komposisi larutan uranil nitrat yang dipakai sebagai bahan untuk membuat gel UCh.
Larutan uranil niirat dengan vatiasi konsentrasi uranium (450; 500; 550; 600; 650; 700 g/I uranium)
dan asam nitrat bebas (0,9 ; 1,0 ; 1,1 N) ditambah urea dan heksametilen tetramin (HMTA) dengan
perbandinganmol urea/uranium 2,1 dan HMTA/uranium 2,0. Larutanyangdiperoleh diubah menjadigel
UO3 dalam kolom minyakprafm 95 C. Untuk mendapatkan komposisiyang optimum, dilakukan evaluass
sebagai berikut: butirgelyang terbenluk diamatiperubahannya (warna dan stabilitas) dari hasil keluaran
kolom gelasi, setelah dicuci dan direndam dengan larutan 2,5% amoniak selama 17 jam, setelah
dikeringkan pada suhu 70 Cdikalsinasipada350 C 3jam dan direduksi 850 C 3jam, kernel UOzhasil
reduksi ditentukan perbandingan 0/U dan densitasnya. Dari hasil reduksi diteniukan perbandingan 0/U
dan densitasnya. Dari penelitian ini disimpulkan bafrwa komposisi larutan uranil nitratyang baik untuk
proses ini adalah dengan kadar urar.ium 600g/ldengan asam nitrat bebas 0,9 - 1,0Ndenganprosentase
butirutuh 97%, densitas 6,12 - 4,8 g/cc danperbandingan 0/U2,15 - 2,06.

ABSTRACT
EFFECTOF URANYL NITRATE AND FREE ACID CONCENTRATIONIN FEED SOLUTION OF

GELATION ON UO2 KERNEL OUALITY. An. investigation on the effect ofuranium andfree nitric acid
concentration ofuranyl nitrale solution asfeed ofgelation process on quality o/UOz kernel was done.
The investigation is to lookfor some concentralion ofuranyl nitrate solutions th.ose are optimum asfeed

for preparation ofgelled U0$. Uranyl nitrate solution ofvarious concenlration ofuranium (450; 500;
550; 600; 650; 700 g/l) andfree nitric acid of(0,9; 1,0; 1,1 N) was made intafeed solutions by adding
urea andHMTA with ntole ratio ofurea/uranium andHMTA/uranium 2,1 and 2,0. Thefeedsolutions were
changed into spherical gelled UOi by dropping was done to get the optimum concentrations ofuranyl
nitrate solutions. The gelled UOi was soaked and washed with 2,5% ammonia solutionfor 17 hours, dryed
at 70 °C, calcined at 350 QCfor 3 hours then reduced at 850 °C/or 3 hours. At every step ofthe steps
process the colour and percentage ofwell product ofgelled UO3 were noticed. The densily and O/Uratio
ofendproduct (UO2 kernel) was determined, the percentage ofwellproduct ofall stepsprocess was also
determimd. Tke three factor were used to chose the optimum concentration ofuranyl nitrate solution.
From this investigation it was concluded that the opCimum concentration ofuranyl liitrate was 600 g/l
uranium withfree nitric acid 0,9 - 1,0 N, theprocentage ofwellproduct was 97%, density of6,I2 - 4,8
g/cc and O/U ratio of2,15-2,06.

PENDAHULUAN

Dalam rangkaian proses pembuatan bahan
bakarkernel UO2 banyaktahapan proses yang

harus dilalui, satu di antaratahap yang harus dilalui
adalah tahap pembentukan butir gei. Ada banyak
cara untuk pembentukan butir gel(lp2>3>4>S), satu di
antaranya adalah yang disebut dengan proses
H-KFA. Pada cara ini tahapan yang harus dilalui

adalah tahap penyiapan umpan gelasi, tahap
pembentukan butir gel, pencucian gel, pengeringan
gel, pr05.es kalsinasi, reduksi dan sinter, lihat
gambar 1.

Umpan gelasi dibuat dari larutan uranil
nitrat ditambah area dan HMTA (Heksametilen
tetramin). HMTA berfungsi sebagai donor
amoniak, senyawa ersebut terurai oleh panas
mengikuti persamaan reaksi (1).
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Lamtaii UO^

HMTA ""
Pcnambahaj

[
2,5 % NH.OH

V,.

Udara 70 JC

Hi/Ar

Gdasi, par

» HMTA

ifm 9i JC

PenyeringanGel

Kalsinasi

Reduksi

Sintering

Kcrael UO:

Gantbar I. Blok diagram Proses H-KFA

(CH2)6N4 + IOH2O -> 4NH4OH + 6CH2O (1)

Urea berfungsi untuk membentuk senyawa
komplek uranil urea yang dapat larut dalam air dan
untuk mencegah terjadinya komplek uranil nitrat
HMTA yang tidak larut dalatn air, oleh karena itu
uranil harus dikomplekskan dengan urea terlebih
dahulu sebelum ditambah HMTA, reaksi
pengomplekan yang terjadi sebagai berikut:

(3)

+ CO(NH2)2 -

UO2(NO3)2 + (CH2)«N4 -> UO2(NO3)2.

Lanitan umpan setelah diaduk sempurna
diteteskan ke dalam kolom yang berisi medium
organik panas, misalnya minyak parafin 90 - 95 °C,
sehingga tetes larutan berubah menjadi butir gel
yang stabil bentuknya karena terjadi reaksi
pengendapan antara uranil nitrat dengan amoniak
yang terbentuk sesuai persamaan (1).

Untuk penyiapan umpan gelasi tersebut
yang perlu diperhatikan adalah kadar uranium dan
asam nitrat bebas (asam nitrat yang terdapat dalam
larutan uranil nitrat/bukan total nitrat)dalam larutan
uranil nitrat yang dipakai, perbandingan urea dan
HMTA terhadap uranium. Perbandingan mol
urea/uranium yang baik adalah 2(l|3) dan menurut
penelitian sebelumnya diperoleh perbandingan
terbaik 2.1(6). Perbandingan mol HMTA/uranium
yang baik 1,2 - 2,3(1'3) penelitian sebelumnya
mendapatkan perbandfngan terbaik 2,0(6) larutan
uranil nitrat yang dipakai dengan kadar 583 g/1
uranium.

Untuk melengkapi informasi yang teJah
diperoleh dari penelitian sebelumnya maka
dilakukan peneiitian ini untuk mendapatkan
pengaruh konsentrasi larutan uranil nitrat (kadar
uranium dan asam bebas) yang terbaik.

TATA KERJA

Bahan

Larutan uranil nitrat hasil ekstraksi.

Urea p.a. ; HNO3 p.a. ; NHjOH p.a. ; Carbon
tetrachlor.; Heksametilen tetramin (HMTA) p.a.

Air bebas mineral; Minyak parafin.; Gas hidrogen
dan nitrogen. ; Asam Amido Sulfur p.a. ; Asam
sulfat p.a. ; titran NaOH ; titran K2Cr207; larutan
TiCi3; larutan FeCh

Alat

Peralatan gelas : gelas beker, labu takar dll.

Pemanas dan pengaduk magnet ; Potensiometer
Methrom E 531 ; Kolom gelasi setinggi 130 cm.

Injektor. ; Tungku Pengeringan. ; Tungku
Kalsinasi.

Tungku reduksi.; Piknometer.; Neraca analitis.

Cara kerja.

1*. Mengkondisikan larutan uranil nitrat, dengan
cara menguapkan dan atau mengencerkan
dengan air bebas mineral dan atau menambah
asam nitrat sehingga diperoleh larutan uranil
nitrat dengan berbagai konsentrasi sesuai pada
tabel 1. kolom 1.

2. Membuat larutan utnpan geiasi dan membuat
butir gelfc;iarutan uranil nitrat ditambah urea
sambil diaduk dengan perbandingan mol
urea/uranium 2,0 ketnudian ditambah HMTA
dengan perbandingan mol HMTA/uranium 2,1
sambil diaduk sampai larut sempurna.
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Tabel 1

Larutan umpan yang dip.|c©Teh di teteskan
kedalam kolom gelasi sehingga terbentuk
butir-butir gel yang stabtl bentuknya.
Membuat evaluasi hasil, Butir gel yang
diperoleh dicuci dan direndam dalam larutan
ainoniak 2,5% ; dikeringkan pada suhu 70 °C;
dikalsinasi pada suhu 350 °C seiama 3 jam dan
direduksi pada suhu 850 °C 3 jam. Hasil dari
masing-masing tahap tersebut diamati warna
dan stabilitasnya, sedangkan hasil tahap akhir
ditentukan densitas, perbandingan O/U
dan prosentase butir yang masih utuh
setelah proses-proses bertangsung.
Ketiga faktor tersebut dipakai
sebagai dasar untuk pemilihan
konsentrasi uranium yang optimum.

HASIL DAN
PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan konsentrasi larutan uranil
nitrat (UN) yang optimal untuk proses
pembuatan bahan bakar kernel UO2
melalui proses sol-gel-hidrolisis. Dari
larutan UN untuk sampai kernei UO2
diperiukan beberapa tahap proses.
Sehubungan dengan itu maka untuk
mengevaluasi hasil perlu diamati
hasil-hasil dari masing-masing tahap
proses yaitu gelasi (pembentukan butiran
gel), pencucian, pengeringan, kalsinasi
dan reduksi. Adapun yang diamati adalah
wama dan stabilitas butirgel (prosentase
butir yang utuh), hasil tahap akhir berupa
kerne! UO2 ditentukan prosentase butir
yang utuh untuk keseluruhan proses,
densitas dan perbandingan O/U. Tiga
faktor tersebut dipakai sebagai dasar
pemilihan konsentrasi larutan UN

'optimum. Hasil pengamatan dapat
dilihat pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3.

Tabel I menampilkan hubungan
antara konsentrasi larutan UN dengan
butir gel liasil proses gelasi dan hasil pencucian.
Pada kofcin-2 tampak bahvva semua konsentrasi
yang dipakai dapat menghasilkan gei bagus (100%
utuh), namun ada perbedaan warna yang sangat
jelas akibat perubahan konsentrasi uranium, pada
konsentrasi uranium 450 dan 500 g/I U butir gel
berwarna kuning, sedangkan pada konsentrasi
uranium 550 ; 600 ; 650 ; dan 700 g/1 U butir gel

berwarna oraiiy.e transparan, makin tinggi
konsentrasi warna makin tua. Pada kolom 3 tampak
bahwa ge! mengalami perubahan akibat pencucian,
gel yang berasal dari konsentrasi 450 dan 500 g/1 U
berubah vvarna dari kuning menjadi kuning pucat
dan terjadi sedikit kerusakan (prosentase utuh 99%
namun tampak rapuh), gel yang berasal dari larutan
550 ; 600 ; 650 ; dan 700 g/1 U berubah vvama dari
oranye transparan mer.jadi oranye dan tidak
mengalami kerusakan (100% utuh). ;•

Butir gcl hasil gelasi dan hasil pencucian (gelasi
dala.n kolom minynk parafin 95 °C, Pencucian dan
pcrendatnan daiam larutan 2,5 % amoniak 17 j

Larufun UN

g/IU

450

500

550

600

650

700

HNO3, N

0,9

1,0

1,1

0,9

1,0

1,1

0,9

1,0

1,1

0,9

1,0

1,1

0,9

1,0

1,1

0,9

1,0

1,1

Gcl UCb

%
Uiuh

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

W'arna

kuning

kiming'

kuning

kuning

kuning

kuning

orange transparan

orange transparan

orange transparan

orange transparan

orange transparan

orange uansparan

orange transparan

orange transparan

orange transparan

orange transparan

orange transpaian

orange transparan

Gcl hasil pcncucian

% UCdh

99

99

99

99

99

99

100

100

100

100

100

100 ,-

100

100

100

100

100

100

Warna

kuning pucat

kuning pucat

kuning pucat

kuning pucat

kuning pucat

kuning pucat

orange

orange

orange

orange

orange

orange

orange

orange

orange

orange

orange

orange

Tabel 2 menampiikan hubungan antara
konsentrasi larutan UN dengan butir gel hasil
pengeringafi pada 70°C dan hasil kalsinasi pada
350°C selama 3 jam. Pada kolom 2 tampak bahwa
gel hasil pengeringan tidak mengalami perubahan
warna namun mengalami tingkat kerusakan
berbeda-beda(prosentase utuh b'ervariasi 99- 65 %),
hasil yang memiliki prosentase utuh 65 dtanggap
mengalami kerusakan sangat serius sehingga tidak
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diproses iebih lanjut. Pada kolom 3 tampak bahwa
gel hasil kalsinasi mengalami perubahan warna
mcnjadi lebih gelap, dari kuning pucat menjadi
kuning tua dan dari orange menjadi coklat, dan yang
lebih penting adalah banyak butir gel yang
mengalami kerusakan sangat serius pada tahap ini,
sehingga banyak yang tidak diproses lebih lanjut.

Tabcl 2 Butir gel hasil pengeringan dan liasil kalsinasi
(pengeringan pada 70 °C, kalsinasi pada 350 oc)

Larutan UN

g/IU

450

500

550

600

650

700

HNO3) N

0,9

1,0

1,1

0,9

!,0

1.1

0,9

1,0

1,1

0,9

1,0

1,1

0,9

1,0

1.1

0,9

1,0

1,1

Gc! hasil pcngcringan

%
Utuh

95

75

99

<65

70

<65

<65

99

99

99

99

99

99

99

99

95

85

75

Warna

kuning pucat

kuning pucat

kuning pucat

kuning pucat

kimingpucat

kuning pucat

orangc

orange

orangc

orangc

orange

orange

orange

orange

orange

orange

orange

orange

Gc! liasil kals.inasi

% Utuli

95

<65

<65

--

<65

-

--

95

<65

99

99

<65

75

85

95

£65

<65

£65

Wania

kuning tuagilap

kuning tua ku$am

kuning tua kusam

kuning tua gilap

1 . j
coklat gilap

coklat kusam

coklatgilap

coklatgilap

coklat kusam

coklat gilap

coklat gilap

coklat kusani

coklat kusani

coklat kusam

coklat kusam

Tabel 3 menampilkan hubungan konsentrasi
larutan UN dengan kernel UO2 hasil reduksi dan
prosentase utuh dari keseluruhan proses. Pada
kolom 2 tampak bahwa reduksi hampir tidak
mengakibatkan kerusakan butir (prosentase utuh
99%). Pada kolom 3 ditampilkan prosentase utuh
dari keseluruhan pfbses. ~

Konsentrasi uranium mempunyai pengaruh
yang cukup nyata terhadap stabilitas butir gel yang
dihasilkan. Pada konsentrasi uranium terlalu rendah
maupun terlalu tinggi butir gel yang diperoleh
stabilitasnya rendah. Hal tersebut dapat dipahami
karena pada konsentrasi uranium uranium yang

rendah kerapatan uranium dalam ge! juga rendah
sehingga setelah dicuci butir gel menjadi rapuh
karena sangat porous dan setelah dipanaskan
(pengeringan dan kalsinasi) butir banyak yang
pecah/retak karena terjadi penyusutan volum yang
sangat 'oesar, kejadian tersebut tampak jelas pada
konsentrasi 450 ; 500 dan 550 g/1 uranium. Pada

konsentrasi uranium besar butir gel
yang diperoleh kurang stabilpada saat
pemanasan; hal tersebut dapat dipahami
bahwa.pada konsentrasi uranium yang
tinggi bahan aditif (urea dan HMTA)
yang ditambahkan lebih banyak dan
kandungan air dalam butir gel kecil, ini
mengakibatkan butir gel terlalu padat
dan kurang kenya!, dan pada saat dicuci
sisa bahan aditif dan hasil-hasil reaksi
samping yang jumlahnya relatif besar
keluar dari butir sehingga butir menjadi
rapuh, kejadian tersebut tampak pada
konsentrasi uranium 700 g/1. •'

Kadar asam nitrat bebas juga
mempunyai pengaruh terhadapkualitas
hasil. Kadar asam nitrat bebas yang
diamatiadalah0,9; 1,0 dan l.l.Semula
direncanakan sampai kadar asam nitrat
bebas l ,2 dan 1,3 namun tidak
terealisasi karena pada kadar asam
nitrat bebas 1,2 larutan uranil nitrat
kadar 650 g/l U yang akan dipakai
sebagai umpan timbul
kristal/mengendag setelah didiamkan
satu hari. Pada tabel 3 dapat dilihat
bahvva pada penggunaan kadar asam
bebas 1,1 N hanya ada satu konsentrasi
larutan uranil nitrat yang memberikan
hasil baik yaitu pada kadar uranium 650
g/l dengan prosentase butir utuh 93,1%
sedangkan pada kadar uranium yang
lain (450 ; 500 ; 550 ; 600 dan 700 g/1)
hasilnya mengalami kerusakan yang
serius. Pada penggunaan kadar asam

bebas 1,0 N kadar uranium yang memberikan hasil
adalah 500 g/1 dengan butir utuh 41,8%, 550 g/1
dengan butir utuh 93,1%, 600 g/1 dengan butir utuh
97%, 650 g/1 dengan butirutuh 83,3%, sedangkan
pada kadar U 450 dan 700 g/1 hasilnya rusak serius,
pada kadar asam bebas 1,0 N tersebut dapat dibuat
gambar 2. Pada kaclar asam bebas 0,9 N kadar
uranium yang memberikan hasil adalah 450 g/1
dengan butir utuh 88,4%, 600 g/1 dengan butir utuh
97%, 650 g/1 dengan butir utuh 73,5%, sedangkan
pada kadar U 500 ; 550 dan 700 g/1'hasilnya rusak
serius, pada kadar asam bebas 0,9 N tersebut dapat
dibuat gambar3.
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Tabel 3. Butir kcrnelUO2 hasii rcduksi pacla suhu 850
C seiama 3 jam dan % utuh total proses

Larutan UN

g/lU

450

500

550

600

650

700

HNOj, N

0,9

j (\
1 ,U

1 1
1,1

0,9

1,0

i i
i , i

0,9

1,0

1,1

0,9

1,0

1,1

0,9

1,0

1,1

0,9

1,0

1,1

Utuh

99

—

99

—

99

-

99

99

-

99

99

99

-

-

-

Gcl hasil rcduksi

Warna

hilam gelap

hitarn gelap

hitam gilap

hitam gilap

hitam gilap

hitam gilap

hitam gilap

hitam gilap

O / U

2,11

-

2,02

—

2,10

--

2,15

2,06

--

2,12

2,18

2,12

--

-

-

P,g/cc

7,02

—

5,72

—

6,59

--

6,12

4,80

-

5,01

4,95

4,90

-

-

uliih
tocal

proses

88,44

—

41,8

—

93,1

--

97,0

97,0

-

73,5

33,3

93,1

-

-

--

160

60

H b n l i r « t v h dsisiUs ii i i 0/U

450 500

— b i t i t l l i l

5S0 600
C o i s c n l r a s i I), j / l

- r a t i o O / U

650 700

Gambar 2. Konsentrasi tj (asam 1 N) Vs %
utuh, densitas dan ratio O/U

b i i i i ut ih deasilas d u 0 / 0 ,

40

20

(50 500 550

b i t i r i i l i h

600
i U.3/1

ratto 0/11

650

-dens i l i s

700

KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa larutan uranil nitrat
yang baik untuk pembuatan larutan umpan gelasi
untuk proses hidrolisis dengan perbandingan mol
urea/U dan HMTA/U 2,1 dan 2 memiliki kadar 600
g/luranium, kadarasamnitratbebas 0,9 - 1,ON. Gel
UO3 berwama oranye transparan, setelah direndam,
dicuci dan dikeringkan berwama oranye, setelah
dikalsinasi 350 °C berwama coklat mengkilap,
setelah direduksi 800 °C berwarna hitam
mengkilap. Prosentase utuh 97%, densitas 6,12-4,8
g/cc dan perbandingan O/U 2,15 - 2,06.

Gambar 3. Konsentrasi U (asatn 0,9N)Vs%
utuh, diinsilas dan ralio O/U
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TANYA JAWAB

AN Bintarti

1. Apayang dimaksitd dengan bntir iituh ?

2. Bagaimana cara mengetahui antara butir
uttih dan tidak utuh hingga dicapai
prosentase bittir utuh 97% ?

Wardaya

1. Klasifikasi butir utuh berdasarkan
pengamatan visual butir berukuran 0,5 mm
sehingga pecah/retak pada butir dapat
terlihatjelas

2. Prosenlase dihitung dari jumlah butir yang
utuh terhadap jumlah butir total

Tunjung I

Mengapa hasil reduksi kernel UOi,
perbandingan O/U masih relatif tinggi 2,1.
Walanpun ada satu hasil yang perbandingan O/U
2,02 ?

Wardaya

Pada penelitian ini belum dilakukan
optimasi pada proses reduksi. Nilai O/U dapat
dikendalikan pada proses reduksi.

Imam Dahroni

/. Bahan bakar kernel UO% umumnya untuk
reaktor suhu tinggiyang kadar (f3i sangat
tinggi. Mohonpenjelasan berapa kadar UOi
(U'^) yang diperoleh

2. Unluk memenuhi kebuluhan buiiran UOi
(kemel UO%) yang jumlahnya pnluhan ribu
per bahan bakat, apakah alat prcsesnya
cnkiip dengan yangdigunakan saat ini ?

Wardaya

1. Kadar if3* dalam bahan bakar reaktor suhu
tinggi dapat digunakan 10%. Pada penelitian
ini tidak dilakukan pengkayaan, yang
dipakai dalam penelitian ini U alam

2. Tidakcukup, peralatan ini masih berskala
laboratprium

Supardjo

/. Apakah persyaratan itntuk pemrosesan
lebih lanjut hanya cvkup berdasar keutuhan
gelsaja atau diiknlipersyaratan laln. Kalau
ada persyaratan lain, mohon penjelasan ?

2. Apapenyebab kentsakanpada kadar 700 g/l
•?

Wardaya

gel1. Pada tahap pembentukan butir
persyaratan utamanya adalah keutuhan butir
gel

2. Kadar U semakin tinggi berarti larutan
semakin pekat dan jumlah bahan aditif (urea,
HMTA) yang ditambahkan juga semakin
banyak, sehingga larutan sol yang diperoleh
sangat pekat dan kecepatan reaksi dan
kekenyalan butir gel berubah. Pada kadar
700 g/1 U butir gel sangat padat dan setelah
dicuci tampak rapuh karena banyak
pori-pori yang ditinggalkan oleh
bahan-bahan aditif dan hasil reaksi samping.
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STUBIKELAYAKAN PEMBUATAN TORIUM NTTRAT150
TON/TAHUN D AN CERIUM NITRAT 210 TON/TAHUN

Indra Suryawan, R.Sukarsono, Busron Masduki, Wardaya
PPNY-BATAN, Jt. Babarsari, P.O. Dox 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK

STUDIK.ELA YAKAN PEMBUATAN TORIUM NITRAT 150 TON/TAHUN DAN CERIUM NITRAT
210 TON/TAHUN. Studi kp.layakan awal bertujuan untuk mengetahui proses produksi, yang ada
hubungannya dengan biaya, harga jual dan menghasilkan untung yang layak. Kapasitas produksi
direncanakan 150 ton torium nilrat dan 210 ton cerlum nitrai per tahun, 1 tahun 300 hari kerja. Bahan
bakuyangdibutuhkan 4.351,5 tonpasirmonasit, 2.253 tonHISOA,J05,8 tonHNOi dan521.1 ion NH*OH,
dibuluhkan 82 orang tenaga kerja. Perhitungan analisa ekonomi, diperlukan modal tetap Rp
6.048.365.400danmodalkerja Rp 1.343.056.100, biayaproduksiRp 9.477.209.100. Hargajualproduksi
Rp 29.000/kg Th(NOi)4 dan Rp 38.000/kg Ce(NOi)i, harga penjualan tersebut lebih murah dibanding
import. Pabrik layak dibuat diJndonesia, berdasarkan hasilperhitungan menunjukkan keuntungan setelah
pajak Rp 2.282.232.720, waktn pengembalian modal 2,5 tahun, prosentase pengembalian modal 31,13
%, nilai bersih Rp 184.848.413, batas mgilaba 57 %, ratio hasildan biaya 1,03.

ABSTRACT

FEASIBILITY STUDY ON PRODUCTION OF 150 TON/YEAR THORIUM NITRATE AND 210
TON/YEAR CERIUM NITRA TE. From the prelim inery study wasfound outthe process production, which
had ihe relation with cost, sell price and the profitable yield. The capasity design production was 150
ton/yearthorium nitraleand210ion/yeai-ceriwn niirate,for300operation days in ayear. The rawmaterial
reguired were 4.351,5 ton of monaziie sand: 2,253 ton O/HISOA ; 105.8 lon of HNOy, and 521.1 lon of
NHA(OH), the plant needs 82 labours. The fixed capilal of Rp 6,048,365,400, working capital of Rp
1,343,056,100 and manufaclwing cost ofRp 9,477,209,100 werefoundout using economic analysis. Also
it was calculaled that the selling price ofproduct was Rp 29,000/kg ofthorium, raie and Rp 38,000 of
cerinm nitrate, the sellingprice is cheaper ihanprice ofimporl. Theplanl isfeasible tobe built in Indonesia,
according to the calculation the profit afler tax was Rp 2,282,232,720, ihe pay out time was 2.5 years, the
pere centage rate ofreturn was 31.13%, llie netpresenl vcilue was Rp 184,848,413, the break evenpoint
was 57 % and benefit cost ralio was 1.03.

LATAR BELAKANG MASALAH

Pengelolaan industri mineral berat di Indonesia
masih jauh ketinggalan bila dibandingkan

dengan negara lain di Asia yang telah
mengembangkan usahanya dalam mernanfaatkan
mineral beratnya. Monasit termas.uk salah satu
mineral berat yang radioaktif dan mengandung
unsur-unsur utama yang mempunyai nilai
ekonomis tinggi yaitu toriui' dan logam tanah
jarang (LTJ).Saat ini torium aah ceuum diproduksi
oleh negara-negara maju dan negara pemakai
diantaranya Jepang, Amerika Serikat dan Eropa
barat. Negara-negara pemakai mineral berat
berusaha untuk mengumpulkan data cadangan
mineral logam tanah jarang untuk mengamankan
kepentingan kebutuhan bahan baku produksi
mereka. Hal ini dilakukan oleh Jepang yang

berusaha untuk mengamankan produksi monasit
dan xinotim di Malaysia dengan cara membentuk
usaha patungan antara Beh Minerals dan
Mitsubishi.

Indonesia mempuiiyai prospek pemasaran
unsur torium dan LTJ cukup baik, karena Indonesia
mempunyai industri-industri pemakai bahan
tersebut. Diiain pihak Indonesia mempunyai
cadangan mineral monasit dan xinotim yang
terdapat dijalur penambangan timah (kepulauan
Riau) dan daerah-daerah Iairmya. Kandungan
torium dan cerium dalam pasir monasit 5 % dan 20
% - 25 %, monasit di Indonesia diperoleh dari hasil
samping pencucian bijih kasiterit di PT Timah dan
bijih uranium di Kaiimantan Bar,at. Konsumsi dunia
akan torium nitrat sebesar 400 ton pertahun, 50 %
dari konsumsi dunia tersebut dibutuhkan oleh
Indonesia atau sekitar 200 ton pertahun. Torium
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nitrat di Indonesia sebagian besar untuk kebutuhan
bahan baku Perusahan Gas Mantle yaitu pabrik
yang memproduksi kaos lampu, dengan kapasitas
produksi sekitar 5 juta losin kaos lampu pertahun
untuk memenuhi ekspor ke negara-negara Afrika
Utara, dan Badan Tenaga Atom untuk kepentingan
penelitian. Selama ini kebutuhan torium nitrat
Indonesia masih diiiiipor dari Perancis dan Jepang.
Hasil yang lain bila pasir monasit diproses lebih
lanjut adalah logam tanah jarang (LTJ) utamanya
cerium. Pertumbuhan rata-rata konsuinsi dunia
akan logatn tahah jarang pertahun sekitaf2;6 % dan
total kebutuhan dunia sekitar 45.000 ton pertahim
dan pada akliir abad ini kebutuhan akan raeningkat
menjadi 58.000 ton pertahun. Hasil proyeksi LTJ
diatas belurn mencakup kebutuhan untuk industri
elektronik yang sedang berkembang dengan pesat,
sehingga perkembangan industri ini akan
menambah kebutuhan konsumsi LTJ di masa
datang. Distribusi kebutuhan LTJ adalah 46 %
untuk industri metalurgi, 32 % untuk ircdustri
keramik, 18% untuk industri gelas dan 4 % untuk
industri lain(2).

Analisis kimia dari pasir monasit
mengandung CeO2, La^Os, Sm2O3, P2O5, PneOu,
Nd2O3, Y, Th, U, Nb dan Mo. Toriutn tersebar luas
dialam, terdapat bersamaan dengan logam-logam
yang lain. Monasit, Torit, Torianit, Torrogummit.
dan lain-lainnya adalah mineral yang mengandung
torium. Kadar torium daiam mineral tersebut
tergantung dari asal ditambangnya mineral yaitu
0,26 -14,9 % dan cerium 30 - 70 %. Tahapan proses
untuk pembuatan konsentrat toriuin dan cerium dari
pasir monasit adalah penghancuran pasir,
digesti/peleburan, pengcnceian, penapisan,
pengendapan, nitratisasi, kristalisasi dan
pengeringan(l).

Investoryangrnenanamkanniodalnyauntuk
pembuatan Pabrik torium dan cerium nitrat belum
ada yang tertarik, sehingga perlu dipelajari studi
kelayakan untukpembuatan pabriknya baik ditinjau
dari pemasarannya (market oriented), penyedian
bahan baku (material oriented) dan pengadaan alat
dan utilitas pabrik (technis and utilite oriented).
Studi kelayakan pembuatan pabrik secara umum
dilakukan penelitian terhadap beberapa hal antara
lain: • • ^
- Studi kelayakan teknis teknik kimia yang

meiiputi kebutuhan bahan baku, peralatan yang
diperlukan untuk penerapan teknologi yang
akan digunakan, tenaga yang menopang
teknologi dan jumlah tenaga yang diperlukan,
mutu hasil produksi dengan teknologi yang

digunakan, persedian utilitas imtuk menopang
jalannya produksi.

- Studi keiayakan ekonomi yang meliputi
perhitungan nilai peralatan/mesin-mesin yang
dibutuhkan dan teknologinya, perkiraan
kebutuhan pasaryarigpotensial terfiadap produk
yang dihasi-lkan dan pengaruh perekonomian
regional ierhadap adanya pabrik baru torium
dan cerium nitrat.

- Studi kelayakan finansial yang meliputi
besarnya investasi yang diperlukaii serta modal
kerja yang dibntuhkan untuk pernbangunan

• pabrik, niiai proses yang diperoleh dari investasi
tersebut, masa yang diperlukan untuk
mengembalikan modai investasi (POT), nilai
bersih (NP'/)= r a t i° hasi! dan biaya, prosentase
pengembalian modal investasi dan batas rugi
laba dari kapasitas pabrik (BEP).

Dari nilai studi kelayakan ekonomi akan
digunakan untuk pe ngambilan keputusan studi
kelayakan terhadap kemungkinan-kemungkinan
pelaksanaan pembangunan pabrik(4'5). Dengan
demikian dapat dicegah adanya kerugian sebagai
akibat dari kekeliruan pengambilan keputusan
terhadap pembangunan pabrik. Secara makro
ekonomi pabrik torium dan cerium nitrat tidak saja
mengemban tugas ekonomi jangka pendek, tetapi
juga kepentingan sosial ekonomi jangka panjang
bahka'n dalam rangka pemenuhan konsepsi
ekonomi nasional.

METODE STUDIKELAYAKAN

Studi kelayakan menggunakan metode
Aries & Newton 1954, Perry's dan Gaul D.Ulrich
1984. Dengan metode tersebut akan ditentukan :

1. Studi kelayakar. teknis teknik kimia.
Jenis alat proses, jumlah bahan baku primer dan
skender, dimensi alat.

2. Studi kelayakan ekonomi.

a. Modal investasi yaitu modal tetap danmodal
kerja.

b. Tenaga kerja langsung dan tenaga kerja
tidak langsung.

c. Biaya produksi (mctnufacturing cosf)

d. Waktu minimal pengembalian modal (pay
out times)

e. Prosentase keuntungan untuk mengembali-
kan modal {rate.ofreturn)

f. Nilai bcrsih sekarang (netpresent value)

g. Ratio basil dan biaya (benefitcost ratio)

h. Batas rugi laba (break even poinf)
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan neraca massa' pabrik torium
nitrat kapasitas 150 ton dan cerium nitrat kapasitas
210 ton per tahun berdasarkan hukum kekekalan
massa pada keadaan ajeg yaitu :

Kecepatan bahan masuk - kecepatan bahan
keluar + kecepacan pembentukan bahan iain
- kecepatan bahan berubah = 0
Hasii perhitungan studi kelayakan teknis

teknik kimia dengan basis 1 hari operasi, jumlah
pasir monasit yang diperlukan untuk diproses
14,505 ton. Dimensi alat ditentukan berdasarkan
proses kecepatan, sifat fisis dan kimia, dimensi alat
untuk pabrik torium dan cerium nitrat dapat dilihat
dalam tabel 1 kolom 3.

Konsep studi kelayakan ekonomi dilakukan
setelah studi kelayakan teknik kimia selesai
dikerjakan. Studi kelayakan ekonomi untuk
menentukan keberhasilan mengambil keputusan
dari hasil analisa proyek, sehingga dapat dicegah
adanya kerugiaan akibat dari kesalahan
pengambilan keputusan yaitu layak atau tidak
layaknya suatu proyek terhadap nilai investasi dan
modal kerja yang dibutuhkan.

Aspek studi keiayakan ekonomi pembuatan
pabrik orium nitrat dan cerium nitrat meliputi:

Kebutuhan investasi.

1. Modal tetap (Fixed Cost), untuk pengadaan
mesin dan sarana produksi '= Rp
6.048.365.400
(C E Plant Gost Index 1995 : 500).

Perhitungan modal tetap, lihat tabel 1.

2. Modal kerja (Working Cost) untuk
menunjang operasional hasil instalasi
selama 1 bulan = Rp 1.343.056.100

3. Waktu pembangunan pabrik selama3 tahun.
Perhitungan moda! kerja, lihat tabei 4.

Biaya bahan baku, utilitas dan gaji karyawan.

1. Biaya bahan baku selama 1 tahun (300 hari
operasi) = Rp 6:024.766.000
Perhitungan biaya kebutuhan bahan baku,
lihat tabel 2.

2. Biaya utilitas selama 1 tahun = RP
53.664.000
Perhitungan biaya utilitas, lihattabel 3.

3. Biayagajikaryawanselama 1 tahun = Rp
342.144.000
Perhitungan biaya gaji karyawan, lihat tabel
5.

Perhitungan biaya produksi 1 tahun

Bahan baku
Utilitas

Gaji karyavvan

langsung

Superviser

Peravvatan, 5 %

modal tetap

A. Biaya produksi

langsung

Gaji karyawan

tak langsung

Biaya laboratorium,

10%gajr

Gaji pimpinan

Pembungkusan dan

= Rp
= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

Rp

= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

pengiriman, 8% harga juai

B. Biayaproduksi

tak langsung

Penyusutan.

8 % modal tetap

Pajak kekayaan,

1 % modal tetap

Asuransi,

1 % modal tetap

Rp

= Rp

= Rp

= Rp

6.024.766.000
53.664.000

253.440.000

25.344.000

301.238.300

6.648.452.300

25.344.000

25.344.000

25.344.000

900.000.000

976.032.000

483.869.000

48.386.900

48.386.900

C. Biaya produksi tetap Rp. 580.642.800

Administrasi, = Rp 123.077.000

1,5 % biaya produksi

Bunga investasi, =Rp 1.149.005.000

15 % modal tetap,

18 %modal kerja

D. Biaya produksi umui: '''•} 1.272.082.000

Total biaya produksi =A + B + C + D

= Rp 9.477.209.100

Keuntungan hasil produksi.

Harga juat produksi Rp 29.000/kg Th(NO3)4 dan Rp
38.000/kgCe(NO3)3

Hasil penjualan 1 tahun :
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Torium nitrat = Rp 29.000/kg x 150.000 kg

= Rp 4.350.000.000

Cerium nitrat = Rp 38.000/kg x 210.000 kg

= Rp 7.980.000.000

Total penjualan 1 tahun Rp 12.330.000.000

Keuntungan = Penjualan 1 tahun - biaya produksi.

Pajak pendapatan 20 %,

Keuntungaa setelah pajak = keuntungan sebeium
pajak - pajak

Hasil penjualan dan keuntungan seiama usia pabrik,
lihat tabei 6.

Aliran kas (cash flow) masuk/keluarselama
usia pabrik (10 tahun) yang diperOleh dari
laba tunai dan pengeluaran modal investasi.

Aliran kas.

Aliran kas (CF) =

Keuntungan setelah pajak + penyusutan

+ bunga investasi

Kumulatip aliran kas =

(Jumlah modal investasi) + jumlah aliran kas
Keuntungan yang diperoleh selama usia pabrik
berdasarkan aliran kas Rp 27.665.588.028 •

Perhitungan aliran kas, lihat tabel 7, 8 dan gambar
1.

Masa pengembalian modal, nilat bersih, prosentase
pengembalian modal dan ratio hasil dan biaya
berdasarkan aliran kas diskonto "Discounted Cash
Flow".

Aliran kas diskonto (DCF) berdasarkan persamaan

Sisa proyek
(CF)i (CF)j (CF)n Modal kerja _

( I+ i ) 1 ( I+ i ) 2 "" ( l + i ) n (1 + i)"

Modal tetap + modal kerja

Dimana : l/(l+i)n, faktor diskonto

Aliran kas diskonto = faktor diskonto x aliran kas
Kumulatip aliran kas diskonto =

(Jumlah modal investasi) + aliran kas diskonto

Untuk: i = 30%,NVP = Rp 184.848.413

I = 35 %, NVP = - Rp 632.836.726
Perhitungan (V.2) selama usia pabrik lihat tabel 8
dangambar'l.

Dari tabel 8 dan gambar 1 diperoleh,

- Masa pengembalian modal investasi = 2,5 tahun

- Prosentase pengembalian modal investasi =
184.848.413(0,35 - 0,3)

184.848.413 - (-632.836.726)

- Ratio Iiasi! dan biaya =
Rp 7.391.421.500 + Rp 184.848.413

= 1,03
Rp 7.391.421.500

Batas rugi laba

Biava produksi tertenta

Penyusutan, 8 % modal tetap = Rp 433.869.000

Pajak kekayaan, = Rp 48.386.900

1 % modal tetap

Asuransi, 1 % modal tetap =Rp 48.386.900

0,3 31,13%

Biava variabel (Vai

Bahan baku dan utilitas

Peugejiakan dan pengiriman
Paten /royaltis

Biava tetap (Ra)

Gaji karyawan langsung

Gaji karyawan tak langsung

Laboratorium

Gaji pimpinan

Administrasi

Bunga investasi

Perawatan

Rp 580^642.800

= Rp 6.078.430.000

= Rp
= Rp

900.000.000
20.831.980

Rp 6.999.261.980

= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

Rp

253.440.000

25.344.000

25.344.000

25.344.000

123.077.000

1.149.005.000

301.238.300

1.902.792.300

Hargajualproduksi 1 tahun Rp 12.330.000.000

Biaya produksi tertentu, biaya variabel, biaya
produksi tetap dan harga jual, digambar pada
gambar2, maka diperoleh batas rugi Iabasebesar53

KESIMPULAN

Studi kelayakan pembuatan pabrik ur.tuk
memproduksi torium nitrat dengan kapasitas 150
ton dan cerium nitrat dengan kapasitas 210 ton per
tahun berdasarkan studi kelayakan teknik kimia
dan ekonomi dibutuhkan:

1. Bahan baku yang dibutuhkan selafna 1 tahun
operasi, 4.351,5 ton pasir monasit, 2.253 fon
H2SO4 segar, 105,8 ton HNO3, 521,1 ton
NH4(OH).

2. .Modal investasi Rp 7.391.421.500, terdiri
dari modal tetap Rp 6.048.365.400 dan
modal kerjaRp 1.343.056.100.
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3. Tenaga kerja langsung 64 orang dan tidak
Iangsung 18 orang.

4. Totalbiayaproduksiselama I tahun operasi
Rp 9.477.209.100.

5. Dengan harga jua! produksi torium nitrat
Rp 29.000/kg dan cerium nitrat Rp
38.000/kg, waktu pengembalian modal
selarr.a 2,5 tahun, prosentase pengembalian
modal 31,13 %, nilai bersih sekarang (Net
Present Value) Rp 184.84S.413, total kas
selama usia pabrik Rp 27.665.588.028,
batas rugi iaba 53 % dan ratio hasil dan
biaya 1,03.
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TANYA JAWAB

Tunjung I

Dalam memperhitimgkcm biaya produksi,
apakah sudah termasuk:

- "maintenance"alat

- pembelian "spare part"

- biaya analisa (quality control)

Indra Suryawan

Maintenance dan spare part 10 % FC (modal
tetap). Analisa total harga jua!

Supardjo

1. Apa saja unsur penyusun dalam pasir
nwnasit

2. Produk utama dalatn disain, apakah Th
nitrat/serium nitrat. Lebih untungmanabila
hanya produksi satu produk saja

3. Berapa umur ekonomi alat, dan lahun ke
berapa BEP dicapai

Indra Suryatvan

1. Penyusun : Ce, La, Sm, Nd, Y, Th, U, Zr,
dsbnya

2. Produk utama Ce nitrat (berdasarkan
. konsumen pemakai)

3. Umur ekonomis alat ^ usia pabrik, 10 th
BEP, 2,5 tli

M. Setyadl

Makalah yang saudara jelaskan,
merupakan studi kelayakan pendirian sitatu pabrik
atau hanya sekedar pra rancangan. Sejauh mana
anda melakukan studi kelayakannya, baik
menyangknt bahan bakn, lokasi, tenaga kerja,
pasaran dll

Indra Suryawan

Studi kelayakan menentukan faktor analisa
ekonominya seperti POT, B/C, Rol, dsb. Bahan
baku disesuaikan dengan hasil samping PT Timah
yaitu 120 ton/hari. Lokasi berorientasi padabahan
baku, tenaga kerja 82 orang, Pemasaran untuk
konsumsi Indonesia, Th(NO3)4 impor + 200 ton/th
dan Ce(NO3>4 impor 350 ton/th

Budiarto

1. Apakah sitdah diperhitungkan biaya untuk
penanganan limbah hasll produksi, karena
AMDAL mernpakan salah satu syarat
penting, mohon dijelaskan

2. Apakah bahan Th(NOi)* dan Ce(NOj)4

sndah diproduksi atau masih impor

ladrn Suryawan

1. Biaya penanganan limbah belum
diperhitungkan

2. Belum diproduksi di Indonesia, masih impor
dari Perancis, Jepang, USA
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Murdani Sumarsono

1. Dari hasil studi kelayakan yang bapak
lakukan, kira-kira pabriknya akan didirikan
di mana

2. Pabrik terseb ut termasuk resiko rendah atau
tinggi

3. Kelayakan studi tersebut, Raw Malerial
Oriented, Labor Oriented, atau Market
Oriented

Indra Suryawan

1. Orientasi RMO (dekat bahati baku)

2. Resiko pemakaian hasil produksi cukup
tinggi

3. Analisa berada antara 2 < POT < 5
POT = 2,5 harga hasil produksi

- TN =Rp 29.000,-
- CeN = Rp 38.000,-
- Raw Material Oriented

Itnam Dalironi

Perhitungan evaluasi ekonomi saudara
menggunakan uang rupiah sebagai investasi,

apakah sndah diperhitungkan akibat penurunan
nilairupiah terhadap mata uang asing (yen, dollar)
apabila peralaan proses terpaksa dibel dari luar
negeri

Indra Suryawan

Rp 2.200,-/1 S USA (tahun 1994), peralatan
diperhitungan membeii dari luar negeri
(menggunakan index cost chart) tahun 1984

Tr'unohadi

Dalam percobaan skala laboratorium pada
proses digestipasir monasit kami metnperoleh hasil
terbaik adalah pada rasio 100 gr monasit: 200 ml
H2SO4 pekat. Dalam halini maka akan terjadi
perubahan perhitungan pada proses dijesti dan
biaya akan menjadi lebih besar, mohon dijelaskan

Indra Suryawan

Dalam perhitungan digesti, perbandingan
pasir : asam sulfat adalah 1 : 2. Sisa asam setelah
pencucian disaring,1 ftttratnya dievaporasi untuk
pemekatan kembali hingga diperoleh 95 %

LAMPIRAN

0 1 2 3 4 5 8 7 B S 10 11 12 13
o ia za 3a -ta sa 6a 70 sa sa ioa

Gambar 1. Httbttngan Usia Pabrik Terhadap
Aliran Kas dan NVP

Gambar2. Hubungan Kapasitas der.gan
batas Rugi Laba
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Paair monaeit ,•

J
H2SO4 95

J Grlnding j

H2O

NK^OK

Dlgasti
135 - 230'C

Pengenceran

Ponyaringan

Th, LTJ
U

Pengendapan
pH = 1,05 .

Psnyarinsan

II Th.LTJ

Koneentr&t
ThtOH)4

Pelarutan

Kriatalisaai

Konsentrat

LTJi

0

Residu

Filtrat

Pengandapan
pH = 2,3

Penyaringan

Pelarutan

Kriatalisasl

Konaentrat
Ce(N03)3

Gambar 3. Blok diagram kualitatifprosespembuatan torium
dan verium nilrat

Tnn n IU NITD AT

Gambar 4. Diagram alir teknik proses pabrik torium nitrat dan ceriunt nitrat
CI-RIUM NITRAT
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Tabel 1. Modal tetap untuk jcnis dan kapasitas
alat
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Lanjutan Tabcl i.

Tabel 2. Kebutuhan bahan baku dan jumlah
selama 1 tahun

Jen ia b<^ian

Asam n i t r o t .

Aawaiua hidroJc-
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Tabcl 3. Kcbutuhan utilitas dan jumlah harga
selnma 1 tahun

Jeni: bahwi

Listri): 250.000 bi

122.000 k«

200

30

i

50.000.000

3.6S0.C00
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Tabcl 4. Modal kerja untuk 1 bulan operasi

paxir nonaelt

Stea*-. dan *lr
Cajl

Kobueuhan j HarA*
un-vk 1 bulam p«r eatusn
opcrasl ( baha-?

I

421.2 ton |
!

=em | 2.120.000

;o= i £.200.000
i
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12.20C k£

20C

' 30 '
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21.200.000

11-4.520.100

S.000.000 I

366.000 j
2S.040.000 1

Jur.lah : Rp t.2-43.056.100

Tabel 5. Jumlah dan gaji karyawan

Jusilah lGa.Jl/orana Uuclab «aji
karvauaji j/bulan f/bul*n

! (Rpl I (B?l
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r lh . |
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Jiaslafc I S2 26.S12.0O0 I

Gmji ksryawa-i 1 tahu.-. = ?.;- 25.512.000 « i : • .•«• 34;.144.000

Tabel 6. Hasil penjualan dan hasil bersih tahunan selama usia pabrik
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(Rpl

1.9SG.953.630

2.232.232.720

2.£fl7.5ll.eiO

2.002.7UO.9OO

2.852.793.900

2.a52.'MU.SO0

2.852.7SO.9OO

2.852.7«.900

2.852.790.500

2.652.7M.SO0

._:

PMak 20 X

(Rpl

399.390.V26

* 456.446.544

513.bO2.3d2

57O.5NI.1S0

670.660.1SiO

570.56(1. ICO

570.558.160

57O.6M.1W)

570.653.1S0

57O.;555.16O

Kaimuui^an
Mt«l«l) pa.liik

(Rl')

1.E87.662.9O4

1.625.786.178

2.054.VO9.44U

'i.i&'A.I'iu.TJM

2.282.232.720

2.282.232.720

2.282.232.720

2.2U2.232.720

2.232.232.720

2.282.232.720

Tabel 7. Aliran kas selama usia pabrik dcngan masa pembangunan 3 tahun
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1.H0.OU5.VU0

l.ua.oos.ouo

1.14!I.UO5.OOO

1.149.005.000

1.149.005.000

1.149.005.OUO

Allran Kas
( caah (Ir.u ) .

(3.000.000.0001

^3.000.000.000)

(1.391.421.bO0>

2.957.«».100

3.186.188.372

3.414.411.644

U.tf42.834.916

3.642.<>34.»16

3.642.634.918

3.842.634.916

3.642.634.S16

3.642.634.916 ,

3.642.634.916 '
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Tabcl 8. Nilai bersih (Net Prescnt Value) terhaclap kecpatan pengcmbalian modal
"rate of rcturn"

1

Z

3

4

5

6

7

6

9

10

11

12

13

( c»»h l lou )
(Bpl

(3.ooo.ooo.oo<i)

CS.00O.O0O.Oi»>

(1.391.<21.tO0)

2.0S7.866.100

3.1(J6.i66.3V2

3 4 I 4 . « l t . 6 «

3.642.034.»16

3.^42.634.Slt3

i.6iJ.G3<.tll6

3.642.-634.91«

3.6«'£.l>3t.91t»

3.642.634.S1S

3.642.'liO<.tilS

2.651.729.160

• Urua kaa

(J.OOU.tiOO.OOO)

(6.00O.O0b.O00)

i?.3sll .«1.300)

(4.430.4S6.40O1

(1.247.2Sa.0LM)

2.167. l«.61S

5.809.77a.53S

Ei.452.tl3.44H

13.OtfS.O48.3S4

IS.737.683.2S0

20.380.318.196

2».022.963.412

27.6sSS.S8a.0M>

(JlOitOUCS

1 = 0.3

0.7S92

0.6817

b.iii.2

0.3601

0.2693

0.2072

0.1M<

0.12S6

0.0943

0.0725

o.osse

0.04M

O.IUW

dlaitottto
IRpl

(2.3U7.892.3081

ll .17i .14T.92»

(633.327.317)

1.035.666.803

«58.133.1C5

707.364.067

560.513.3M

<4S.54b.ttUtl

343.498.993

284.223.309

203.243. S«5

155.3».512

rjO.2S8.646

165.170.253

C307.603.30et

(4.0&2.M0.237)

(4.716.168.1841

<3.6»0.502.3&l)

(2.622.3^.218)

(2.r.<.se<.3<9)

(I.b3i.471.0411

(1.087.522.343)

(744.423.344)

U80.1S3.34S)

I276.9M.5O3)

1120.590.3841

18t.8-I8.4t3

1=0.36

0.71O7

0.5497

0.<08<

O.30H

O.2230

0,1052

u.1224

U.O90G

0,067]

0.0497

0.0368

0.O27S

u.uiui

(2.2fc2.222,222>

(1.0*6.«90.63M

t&6S.b32.137)

U90.149.310

710.5U3.027

6S4.044.350

4«.737.536

330.175.997

2<4.57>.ei3

181.166.528

131.IS1.428

89. «06.502

73.633.705

126.960.042

JinkanEO

(2.221.227..2S1

12.B68.312.7S''1

(4.433.346.u<4)

(2.543.295.734)

(2.832.7^.7071

(2.268.688.338)

(1.S22.S5O.742)

(1.492.774.7441

(l.2<a.l«9.aLJ2>

(1.067.033.4041

1932:. S35. yV61

(833.430.473)

1632.«3S.'/1U1
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MEKROGRAFISERBUK UO2 PPNY dan PERANCIS
MENGGUNAKAN JSM T-20

Kasilani NoorS, Hidayatr, Prisfi Hnrtati
PPNY-BATAN, Jl Babarsari P.O.Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK

MIKROGRAFI SERBUK UO2 PPMY DAN PERANCIS MENGGUNAKAN JSM T-20. Sebagai
kontrol mutu proses pembuatan bahan bakar menggunakan serbuk UO% diperlukan sifat karakteristik
fisis serbuk yakni bentukfukuran butir, setta kondisi struktur pennukaannya. Sifat-sifat Jlsis ini
berpengaruh terhadap laju alir serbnk dan rapat massa pelet. Mikrografi menggunakan mikroskop
elektron, dipengaruhi faktor alat.faktor bahan/sediaan danfaktor ketrampilan dalam pemroses gambar.
Alat JSM T-20 bertegangan bervariasi dari 5 hingga 20 Kv, menggunakan kamera diafragma 11 dan 8,
film hitam putih, sifat bahaw'sediaan harus kering dan bersifat menghantar listrik. Pemrosesan
menghasilkan optimasi gambar. Telah dihasitkan mikrografi serbuk UOi PPNY dan Perancis, diperoleh
bentuk butiran yang sama struktur permukaan butiran berbeda, dan ukuran butiran serbuk antara 0,5
hingga 1,0 p.m.

ABSTRACT

MICROGRAPHY OF UO: POWDER OF PPNY AND FRANCE USING JSMT-20. As a quality
control ofprocessing toproduce afuel element using UOipowdzr, its necessary to be known the physical
characteristic ofthe shape, size and surface condition o/.parlicle. This physical character influence the
flow abillity ofpowder particles and density of pellet. To create photomicrograph used an electron
microscope, influenced by the condition oftools, specimen, and the skilled oftha processing ofpictures.
Tke current o/JSM T-20 is aboiit 5 urttil 20 Kv, iised 11 and 8 camera diaphragm with black and white
films, specimen must-be dried with ekclrical conduaor property. The processing resulted an optimai
photomicrograph. Micrography ofUOipowder o/PPNYandFrance was investigated,yieldasamegrain
form, surface structure are different, andrange ofsize ofparticie is 0,5 - 1,0 \xm.

PENDAHULUAN

Sifat fisis dan sifat kimia suatu padatan seperti
UO2 sebagian besar ditentukan dari metoda

preparasi pembuatannya, oleh berbagai sifat
komponen pembentuk, kondisi suhu reaksi,
kondisi oksidasi, reduksi dan lain-lainnya. Semua
itu akan memberikan hasil karakteristik serbuk
tertentu. Untuk menetapkan preparasi prosedur
pembuatan hingga diperoleh produksi akhir sebaik
yang diinginkan, diperlukan pertimbangan kontrol
dari bentuk ukuran partikel, struktur permukaan
partikel, ukuran distribusi partikel, serta kondisi
fists lainnya (J.Belle, 1).

Untuk menentukan serbuk JO2 yang baik
bagi pengembangannya, karakteristik fisis dan
kontrol sifat-sifat adalah penting sebagai faktor
utama dalam mencapai keseragaman perbedaan
serbuk UO2. Karakteristik fisis ini meliputi
density, mikrostruktur, sifat permukaan, distribusi,
ukuran kristal, sifat optik dll.

Bentiik butir berkaitan erat dengan efisiensi
proses produksi terutama bagi yang menggunakan
mesin otomatis. Proses dimaksud adalah proses
pengisian serbuk UO2 kedalam dies. Konsistensi
akandiperolehapabila serbuk mempunyai Iaju alir
yang baik, dalam bentuk bola atau elipsoida.

Ukuran butir akan menentukan tinggi
rendahnya rapat massa pelet hasil pengompakkan.
Serbuk dengan ukuran butir yang kecil akan
menghasilkan pelet dengan rapat massa rendah,
sebaliknya serbuk dengan ukuran besar akan
menghasilkan pelet dengan rapat massa tinggi.
Sifat fisis pelet dipengaruhi oleh kondisi
permukaan butir, karena halus/kasar butiran
menentukan ikatan yang terbentuk pada peletnya
(DaniG. dan-SafeiP.,2,3).

Dalam kesempatan ini, diteliti sifat
mikrostruktur ser buk UO2 dari PPNY dan Perancis
untuk memperoleh data pernbanding yang
membedakan sehingga dapat memberikan koreksi
mutu serbuk. Percobaan dilakukan memakai alat
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mikroskop elektron yang ada di Lakfip UGM, jakni
JSM T-20.

TEORI

Pengukuran mikrografi dapat dilakukan
dengan 2 cara yakni (1) dengan menggunakan
mikroskop optik dan (2) •dengan mikroskop
elektron. Cara kerja kedua alat tersebut adaiah
sangat berbeda, demikian pula gambar yang
dihasilkan. Mikroskop Elektron (ME) merupakan
salah satu alat bantu optik yang mempunyai daya
pisah sangat tinggi, sehingga dapat digu nakan
urituk mengamati struktur halus (ultrastruktur) dari
sediaan-sediaan. ME menggunakan berkas
eiektron sebagai cahaya yang menyinari sediaan,
sedangkan MO (mikroskop optik) menggunakan
berkas cahaya tampak. Maka dari itu susunan
bagian cara kerja, penyiapan sediaan sangat
berbeda dengan MO.

Interaksi sediaan dengan berkas eiektron
adalah sebagai berikut: berkas elektron yang
menumbuk sediaan berinteraksi dengan sediaan,
kemudian elektron diubah menjadi (l)elektron
tembus (transmitted electron), (2) elektron hilang
energi (energy ioss electron), (3) elektron terbaur
(diffracted electron), (4) elektron terserap (absorbed
electron) (5) elektron turunan (secondary electron),
(6) elektron pantulan(backscattered electron), (7)
elektron "Auger"(Auger elec tron), (8) sinar x dan
(9) sinar katodaluminesen. Skerna interaksi berkas
elektron dengan sediaan ditampilkan pada Gambar
1., diacu dari PJ.Grundy (4).

Pada dasarnya ME dapat dibedakan menjadi
4 jenis, yaitu mikroskop elektron • tembus TEM
(Transmission Electron Microscope), mikroskop'
elektron skening SEM ( Scanning Electron
Microscope), mikroskop elektron skening tembus
3TEM ( Scan ning Transmission Electron
Microscope), dan Electron Probe Microanalyzer
(EPMA).

Dengan prinsip skening, sinyal dideteksi
dari elektron pantulan dan elektron turunan, akan
menghasilkan gambar topografi permukaan yang
dapat diamati, ini digunakan dalam SEM. Elektron
tembus dapat ditnanfaatkan membentuk citra
gambar, adalah prinsip dalam TEM (Transmission
electron microscope).

Sedangkan detektor menangkap elektron
terbaur yuig membawa informasi tentang susunan
atom dan strukturrenik suatu sediaan adalah prinsip
STEM. Dan suatu SEM yang dilengkapi detektor
sinar x akan dapat mengukur panjang gelombang

dan energi sinar x yang dipancarkan oleh sediaan.
Dengan suatu spektrometer sinar x dapat dilakukan
analisis kualitatip atom-atom penyusun, ini prinsip
EPMA.

Mikroskop elektron skening (SEM), sesuai
dengan r.amanya adaiah gerakan berkas eiektron
dari satu titik ke titik yang lain pada sediaan, mirip
dengan "gerakan membaca"(scanning). Gerakan
membaca ditimbulkan oleh suatu scanning coil,
sedangkan sinyal pantulan dideteksi oieh
photomultiplier. Data sinyal kemudian diperkuat
oleh video amplifier, selanjutnya setelah
disinkronkan oieh jala-jala skening ( scanning
circuit) digambarkan pada layarCRT (ContrastRay
Television). Terjadtnya penyinaran dan
pembentukan bayangan pada SEM digambarkan
pada Gambar 2. ME terdiri atas bagian-bagian: (1)
kolom mikroskop, (2) pan.il kendali dengan
janngan jala-jala listrik, (3) sis tem pengamatan dan
(4) sistem penghampaan udara (O.C.Wells, 5).
Sumber elektron terdapat pada bagian atas kolom,
berupa filamen vvolfram membentuk huruf V,
runcing atau Lanthanus Heksaboride (LaB6) yang
membentuk katode. Filamen-filamen tersebut
mempuyaiumurpakaidanmenghasilkansinaryang
berlainan. Katode ditutupi dengan pelindung atau
perisai •Wehnnelt dari disisi yang lain dipasang
anoda. sehingga apa bila aliran listrik diperbesar,
maka berkas elektron akan melintas cepat.
Tegangan pemercepat berkisar antara 20-120 kv.

Lensa-lensa elektromagnit berfungsi
mengatur lintasan "sinar"elektron sehingga dapat
dikumpulkan atau dipencarkan, dan kekuatan
masing-masing lensa dikendalikan dengan menga
tur besamya aliran listrik pada lensa-lensa itu.

Borkaa Elefctro»
. A.naOlala

Gambar 1. SUema Interaksi berkas elektron
(lengan sediaan
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Gambar2. Penyinaran elan pembentukan
bayangan pada SEM

(1) Lensa kondensor berguna untuk memfokuskan
berkas sinar elektron yang mengenai sediaan,
sehingga pencahayaan tepat optimum untuk
pengamatan dan memperoleh bayangan. Lensa
kondensor dari ME merupakan lensa yang
lemah dengan panjang titik api (fokus) beberapa
sentimeter.

(2) Lensa obyektif bersama-sama dengan lensa
proyektor merupakan bagian sistem
pengamatan ME. Lensa obyektif akan
membentuk bayangan awal yang diperbesar
oleh lensa proyektor. Lensa ini sangat penting
bagi ME sehingga mutu ME tergantung pada
mutu lensa obyektifnya. Lensa sangat kuat
dengan panjang titik api pendek 1-5 mm.

(3)Lensa proyektor, digunakan untuk
memproyeksikan bayangan akhir yang
diperbesar ke Iayar atau emulsi fotografi (film
potret), Dapat pula dipasang lensa antara
(intermediate lens) yang dipasang diantara lensa
obyektif dan lensa proyektor. Adanya lensa ini
bayangan dari lensa obyektif akan diperbesar
sebelum akhirnyadiperbesarkembali oleh lensa
proyektor.

Sistem penghampaan yang diterapkan
adalah 10"5 s/d '0*6 Torr menggunakan potnpa
vakum putar atau difusi. Layar CRT pada SEM
mempunyai daya pisah sangat besar. Daya pisah itu
lebih besar dari daya pisah mata manusia.
Keunggulan lain adalah dalam lingkup luasan
(depth of field) yang besar, sehingga topografl

gambar pada Iayar CRT akan tampak seperti
keadaan sediaan aslinya.

Jenis sediaan yang dapat diamati dengan
SEM sangat beragam baik ditinjau dari jenisnya
(hayati , logam, polimer) maupun bentuk,
ukurannya (bulksample, serat, partikel dll.)-
Syarat yang harus dipenuhi oleh sediaan SEM
adaiah : harus kering sempuma dan harus bersifat
menghantar listrik.

Salah satu cara mengeringkan sediaan, digunakan
pengeringan titik kritis (Critical point drying' =
CPD), adalah metode menggunakan gas cair
misalnya karbon dioksida, nitrogen oksida. dan
freon. Sediaan yang bukan penghantar listrikharus
dilapisi dengan logam (emas, paladium, platina),
pelapisan dilakukan dengan menggunakan alat
penguap hampa atau pensputer ion (ion sputtering
device).

Pemrosesan cuci cetak gambar.

Proses ini dilakukan didalam kamar gelap.
Setelah film semuanya terpakai, maka perlu
dilakukan pencucian untuk memperoleh film'
negatif. Cara mencuci film dapat dilakukan sesuai
petunjuk pada wadah developer maupun fbcemya.
Kemudian film dikeringkan dan siap untuk dicetak.
Pencetakan film harus memperhatikan penetapan
diafragma dengan ketajaman bayangan serta lama
vvaktu penyinaran dan pemrosesannya dalam
developer dan fixer.

Perlu diperhatikan pula cara penyimpanan
negatip filrn dan gambar hasil, untuk menghindari
kerusakan.

TATAKERJA

Peralatan yang dipakai:

- SEM dari JSM T-20
- PelapisIonSputterJFC-1100
- Alat pencetak gambar
- Lemari pengering negatif film dan gambar

- Alat-alat gelas, pemanas dan stirer

Bahan yang dipergunakan:

- Serbuk UO2 dari PPNY dan Perancis
- Film hitam pitih ukurari 6x6
- perekat selotip dua muka
- holder kuningan bentuksilinder- 1 cm

- Developer, fixer, kertas gambar dll.

Cara kerja:
I. Alat ME dihidupkan supaya potnpa vakum

bekerja.
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2. Sediaan direkatkan pada holder dengan perekat
selotip, diusahakan butiran tidak bertumpuk

3. Apabila perlu dilakukan pelapisan logam
menggunakan alat pelapis ion sputer

4. Sediaan siap diamati dimasukkan dalam kolom
ME, cari kepekaan gsmbar yang paling bagus
dan jelas dengan mengatur tombol lensa,
tegangan, dan pcmbesaran gambarnya.

5. Setelahlayarmenampilkangr.m'oardenganjelas
dan bagus kamera dipasangkan dan dibidikkan.

6. Film siap dicuci dan dicetak.

Metode

- Mencari kondisi tegangan listrik alat JSM T-20.

Pengamatan dan pemotretan sediaan dengan
pelapisan dan tanpa pelapisan Au.

- Pengamatan, pemotretan serbuk UO2 dari
PPNY dan Perancis serta evaluasi gambar.

- Pengukuran butiran serbuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dalam pengujian
mikrostruktur adalah:

1. Lampiran 1. Gambar-gambar pengamatan
serbuk pada berbagai tegangan operasi dan
perbesaran gambar.

2. Lampiran 2. Gambar pengamatan serbuk tanpa
pelapisan dan dengan pelapisan AU.

3. Lampiran 3. Gambar pengamatan serbuk UO2

PPNY dan Perancis.

4. Lampiran 4. Gambar ukuran butiran.
--.-•' Pada pengamatan dengan variasi tegangan
dimaksudkan untuk memperoleh hasil pantulan
gambar yang tampak paling jelas pada layar CRT.
Karena besar tegangan pada kolom mikroskop
adalah merupakan tegangan pemercepat berkas
elektron mengenai sediaan, sehingga elektron
pantulan dan turunan dapat ditangkap oleh
lensa-lensa elektromagnit dan diteruskan oleh
sinyal pantulan ke vidioamplifler untuk tampil
dilayar TV. Dari hasil pengamatan.menggunakan
berbagai tegangan alat diperoleh hasil gambar pada
layar terbagus, sesuai urutan sebagai berikut: 20,
12,5 dan 5Kv. Dari hasil pengamatan ternyata
serbuk UO2 membutuhkan tegangan besar agar
berkas elektron dapat berinteraksi dengan sediaan
sehingga menghasilkan gambar visual pada layar
secara optimal. Gambar5adan5bmemperlihatkan
beda kondisi permukaan serbuk PPNY dan
Perancis.

Pengamatan dan pemotrctan sediaan tanpa
pelapisan dan menggunakan pelapis AU (iihat
lampiran 2). Hasil yang diperoleh menunjukkan

Tabel 1. Pcnampakan gambar pada variasi
tcgangnn.

No.
"Kinbar

5b

Ttgangan
Kv

5

12.5

20

20

r'cnamnfikan
gambar

sinar tcrlalu terang,
gambartidakjelas

sinarcukup.
gambarcukupjelas

Sinar cukup,
gambarsanaatjelas

sinar cukup.
gambar cukup jelas

b
a
h

Kcterangan

sediaan PPNY •
pcrbesaran 500 x

idem

idem

sediaan
Perancis,
perbesaran500x

enggunakan pelapisan tampak lebih jelas daripada
tanpa pelapisan. Sediaan tanpa pelapisan kurang
konduktif sehingga elektron pantulan kurang
terdeteksi oleh detektor, maka gambar tidak jelas
dan agak gelap dilayar. Pada penggunaan lapisan
Au, elektron pantulan cukup terdeteksi, sehingga
tampak jelas gambar dari ben tuk, kondisi
permukaan serbuk serta sifat aglomeratnya.

Hasil pengamatan mikrografi serbuk UO2
antara PPN Y dan Perancis dapat dilihat pada tabel
2. (hasil lampiran 3).

Tabel2. Mikrografi scrbuk UO2 PPNY dan
Pcrancis. ' •

H
a
S

Perbe

saran

500

5000

500

5000

Pcnampakan serbuk UO2 dari

Bcntuk

oval/kurva,
tdk.runcing,
tak bcraturan

idcm

idem

idcm"'

Pcrmukaan

kurangjelas

rata, tdk
berpori &
tampak
rapuh

kurangjelas

raia, tdk
bcrpori &
tanipak
pejal/masif

Ukuran

-

butiran
0,5<<(><I,0

-

butiran

Keterangan

asal PPNY
sifat
aglomerasi
besar

asal PPNY
topografi
jelas
aglomerasi
besar

asal Prancis
sifat
aglomerasi
besar

asai Prancis
topografi
jelas
aglomerasi
besar

dalah seba«ai berikut:
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Butir serbuk U02 tidak bulat penuh tetapi
oval/kurva tidak runcing dan tidak beraluran.
Topografi tampak jelas pada perbesaran 5000 X.
Bentuk permukaan ini dapat memberikan laju alir
yang baik walaupun dalam aglomerasi yang kuat.
Pada serbuk PPNY, terlihat permukaan butiran
rata, tidak berpori dan tampak rapuh. Stniktur
permukaan butiran dari Pcrancis tampak lebili kuat
dan pejal (masif)- Serbuk UO2 mempunyai sifat
aglomerasi yang kuat, terlihat jeias pada gambar
(lihat lampiran 3).

Ukuran butiran serbuk secara teiiti sukar
ditentukan karena sifat aglomerasinya yang sangat
besar, seh ingga diukur secara rata-rata (lam pi ran 4).
Hasil pengukuran menunjukkan ukuran diameter
serbuk rata-rata adalah 0,5 hingga 1,0 jitn. Menurut
Zaidy, S.M.H.,(8), daftar standart sifat fisis partikel
dari CANDU adalah meliputi perbandingan O/U ;
luas muka; rapat curah; ukuran partikel, dan kadar
air. Tertulis batas ukuran partikel antara 0,2 hingga
800 jim. Dari ukuran partikel butir serbuk UO2
PPNY dan Perancis keduanya memenuhi syarat
untuk diproses lanjut. Untuk memenuhi sintering
selain bentuk, ukuran dan struktur permukaan
partikel juga ditentukan karakteristik permukaan
yang lain (D.S.Stenquist, dkk., 9).

KESIMPULAN

Mikrografi serbuk UO2 diamati dengan alat
JSM T-20 pada tegangan 20 Kv, gambar tampak
jelas pada perbesaran 5000 X dan sediaan periu
dilapis dengan pelapis logam Au. Perbedaan
mikrostrukturserbukUOadari PPNY dan Perancis
ada pada kondisi permukaannya, serbuk PPNY
tampak lebih rapuh, sedangkan Perancis terlihat
pejal (masif). Bentuk butiran serbuk
masing-masing sama yakni tidak bulat membentuk
kurva tidak runcing dan tidak beraturan. Ukuran
butiran serbuk tampak tidak berbeda, dengan
diameter rata-rata antara 0,5 sampai 1,0 mikroa
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TANYA JAWAB

Tunjung I

1. Bahan "coating" apakah yang. digunakan
dalam hal ini ?

2. Bagaimana cara untuk memperoleh hasil
"coating" sempitrna, sehingga diperoleh
bahcm sediaan yang baik ?

3. Dari hasil iiknran butiran serbuk antara 0,5
hingga 1,0 mm, saya kira kurang mewakili
unciik sifat-sifat serbnk dalam membenluk
pelet, bagalmana bila dinyatakan dalam
dislribnsi (secara Statistik) ?
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Kasilani NS

1. Bahan "coating" yang digunakan disini
adalah Au (etnas)

2. Caranya : Sediaan pada holder dimasukkan
sungkup alat ion sputter, dijepit dengan
susunan melingkar & setiap melakukan
pelapisan, dimasukkan sediaan. Pelapisan
dilakukan sesuai juklak dengan waktu
pelapisan I menit (sampai preparat
berwarna keemasan). Hasil pengamatan
darLSEM memperlihatkan gambar yang
cukup jelas, (bentuk, struktur permukaan
butirannya)

3. Memang lebih baik dinyatakan dalam
distribusi partikel. Tetapi untuk ini
memerlukan banyak sekali' butiran yang
diukur. Apabila dinyatakan dalam distribusi
frekuensi, rumusnya sbb:

dengan :
d(F,) : deviasi standar yang dinyatakan
sebagai % total, Ft ; frekuensi partikel di
dalam range ukuran yang diberikan, n, :
jumlah total partikel yang diukur ukuran
butiran yang kami tampilkan tersebut; cukup
mewakili sifat-sifat serbuk untuk
membentuk pelet, karena untuk membentuk
pelet tidak hanya dipengaruhi oleh ukuran
butiran saja tetapi dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain (lihatjawaban Ir Setyaji no

»•>
M. Setyadji

1. Rekomendasi apakah yang akan saudara
berikan dari hasil pengamatan mikrografi
serbuk UO2 PPNY-Perancls, dalam
kaitannya dengan peletisasi s.erbuk

2. Mengapa tidak dilaknkan pengamatan
mikrografi dari serbuk UO2 (PPNY,
Perancis) dengan spesifikasi yang
berbeda-beda.

3. Apakah sudah ada standar gambar yang
baik/memenuhi syarat

Kasilani NS.

1. Dari peugamatan mikrografi serbuk UO2
PPNY dan Perancis bisa diperoleh informasi
mengenai ukuran partikel, aglomerasi, serta
bentuk partikel dan struktur permukaan
butiran. Kaitannya dengan peletisasi serbuk
haras dibarengi dengan penentuan sifat-sifat
fisis maupun sifat kimia yang lain seperti;

densitas, luas permukaan, reaktivitas kimia
dsb. Hal ini karena sebagian sifat-sifat
tersebut saling mendukung, melengkapi dan
saling mempengaruhi. Misalnya serbuk
yang permukaannya mempunyai pori
(keropos), ukurannya lebih kecil, luas
pennukaan akan lebih besar, densitasnya
akan lebih rendah serta lebih reaktif terhadap
oksidasi. Dengan sendirinya hal ini tidak
diharapkan, disamping itu keberhasilan
pembuatan pelet tidak hanya oleh sifat-sifat
serbuknya (faktor-faktor dalam), tetapi juga
dipengaruhi oleh sifat-sifat faktor luar
misalnya, penambahan aditif, perekat dsb.

2. Pengamatan seperti yang dimaksud dalam
pertanyaan, telah dilakukan oleh peneliti

., iain sebagai lanjutan dari penelitian ini.

. - 3. Mengenai standar gambar yang baik untuk
sementara menggunakan UO2 Perancis yang
selalau berhasil bila dibuat pelet.

Wardaya

1. Telah diperoleh bahwa mikrografi UOz
PPNYdan Perancis memiliki bentukbutiran
sama, strukltur permukaan berbeda. Apa
manfaat besaran di atas dari segi proses
pengolahan lebih lanjnl dari serbnk UO2 ?

2. Apakah kedua serbnk tersebut memberikan
hasiiyang berbeda pada proses lebih lanjut
dari serbnk tersebut ?

3. Upaya apa yang harus dilakukan untuk
menyamakan sifat-sifat kedua serbuk
lersebut ? :r

Kasilani NS

1. Manfaat yang diperoleh dari segi bentuk
butiran yang bulat/oval (tidak runcing) akan
memperlancar proses alir serbuk (dari segi
proses pengaliran bahan/materinya).
Sedangkan struktur permukaan bisa
mempengaruhi rapat masa hasil pemeletan,
ini yang perlupengkajian lebih lanjut
hasilnya.

2. Untuk proses la.njut belum bisa diramalkan
perbedaannya, akan tetapi dari ukuran
butiran kedua butiran sudah masuk dalam
spesiflkasi standar yang diperlukan. Masih
diperlukan karakter sifat fisis lainnya.

3. Upaya yang masih diperlukan adalah
karakterisasi fisik lain yakni, luas muka,
distribusy, density, dll. Ini telah dilakukan
peneliti lain.

Kasilani NS dkk. ISSN 0216-3128
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A.N. Bintarti

1. Apakah hasil pengamatan bntir ini
memberikan hasil uknran bulir, neniluk,
kondisi struktur permukaan yartg
memberikan hasilpasti bisa dipelel ?

2. Apa kelebihan UO2 lctngsung dipelet, jika
dibandingakan dengan UOi yang melalui
kontrol mutu ?

Kasilani NS.

1. Hasil yang diperoleh masih memerlukan
sifat fisis lainnya untuk proses peletisasi.
(Analisis fisis l'ain meliputi : Ratio 0/4;

Density; luas permukaan; distribusi). (iihat
jawabaa pcrtanyaan Ir Setiaji no. 1)

UO2 kluisus PPNY, sebaiknya melalui
kontrol mutu sifat ftsis sebelum proses pelet.
Karena selain menghindari pemborosan
pengiriman serbuk ke PPTN Bandung
(untuk pemeletan) berulang-ulang, juga bisa
menetapkan preparasi terbaik untuk
menghasilkan pelet nuklir grade. jadi
serbuk U02 dengan pengontrolan mutu jelas
lebih menguntungkan dari segi persiapan
bahan berdasar sifat-sifat fisisnya.
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LAMPIRAN 1

Gambar 3. PPNY, 5 Kv 500 x

Gatnbar 5 u. PPNY, 20 Kv, 500 x

Gtjmbar 4. PPNY, 12,5 Kv, 500
x

Gainbar 5 b. Perancis, 20 Kv, 500
x
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LAMPIRAN 2

Gambar 6a. Serbuk tanpa Iapis
. 12,5 Kv, 500\x

Gambar 7a. Serbuk dilapis Au,
12,5 Kv, 500 x

Gainbar 6b. Serbnk innpa lapis
20Kv,500x

m I1
Hsir

1̂^
Ii

Gumbar 7b. Serbuk d'dapis Au,
20 Kv, 500 x
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LAMPIRAN 3

GantbarS. PPNY, 500 x

GambarlO. Perancis, 500 x.

Cambar9. PPNY,5000x

Gambar 11. Perancis, 5000 x
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LAMPIRAN 4

Cambar 12. Ukuran serbuk (ynn)
PPNY

Gainbar 13. Uktiran serbuk (p.m)
Perancis
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PARTISISECARA KONTINYU UNTUK MERAMALKAN
PARTISIU-Pu

Mashudi, Busron Mascluki. Didick Herhady
PPNY-DATAN. Jl. Babarsari, P.O. Box 100S Yogyakarla 55010

ABSTRAK

PARTISISECARA KONTINYU UNTUK MERAMALKAN PARTISI U-i'u. Pada proses partisi U-Pu,
disamping keasaman danjumlah reduktor, perbandingan lajtt alir TBP segar dan UO2(NO})2.2TBPjuga
berpengaruh terhadap keberhasilan pemisahan U-Pu. Telah dilakukan percobaan simulasi parlisi U-Pu
secara kontinyu menggitnakan pesawat pengaduk pengenap (mhcer settler). Variabel percobaan meliputi
perbandingan laju alir TBP segar dengan UOi(NOi)i.2TBP dan besar laju alir umpan partisi. Hasil
percobaan memmjiikkan bahwa perbandingan laju alir TBP/UO2(NOj);.2TBP/HN03 optimal imtuk
partisi U-Pu dengan pesawat pengaduk pengenap 16 "stage" yaitu 1 : 10, aedang taj'u alir optimalnya
yaitu 135 ml/j, 1350 mt/jdan 180 ml/j, masing-masing urituk TBP segar, UOi(NO})i.2TBP dan HN03.

ABSTRACT

On the U-Pu partition process, beside the acidity and the mimber ofreductor, theflow rate ratio of
TBP to UO2(NO3)2-2TBP is also influencedihe result ofthe U-Pupartition. The experiment on the U-Pu
simulatic contimtous partition was held by mixer setller. The variables oflhe experiment are the ratio of
TBP to UO2(NO3)2-2TBP/lo\v rate and ihe number ofthepartiiionjlow rate. The result ofthe experiment
shows that the optimum ratio o/TBP lo UO2(NO})2-2TBP is I : 10 and, llie oplimum flow rate ofTBP,
UOy(NO3)2.2TBP andHNO3 are. 135 ml/h, 1350 ml/li and JSO ml/h respcctively.

PENDAHULUAN

Pada proses Purex, partisi (pemisahan)
plutonium dari uranium dilakukan dengan cara

reductive stripping Pu dari fase organik yang
mengandung Pu(IV) dan U. Pada proses partisi ini
diharapkan semua Pu masuk ke fase air dan semua
U tetap berada dalam fase organik.

Dengan adanya kontak antara umpan fase
organik yang mengandung Pu(IV) dan U dengan
fase air yang mengandung reduktor, maka Pu(IV)
berubah menjadi Pu(III) yang koefisien
distribusinya sangat rendah. Akibat dari perubahan
valensi Pu ini maka Pu turun ke fase air sedang U
tetapberadadalam faseorganik.

Bilangan potensial oksidasi reduksi untuk
Pu, U dan Fe adalah sebagai berikut :(l)

Pu3+ - Pu^ + e" E° =-0,987 v

U"+ + H20 —U02
 2+ + 4H* + 2e" E° =-0,334 v

Fe2+ Fe3+ + e" E° = -0,771 v

Dari bilangan potensial oksidasi tersebut di atas
tampak bahwa Pu4+ akan tereduksi menjadi PuJ+,
sedang U6+ tidak tereduksi.

Pada penelitian sebslumnya, partisi secara
catu dengan Ce sebagai pengganti Pu, tidak ada
masalah dcngan reduksi Ce"1* menjadi Ce3+. Pada
penelitian terscbut dapat dipisahkan Ce dari fase
organik ke fase air sebesar 99,56% atau 98,78%
kalau dikonversikan ke plutonium(2).

Dari data penelitian tersebut dibuat larutan
simulasi proses partisi dengan elemen berat
diwakili oleh U untuk meramalkan proses partisi
dengan variabel perbandingan laju alir TBP segar
dan U02(N03)2.2TBP. Pada larutan simulasi tersebut
tidak harus digunakan Pu, karena tingkat
keberhasilan proses partisi dapat dilihat dari dua
sisi,sisi uranium dansisiplutonium.DHihatdarisisi
uranium, tingkat keberhasilan proses partisi akan
semakin tinggi kalau kandungan kadar plutonium
dalam fase organik keluaran proses partisi semakin
rendah. Sebaliknya, dari sisi plutonium, tingkat:
keberhasilan akan semakin tinggi kalau kadar
uranium dalam fase air keluaran proses partisi
semakin rendah.

Secara skematis proses partisi U-Pu dapat
dilihat pada gambar berikut'0 :

Mashudi dkk. ISSN 0216-312S
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U02 (NO3)2.2 TBP
Pu (NO3)4.2 TBP

TBP

UO2 (NO3)2.2 TBP

e k s t r a k t c r

Pu (NO3)4.2 TBP
- H N 0 3
Reduktor

Gambar 1. Skema nliran patla proses partisl

Dari skema dan keterangan di atas tampak
bahvva perbandingan laju alir umpari
U02(N03)2.2TBP,' Pu(N03)4.2TBP dengan TBP
segar berpengaruh pada keberbasilan proses partisi.
Kalau perbandingan tadi terlalu besar n\aka banyak
U yang masuk ke fase air, sebaiiknya kalau teriaiu
kecil maka kadar U dalam fase organik menjadi
rendah. O'eh sebab itu perlu dicari perbandingaa
laju a!ir yang optima!. Untuk mengefektipkan kerja
alat pengaduk pengenap, perlu juga dicari berapa
laju optimal masing-masing umpan tadi.

Penelitian dimaksudkan untuk mempelajari
proses partisi U dan Pu pada proses Purex, dalam
hal ini untuk mengetahui fungsi TBP sekaligus
untuk memprediksi/nieramal berapa perbandingan
laju alir optimal TBP dengan t!02(N03)2.2TBP pada
proses partisi.

Pada percobaan ini, penentuan
perbandingan laju alir optimal dari TBP dan
U02(N03)2.2TBP dan besarnya laju atir masing-
masing arus umpan ditentukan berdasar kadar U
dalam fase air yang rendah (penilaian dari sisi
plutonium).

TATAKERJA

A. Bahan

1. U3O8

2. HNO3

3. Air bebas mineral

4. 30% TBP-kerosin

5. Kalium dikhromat dll. untuk analisis uranium:

B. Alat
1. Pesawat pengaduk pengenap (Mixer settler) 16

"stage" dengan pelengkapnya.

2. Potensiometer

3. Alat-alat gelas untuk analisis

C. Tafa l<crj;>

Bubuk U3OS dilarutkan dengan asam nitrat
untuk mendapatkan larutan uranil nitrat dengan
kadar lebih kurang 438 g U/i. Larutan ini kemudian
diekstraksi dcngan 30% TBPkerosin. Fase organik
hasil ekstraksi, U02(N03)2.2TBP, kemudian
dijadikan unipaii pada peneiitian proses partisi.

Untuk penelitian dengan variabel
perbandinqan laju alir, TBP segar dan
U02(N03)2.2TBP dialirkan ke dalam pesawat
pengaduk pengenap dengan laju aiir
U02(N03)2.2TBP dibuat tetap 300 ml/j, sedang laju
alir TBP segar dibuat beragam dari 0 ml/j sampai
dengan 60 ml/j. Pada waktu yang telah ditentukan,
diambil cuplikan fase air dan fase organik untuk
dianalisis kadar uraniutnnya dengan alat
potensiometer. Perbandingan laju alir TBP segar
dan U02(N03)2.2TBP yang menghasilkan rafinat
dengan kadar U terrendah diambil sebagai
perbaudingan laju alir optunal.

Penelitian dilanjutkan dengan mencari laju
aliroptimal dari masing-inasingarusumpandengan
menggunakan perbandingan laju alir yang telah
didapat di muka tadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

l. Variabc! hijii alir TBP

Data peneiitian untuk variabel perbandingan
lajn alir TBP segar dapat dilihat padagambar 1 dan
siambar 2.

2.0 2.5 S.O

Ganibar 2.

*.C 4.5 S.O 5.5

Hubungan antara waktu dan
kadar U dalam fase air pada
vnriabel perbandingan TBP
dengan UN.2TBP

Pada pcrcobaan ini laju alir TBP dibuat
bervariasi dari 0 ml(j sampai, 60 ml/j, sedang laju
alir yang lain dibuat tetap yaitu 300 ml/j untuk
U02(N03)2.2TBP dan 40 'mJ/j untuk HN03.
Kecepatan alir TBP dimulai dari 0 ml/j
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dimaksudkan untuk mengetahui apa yang terjadi
kalau proses partisi diiakukan tanpa adanya TBP
sehingga nanti bisa diketahui apa fungsi TBP pada
proses partisi.

Pada gambar tersebut terlihat bahwa pada
laju alir TBP 0 ml/j, kadar U dalam fasc air sangat
besarbiladibandingkan dengan kadar U da!am fase
airuntuklajuaiirTBPyatiglain. Halinidisebabkan
oleh karena U yang masuk ke fase air sebagai akibat
dari adanya kontak antara fase organik (yang
mengandung U) dengan fase air (yang mengandung'
reduktor) tidak terangkat kembali ke fase organik.
Begitu dialirkan TBP segar dengan laju alir 5 ml/j,
20 ml/j dan seterusnya maka kadar U dalam fase air
menjadi semakin kecil. Hal ini disebabkan karena
U yang masuk ke.fase air terekstraksi oleh TBP atau
dengan kata lain terangkat kembali ke fase organik.
Reaksi(2):

UO2
 2+ (aq) + 2 NO3 ' (aq) 2

UO2 (NO3)2. 2TBP (0)

_ (Ul-M. j / l

2 TBP (0)

21 11

I » . 1M1 TS&. cJ/J

Gambar 3. Hubungan antara kecepafan alir
TBP dengan katlar uraiiiutn; kec.
alir UN.2T£P=300 ml/j, HNO3
=40 ml/j

Pada gambar 2 dan 3 terlihat bahwa makin
besar laju alir TBP maka kadar U dalam fase air
maupun organik makin kecil. Sesuai dengan
persamaan reaksi di atas , semakin besar jumlah
TBP maka semakin besar UO 22+ yang bereaksi
dengan TBP membentuk U02(N03)7.2TBP (fase
organik). Dengan menurunnya kadar U. dalam fase
air atau dengan kata lain dengan terekstrasinya
kembali U ke dalam fase organik, beraiti efisiensi
pemisahan Pu dari U (pada pioses sesungguhnya)
menjadi semakin baik.

Dari data tersebut di atas jelas bahwa fungsi
TBP pada proses partisi adalah untuk
mengekstraksi atau mengangkat kembali U yang
turun ke fase air.

Pada gambar 3 terlihat bahwa setelah laju
alir TBP 30 ml/j, kadar U dalam fase air terlihat
relatif tetap sehingga laju ini diambil sebagai laju
optimal untuk laju alir U02-(N03)2.2TBP 300 ml/j.
Jadi, perbandingan laju alirTBP : U02(N03)2.2TBP
3Om!:300ml/jatau 1 : 10.

Penambnhan iaju alir menjadi 40 tnl/j dan
seterusnya relatif tidak !agi menurunkan kadar U
dalam fase air. Secara teoritis, dengan perhitungan
neraca massa, kadar U dalam fase organik akan
menurua karena dengan penambahan laju alirTBP
di atas 30 ml/j hanya menambah volume fase
organik hasil partisi. Kalau volume fase organik ini
terus bertambaii, sebagai akibat dari penambahan
laju alir TBP, maka TBP bebas akan mengekstraksi
PLI dan pengotor lajn walaupun yang terekstraksi
jumlahnya relatif sang'at sedikit.

2. Variabet laju alir umpan TBP segar,
UO2(NO3)2-2TBP, dan HNO3

Data penelitian untuk variabel ini dapat
dilihat pada tabel 1.

Tabcl 1. Kiidnr U dalam fase air dan fase'
organik pada variabel laju umpan;
waktti operasi 5 jam.

KL'calirUN.STMVTBP/
IINO3, ml/j

450/45/60

900/90/120

1350/135/180

Kadar U dalam fase air

0,952

0,833

0,833

Pada tabe! tersebut tampak bahwa kadar
uranium dalam fase air menurun dengan
bertambahnya laju alir umpan. Hal ini disebabkan
karena dengan bertambahnya laju alir TBP,
U02(N03)2.2TBP dan HNO3 berarti tumbukan ar.tar
molekul menjadi lebih baik. Akibatnya,
perpindahan massanya (U) juga menjadi lebih baik.

Pada penambahan laju aiir iebih Ianjut yaitu
1800 ml/j, di dalam cuplikan fase organik terliliat
adanya gelembung-gelembung fase air. Pada laju
alir yang lebih besar lagi, 2250 ml/j dan 2700 ml/j,
jumlah gelembung fase air di dalam fase organik
menjadi semakin banyak. Hal.ini disebabkan karena
vvaktu tinggal kedua fase di pengenapan kurang
lama, sehingga pemisahan menjadi kurang
sempurna.

Daii data tersebut diambil laju alir umpan
TBP, U02(N0j)2-2TBP dan HNO3 masing-masing
135 ml/j, 1350 mi/j dan 180 ml/j.
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KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas bisa diramalkan
bahwa perbandingan laju alir TBP/ UCbCNCb)?.
2TBP/HNO3 optimal uniuk partisi U-Pu dengan
pesawat pengaduk pengenap 16 "stage" yaitu
3/30/40, sedang laju alir optimalnya yaitu 135 m]/j,
1350 ml/j dan 180 m!/j, masing-masing untuk TBP
segar, UO2(NO3)2.2TBP dan HNO3.
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TANYA JAWAB

Sukarsono

Dengan umpan yang tidak mengandung Pu,
bagaimana mengaplikasikan hasil penelitian untuk
partisi U-Pu sesungguhnya ?

Miishudi

Tingkat keberhasilan pemisahan U-Pu tidak
hanya bisa diiihat clari kadar Pu saja, tetapi jugabisa
dilihat dari kadar U yang masuk ke fase air. Jadi
walaupun tanpa Pu, diharapkan hasii penelitian ini
bisa diaplikasikan pada partisi U-Pu sesungguhnya
(tcntu saja konsentrasi jumlah redukiordisesuaikan
dengan Pu yang ada nanti)

Prisli Ihtrtatl

Hal-hal yang dipelajari dalam ekstraksi
jugct dipelajari dalam partisi. Apa bedapartisi dan
ekstraksi dan apa pula persamaannya ?

Mashudi

Bedanya:

1. Pada partisi umpannya (U dan Pu) adadalam
fase organik, sedang pada ekstraksi berada
dalam fasa air.

2. Pada proses partisi digunakan reduktor
untuk merubah Pu+4 menjadi Pu+3, sedang
pada ekstraksi tidak
Persamaannya, sama-sama dimaksudkan

sebagi langkah pemurnian, dalam hal ini dengan
mcnggunakan TBP sebagai ekstraktan.

hiutnt Dahroni

Posisi peniasitkan reduktor pada alat
proscs, apakah tidak mempenganthi fraksi Uyang
tercduksi ?

Mashudi

Tidak. Silahkan mencermati bilangan
potensiai oksidasi reduksi yang ada pada
pendahuluan makalah ini. Dengan posisi
pemasukan reduktor yang berlawanan arah dengan
U memang ada sebagian U yang masuk ke fase air.
Masuknya U ke fase air ini bukan disebabkan oleh
terjadinya reaksi reduksi, tetapi karena terjadinya
kesetimbangan baru. Disisi lain, U yang masuk ke
fase air ini akan diangkat kerr.bali ke fase organik
dengan adanya TBP segar (lihat gambar)
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DESAJN ALAT PEMURNIAN ZrCl4

Sukarsono, Busron Masduki, Dwi Retnani
PPNY-BATAN, Jl. BabarsariP.O. Box 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK

DISAINALATPEMURNIANZrCU. Telahdilakukanperancanganalat pemurnianZrCUdengancara
penguapan dan subiimasi senya\ va ZrCU. Senyawa ZrCU hasil klorinasi diuapkan (disublimasi) pada suhu
600°C kemudian didesnblimasi pada siihu 331 °C. Pada proses im, pengotor akan terpisah. Zirkonium
tetraklorid hasil proses klorinasi diletakkan dalam rak yang dimasukkan dalam kolom yang dipanaskan
dengan dapur (fitrnace), sehingga ZrCU mengnap. Caram ferri dan kromi dirednksi menjadi ferro dan
kromo yang tidak mudah menguap. Sublimasi dilakukan dalam panukar panas 1-2 yang dialiri dengan
air berdiameter Vi. in, sebanyak 6 buah masing-masing sepaiyang 30 Cm. Sebagai pendingin dialirkan
air suhu kamar kecepatan 1,96 l/men dan uddl'a yang dimasukkan kedalam ruangpendinginan disekeliling
kolom. Kolom nntitkpenguapan dan sublimasi berukwaii 9,7 Cm panjang 80 cm yang terdiri dari 30 cm
imtuk pendinginan dan 50 cm untuk pemahasan. Pemanas disuplai dari dapur pemanas yang ada diluar
kolom. Keperluan panas dapat -diatitr dengan controler sehingga panas dalam kolom dapat dikontrol
memintt keperluannya.

ABSTRACT

DESIGN OF ZIRCONIUM TETRA CLORIDE PURIFICATION APPARATUS. Design ofzirconiwn
tetra chloride purification apparatits was done. The purification was done by sublimation and
desublimation of zirconium tetra chloride componnd. Zirconium tetra chloride which produced by the
chlorination processes, was sublimated al 600°C then yvas desublimated at 331°C. The inpurities could
be separated. Zirconium tatra chloriride was put at llie tray in ihc colomn heated by thefurnace, so ihat
it sublimated. Ferri and Croini salt was reduced to beferro and cromo v/hich could not be subtitnated.
Desublimation, was done in the cooler from pipe wliich wasjlowed by water. Coller madefrom 6peace
ofthepipe 1/4" indiameter and 30 cin in length. The waterjlow iias 2,8 l/minute. Air was enteredin the
anmdus sorounding ofthe colomn. From the 80 cm tength ofilra colonm, 50 cm was usedfor snblimation,
and30 cmfor desublimation. tleat requirement was supplied byfwnace out side dfthe colomn. Heatflux
could be arranged by ihe contoller.

PENDAHULUAN

Zirkonium dalam bahan bakar nuklir digunakan
sebagi kelongsong bahan bakar nuklir, karena

sifatnya yang tahan korosi, tahan panas dan sedikit
menyerap netron.

Proses pemurnian zirkonium, dilakukan
dengan pemanasan pada suhu sekitar 600° C
(873°K) sampai menguap (sublimasi), kemudian
uap didesublimasi pada suhu 604cK (331°C).
Pemanasan dilakukan pada lingkungan hidrogen,
sehingga ferri dan kromi direduksi menjadi ferro
dankromo yang tidak volatii, dan tidak ikut
menguap. Demikian juga logam-logam yang lain
seperti MgC!2 (titik didih 1691°K), CaCl2 (titik
didih 2300°K), NaCl (titik didih 1738°K) masih
tertinggal sebagai padatan. Sedang unsur-unsur
seperti SiCl4 dan HfC^ yang menguap pada suhu
yang hampir sama dengan Z1CL4 dipisahkan dari

ZiCU berdasarkan perbedaan beda suhu sublimasi
karcna HfCL» menyublim pada suhu 590°K dan
SiCli pada suhu 330 °K. Dengan demikian
pengotor-pengotor dapat terpisah dari ZrCU baik
sebagai padatan sisa maupun sebagai uap yang
keluar dari kolom sublimasi.

Proses pemurnian dalam lingkungan
hidrogen dimaksudkan agar ZrCU tidak terhidrolisa
apabila kena udara yang basah. Zirkonium tetra
khlorid terhidrolisa menjadi zirkonium oksi khlorid
ZrOCI;iiH2O. Senyawa ini tidak stabil, sehingga
terdekomposisi menjadi Zirkonium dioksida pada
suhu dibawah suhu sublimasi ZrCU.

ZrOCL,.8H2O-ZrO2 + 2HC1 + 7 H2O (1)

Pioses penguapan ZrCU dilakukan dengan
pemanasan kolom menggunakan dapur diluar
kolom. Diperlukan panas yang cukup untuk bisa
menguapkan ZrCU. Panas tersebuf digunakan untuk
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1. Menaikkan suhu kolom dan isinya dari suhu
kamar sehingga mencapai suhu yang
diinginkan.

2. Penguapan (sublimasi) ZrCU pada suhu 600°C
(873°C).

3. Panas hilang ke lingkungan.
Apabila keadaan sudah ajeg (stady state),

maka panas yang masuk hanya digunakan untuk no
2dan3.

Proses desublimasi ZrCl4 terjadi pada pipa
pendingin yang didinginkan oleh air. Panas yang
diambil adalah:

1. Menurunkan suhu dari suhu lingkungan ke suhn
desublimasi.

2. Panas desublimasi pada 327°C (600°K).

PERHITUNGAN

Perancangan alat pemurnian Zr CU ini
menggunakan kolom silindir diameter Di = 97,7
mm, Do = II,5mmdanpendinginsekunderberupa
anulus dengan silinder berukuran Di = 127,7 mm
dan Do = 141,0 mm. Pendingin primer berupa 6
pipa panjang 30 cm. diameter l/4"x. Ukuran
selengkapnya dapat diiihat dalam lampiran.

Perhitungan Kapasitas Desublimasi.

Voiume ruang sublimasi = nD1 L

= 3,143x9,772x30

= 9.000 Cm2

Keterangan:

I. Dapur pemanas - ' 5. Pipa pengeluaran

2.RakZrCU penclingin sekunder

3. Kolom Penguapan ' 6. Seal tahan panas

(Sublimasi) • 7. Bautpenutup

4. Pipa Pendingin 8. Pemasukan gas th

Gambarl. Rencana Alat Pemurnian
(Gatnbar lengkap dapat dilihat dalara

lampiran)

Perkiraan rua'ng kosong dari pipa pendingin 50 %
dan 10 % dari ruang kosong diisi dengan hasil
sublimasi Zr CU

Maka volume padatan = 0,5 x 0,1 x 9.000 cm3

Berat Padatan

= 450Cm3

= 450 Cm2 x 2 c/cm3

= 900?

Kalau sublimasi diperkirakan berlangsung 4 jam,
maka

Kecepatan sublimasi = 900/4 g/j

= 225 g/j

Perkiraan Tebal Padatan.

Pendingin dibuat dengan sistem penukar
panas 1-2, dengan pipa 1/4 inch sebanyak 6 buah
panjang 30 Cm. Diameter shell adalah 9,7 cm.
Untuk memperbesar koefisien perpindahan panas,
dipasang penghalang (buffle) berjarak 10 cm. Luas
permukaan perpindahan panas seluruhnya dapat
dihitung sbb:

121,< °7 95,«
318 °K -112"? 3O3°It

2,072 CT

pipa Pendingln

87J°)C

PemOc&r pa

600 "X - 620 °P

1111,<

1-2

Luas: n D Ln= 3,14 x (l,38)cm x (30) .cm x6

= 780cm2

Vol padatan =450 cm3

makatebal endapanZrCU = 450/780/2 cm

= 0,288 cm

Perhitungan Kebutuhan Luas Pendinginan.
A. Neraca panas

Setelah terjadi keadaan ajeg panas yang
diperlukan adalah panas untuk sublimasi panas
sensibel, panas diambil oleh pendingin dan panas
yang hilang kesekeliling.

Rurnus:
Q = Qs+Qsen + Qp (Qc + Qr) (2)

dengan:

Qs = Panas sublimasi

Qsen=panas sens ibel

Qp = panas dianibil oleh pfendingin

Ql =panashilangkelingkungan
=panas konveksi (Qc) + panas radiasi (Qr)
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1. Panas sublimasi
Suhu sublimasi 600 °C = 873 °C (1)

Panas sublimasi 25,3 kcal/moi

Bila kapasitas alat 225 g/j = 225/233 mol/j

= 0,966 mol/j

Panas yang diperlukan = 0,966 x 25,3 kcal/j

= 24,44 x 252 Btu/jam
= 6158,8 Btu/jam

2. Panas yang diambil pendingin
Pendinginan dirancang dilakukan oleh

pendingin yang mengalir dalam pipa, didalam
kolom desublimasi dan pendinginan oleh udara
yang dialirkan didalam anulus diluar kolom
desublimasi. Desublimasi diharapkan hanyaterjadi
pada dinding luar pipa pendingin dan tidak
didinding kolom desublimasi, maka pendinginan
memalui pipa harus mencukupi untuk terjadinya
desublimasi, sedang pendinginan lewat anulus
untuk mempermudah pengontrolan suhu.

Uap masukruangresublimasi dipertahankan
pada suhu 600 °C (873 °K). Pada bagian sublimasi
dipertahankan pada suhu 331°C (604 °K).

Panas yang diambil untuk pendinginan uap
dari 873 ke 604°K :

a. Panas sensibel = m Cp(Tl-T2)
Kapasitas panas Cp dianggap sama dengan Cp
Hidrogen = 3,465 Btu/Lb°F

Gas Zr Cl< yang mengalir = 0,966 mol/j

= 225g/j

= 0,496 lb/jam

Gas H2 yang mengalir =10 cc/men

= 600 cc/men
Karena 1 mol = 22,4 1, maka gas H2 600/22400
mol/men = 0,026 mol/men =1,61 mol/jam = 3,22
g/jam = 0,007 lb/jam. Karena kecii, H2 diabaikan.

Panas sensibel = 0,496 lb/jam x 3,465 Btu /Lb °F (
873-600) x 1,8 °F = 844,5 Btu /Jam

b. Panas sublimasi uap-padat sama dengan
sublimasi padat - uap = 6.158,8 Btu/jam

c. Maka panas yang diambil air = 6.158,8. + 844,5
Btu/Jam = 7.003,8 Btu/Jam

B. Beda Suhu Logaritmik

Beda suhu Iogaritmik dihitung dengan
persamaari : -•"

At = ( T 1 - T a l ) ~ (T2-Ta2)
(Tl-Tal)

In
(12 - Ta2)

_ (1111,4-112,4) - (620-85,4)
" , (1111,4-112,4)

ln (620 - 85,4)

999 -534,6
in (yyy/534,6)

= 742,8 °F

C. Koeflsien Perpindahan panas

Koefisien perpindahan panas (Ud) dapat
dihitung dari persamaan:

QUd = 7TAT

7003,3
(780̂ (2,54 x 12)") Ff 742,8 ft °F

= 11,2 Btgjft2 °F

Kalau air naik suhunya sekitar 10 ° C = 18 °F maka
air yang diperlukan untuk pendinginan 6.700,3
(Btu/jyi (Btu/lb/°F)/18 °F = 372 lb/jam = 169 kg/j
=2,8 kg/men

D. Perhitungan luas perpindahan panas.
Aliran air dalam pipa.

Pendinginan dilakukan dengan air dalam
pipa dan gas dalam shell. Dipergunakan rumus
aliran air dalam pipa.

Diameter pipa 1/4 in

ID : (SN: 40) 0,364 in flow area 0,104 in2.

Bil Re = DQ/ = (°.Wl2) ft x "9.
11 2422,42

= 3501

Dari Fig 24 Kern dihitung koefisien perpindahan
panas sbb:

HargaJH=10

sedang

apabila (n/fiw)"0'14 dianggap » 0 maka koefisien
perpindahan panas bagian dalam (hi) :

hi = JH x

(°F) x 2,42

= 6,54
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= 227,9 btl*j Fr °F

Koreksi hi pada permi'kaan luar pipa, yang sudah
dilapisi dengan endapan ZrCU

hi = ^ 227,9 = 108

Perpindahan panas dalam shell

Dalam shell terjadi perpindahan panas secara
konveksi.

Rumus:

hcD gpAt

bil. Grashof bil. Reynold

Untuk menghitung hc dapat menggunakan gambar
10-4 dengan memilih hidrogen sebagai
lingkunganya.

Gas H2 — No 1

t = 604°K = 627 °F,

p2 At 14,72(510)
0,03 = 3,6 . 10"

Dari gambar 10-4 (Kem), maka diperoleh ho = 35
btu/j ft2 °F

1 1 1 XI X2
U c HTo Tio TcZ

= 0,00926 + 0,02857 + 0,001

= 0,00928

Uc = 25,75

Bila dipakai pipa V4 in

Untuk air, maka dipakai Rd (Fouling Faktor) =
0,003

maka

U c - U d 25,75-11,23Rd =
25,75 x 11,23

= 0,0502

HargaT^R'd perhitungan dari Rd minimum
0,003 untuk perancangan, pendingin diatas
memenuhi syarat untuk desublimasi ZrCLi.

KESIMPULAN

1. Untuk pemumian ZrCl4, proses penguapan
(sublimasi) ZrCl4 pada suhu 873 °K atau 600
°C dan proses desublimasi pada suhu 600 °K.

2. Pemisahan terjadi karena perbedaan titik
lebur garam-garam ZrCU tlengan garam
klorida pengotor dan perbedaan suhu
sublimasi agar terjadi pemisahan yang baik
maka suhu harus dapat dikontrol dengan
baik.

3. Dirancang alat pemumian ZrCU dengan
kolom penguap 60 cm dan kolom
desublimasi 30 cm diameter 9,77 cm.
Sebagai pipa pendingin dipakai pipa 6 buah
dengan panjang 30 Cm diameter pipa 1/4 in

. digunakan, dialiri air yang masuk suhu 3 0°C
keluar45°C.
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TANYA JAWAB

Supardjo

1. Berapa kapasitas alat (basis disain) ?

2. Unsur/senyawa apa saja yang dapat:;
tersublimasi pada kondisi tersebut, dan
bagaimana metoda pemisahan senyawa
yang tak tersnblimasi ?

Sukarsono

1. Kapasitas alat: 900 g per catu operasi
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2. Yang tersublimasi: ZrCU, HfCU, S\CU
Pemisahan dengan desublimasi pada suhu
tertentu, yaitu suhu desublimasi
ZrCI4 604 °K
HfC14 590 °K
SiCi4 330 °K
HfCU & Si CU keluar bersama aliran H2.
Senyawa tak tersublimasi (sisa padatan)
dibuang.

Sigit

1. Betapa % kemurnian ZrCU yctng
diinginkan, apakah alat diperkirakan
mampu?

2. Bahan (logam) yang dipakai, berapa total
biaya pembuatan ?

3. Apakah setelah perancangan akan
diteruskan dengan pembuatan alat ?

Sukarsono

1. ZrCU yang dihasilkan akan diolah lebih
ianjut sebagai Zr ingot dicetak sebagai
logam Zr. Karena iogam Zr mempunyai
persyaratan yang ketat sebagai bahan nuklir
maka ZrCl2 ini harus murni, dengan
toleransi yang kecil terhadap pengotoryang
ada.

2. Biaya yang diperlukan belum dihitung,
karena bahan-bahan sudah tersedia (untuk
bahan dari SS 316) dan dikerjakan sendiri.

3. Sudah dikerjakan selesai 85 %.

Sukarsono dkk. ISSN 0216-3128
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KLORINASI ZrOi HASIL OLAHAN PASIR ZIRKON

Sunardjo, Budi Sulistyo, Dwirctnani S, Busron Masduki
'PPNY-BATAN. Jl. Babarsari. P.O. Box 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK

KLORINASI ZrOi HASIL OLAHAN PASIR ZIRKON. Telah dilakukan peneliiian klorinasi ZrOi
dengan menggunakan alat khlorinatoryang terbuat dari gelds kuarsa. ZrO-tyangdigunakan dibuatdalam
bentuk briket dengan menambah sukrose dan kokas. Klorinasi menggunakan gas Ch dan untuk
menghilangkan udara dalam reakior digunakcn gas argon. Metode yang digunakan dalam proses ini
adalah sistem unggim diam ("fbced bed"). Proses klorinasi dijalankan pada suhu antara 50(PC sampai
dengan 1000°C dan waktu klorinasi antara 5 menit sampai dengan 30 menit. Dari hasil penelitian ini
diperoleh hasilyang optimum pada suhu 900°C dan waktu 25 menit.

ABSTRACT

THECHLORINATIONOF ZrOi PRODUCING FROM ZIRCONSAND PROCESS. The chlorination
ofZrOi producingfrom zircon sandprocess was investigaled. The apparatusfor this process from made
ofguarts glass. Zircon oxide was made briquets form wich addedby cocas and saccharose. The chlonne
gas was iised in this process and Argon gas to release oxygen in ihe reactor, The mixed bed system was
used in this process. The chlorinationprocess carried out at 500°-1000°C temperature 5-30 minutes time.
The optimum result ofthis invesiigation was temperature o/900°C andtime o/25 minules.

PENDAHULUAN

Logam zirkon dapat dipakai sebagai bahan
pembuatan kelongsong bahan bakar nuklir

karena mempunyai sifat-sifat tertentu yang dapat
memenuhi persyaratan yang diinginkan. Logam
tersebut dapat diperoleh dari pasir zirkon yang
mempunyai kadar zirkon lebih kurang 40 %.
Sifat-sifat logam tersebut aptara lain: mempunyai
penampang lintang yang relatif kecil yakni 0,2 barn,
tahan terhadap suhu tinggi, mempunyai struktur
yang baik sehingga dapat mempermudah dalam
pelepasan bahan bakar setelah habis dipakai(l>2).
Logam zirkon dalam reaktor nuklir biasanya
digunakan sebagai peralatan yang memerlukan
persyaratan khusus misalnya untuk bejana tekan,
tangki, pipa dan sebagai kelongsong bahan bakar
nuklir dalam bentuk aliasi(3). Persyaratan yang
harus dipenuhi agar dapat dipakai sebagai bahan
pembuatan kelongsong bahan bakar nuklir antara
lain mempunyai kemurnian yang tinggi, kandungan
Hf haras semin imal mungkin karena Hf mempunyai
penampang lintang yang relatif besar yakni 115
barn, sehingga dapat mengakibatkan penyerapan
neutron yang relatif cukup basar. Logam zirkon
yang mumi nuklir untuk bahan struktur reaktor,
kandungan Hf tidak boleh lebih besardari 100 ppm,

karena setiap 100 ppm Hf akan dapat menaikkan
penampang serapan neutron sebesar 0,01 bam<:)).

Didalam pengolahan pasir zirkon menjadi
zirkon ingot ada beberapa tahapan proses antara
lain:

1. Pembuatan ZrOCl2.8H2O dari pasir zirkon
2. Pembuatan ZrO2 dari ZrOCl2.8H2O
3. Pembuatan zirkon ingot dari ZrO2

Pada bagian pembuatan zirkon ingot dari
ZrO2 masih mengalami beberapa tahapan Iagi
antara lain : proses klorinasi ZrO2 menjadi ZrCU ,
proses purifikasi ZrCl4 dan proses peleburan Zr
sponge. Untuk proses klorinasi ZrO2 menjadi
ZrCU, ZrO2 dibuat dalam bentuk briket. Dengan
bentuk briket ini diharapkan dapat meningkatkan
efisietisi reaksi klorinasi tersebut. Pembriketan
adalah suatu cara untuk memadatkan suatu bahan
yang mempunyai diameter kecil menjadi suatu
bentuk padatan yang mempunyai diameter lebih
besar, mempunyai kekcrasan tertentu, porositas
tertentu sehingga mampu menahan beban serta
mudaa -iialirrgas. Kestabilan briket sangat
dipengaruhi oleh ukuran butir, komposisi
campuran, jumlah perekat dan suhu pemanasan.
Dari beberapa pengaruh tersebut akan menentukan
besamya porositas, rapat massa dan daya hantar
panas
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Tujuan pembriketan itersebut selain untuk
meningkatkan efisiensi reaksi antara fase padat
dengan fase gas juga untuk mengurangi kehilangan
bahan sewaktu pengumpanan keda'lam alat
klorinator. Pada proses klorinasi terjadi reaksi
sebagai berikut:

V2ZrO2 + VlC + CI2 = * •/? ZrCl, + CG (1)
ZrO2 + CO + Cl3 *=*Vi ZrCU + CO2 (2)
1/2Z1-O2 + ]flC + CI2 5=±'/2 ZrCI4 + ^ C C b . (3)

Pada reaksi tersebut diatas untuk persamaan
reaksi no.l berlangsung pada suhu tinggi dan
persamaan reaksi no.3 berlangsung pada suhu
antara 350° --900°C. Dari reaksi tersebut ZrCU
yang terjadi muia-mula berupa uap kemudian
menyublim pada suhu 331°C. Pada skala
laboratorium proses klorinasi ini dapat dilakukan
dengan suatu pendingin sistem tabung dengan
panjang 60 cm(4).

Sifat-sifat dari ZrCU antara lain berbentuk
serbuk berwarna putih, mempunyai titik sublimasi
331°C, titik leleh 438°C dan bila kena air akan
terdekomposisi menjadi ZvOCh.SUiO serta larut
dalam alkohol dan eter(4). Menurut Gilbert dan
Morrison ZrCU ada yang berbentuk butiran padat
dan kueh padat. Dari beberapa bentuk tersebut
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Ketsrangan:
1. Dapur Pemanas

2. Alai Sublimasi

3. TaBungklorinator

4. Penyerapgas Ch
5. Flowmeier

6. TangkigasCh

7. Tangki gas argon

8. Regulator gas Ch

9. Regulator gas argon

10. Tempat pemasukan sampet

tiran padat yaW§ mempunyai densitas relatif besar
dan bentuk yang lebih baik.

TATA KERJA

Gambar L Rangkaian alat klorinasi ZrOi

5. NaOH

6. Gas Argon

7. Gas Cl2

8. Silikon Rubber

A. Bahan

l.ZrO2

2. Kokas

3. Sukrose

4. Aquadest

B. A!at

1. Satu Unit alat klorinator

2. Satu Unit alat analisis Spektrometer Pendar

SinarX

3. Timbangan Elektronik

4. Satu Unit alat Ayakan

5. Pemanas (Fumace)

6. Mortar Porselin

7. Cawan Porselin

8. Satu Unit alat Ballmil

9. Sendok Porselin

10. GelasBeker

ll.KantongPlastik

C. Cara kerja
Parameter Waktu klorinasi

Untuk parameter vvaktu klorinasi mula-mula
menyiapkan bahan berupa briket yang cara
pembuatannya sebagai berikut: menimbang ZrO2

sebanyak 87 gram, dengan ukuran 0,09' mm,
kokas sebanyak 9,75 gram dengan ukuran 2,12 mm
dan sukrose sebanyak 3,25 gram dengan ukuran
0,30 mm. Kemudian ketiga bahan tersebut
dicampur sampai homogen dalam gelas beker dan
ditambah aquadest sebanyak 6 ml. Setelah
homogen menimbang sebanyak 0,5 gram campuran
tersebut dimasukkan kedalam alat Ballmil dan
diputar dengan kecepatan 10 rpm selama 15 'menit.
Setelah briket terbentuk ditimbang dan
dipanaskan pada suhu 120°C selama 2 jam dan
kemudian briket dimasukkan kedalam alat
eksikator. Diambil briket sebanyak 3 butir
ditimbang dan dimasukkan kedalam alat klorinator
melalui tempat pemasukan sampel. Setelah
klorinator ditutup dan semua sambungan
dirapatkan dengan silikon rubber, gas argon
dijalankan dan pemanas dijalankan sampai suhu
yang dikehendaki. Gas argon dihiatikan dan gas CI2
dialirkan dengan kecepatan tertentu. Setelah
waktu tertentu aliran gas Cl2 dihentikan dan
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pemanas dimatikan. Setelah suhunya tercapai suhu
kamar, gas argon dialirkan kembali selama 10 menit
untuk mengusir gas Cl2 yang masih tersisa.
Kemudian alat dibuka dan hasil sublimasi yang
diperoleh diambil, ditimbang dan dianalisis kadar
Zr nya dengan a'at Spektromeier Pendar Sinar X.
Demikian juga briket yang masih tersisa ditirnbang
dan dianalisis kadar Zr nya. Percobaan diulangi
lagi dengan variasi waktu sebagai berikut: 5 menit;
10 menit; 15 menit; 20 menit, 25 menit dan 30
menit.

Parameter suhu klorinasi

Parameter suhu klorinasi dilakukan dengan
cara seperti pada parameter waktu klorinasi
hanya suhunya divariasi sebagai berikut:
500°C;600°C; 700°C; 800°C;900°C 950°C dan
1000°C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter VVaktu Klorinasi

(Berat briket: 7,00 g, jumlah briket: 3 bh,
Suhu: 900°C, laju aiir gas Cl2 0,836 1/m).

Dari tabel 1 dan gambar 2 terlihat grafik

Tabel 1. Hubungan antara waktu dan berat
ZrCM

3ets! Igri.-n

No.

1

2

3

4

5

6

Waktu

(menit)

5

10

15

20

25

30

Beral subiimasi

(grara)

1,3176

1,5009

2,0232

1,6410

4,0242

3,6990

Berat Zr

(gram)

0,1413

0,1610

0,2170

0,1760

0,4317

0,3969

Berat ZrCU

(gram)

0,3612

0,4116

0,5548

0,4499

1,1037

1,0147

hubungan antara waktu dan berat ZrCU. Berat ZrCU
mula-mula naik kemudian turun. Pada waktu 5
sampai 25 menit mengalami kanaikan, yang
diperkirakan karena reaksi gas klor dengan briket
sudah berjalan dengan baik sehingga semakin
banyak ZrCU yang terbentuk. Tetapi setelah
waktu mencapai 30 menit hasil ZrCU sudah mulai
berkurang. Hal ini karena jalannya reaksi antara Zr
dengan gas Cl* terhambat oleh adanya sisa briket
setelah reaksi sehingga menghambat kontak antara
gas Cl2 dengan briket. Hal ini dapat dibuktikan dari
analisis jumlah ZrCU pada waktu 30 menit lebih

— Bsiil Zl -•— 8en l ZiCM

Gambar 2. Graftk Hubungan antara waktu
dengan berat ZrCl^

rendah bila dibandingkan dengan waktu 20 menit
dan belum mencapai angka 0 berarti Zr dalam
briket masih ada dan belum habis hanya reaksinya
yang terhambat. Jadi waktu yang optimum dicapai
pada waktu 25 menit.

Parameter Suhu Klorinasi

(Berat briket 7,00 gram, jumlah briket 3
bh, waktu 25 menit, laju alir gas CI2 0,856 l/m).

Dari tabel 2 dan gambar 3 terlihat bahwa
Tabel 1. Hubungan antara suhu dan berat

ZrCLf

No.

1

2

3

4

5

6

7

Suhu

°C

500

600

700

800

900

950

1000

Beratsublimasi

(gram)

0,2783

0,4770

1,6052

1,6880

4,0242

1,8340

2,7718

Berat Zr

(gram)

0,0298

0,0511

0,1722

0,1811

0,4317

0,1967

0,2974

Berat ZrCU

(gram)

0,0761

0,1306

0,4402

0,4630

1,1037

0,5039

0,7603

pada suhu 500°C sampai dengan suhu 900cC
grafiknya mengalami kenaikan dan setelah
mencapai suhu 950°C mulai mengalami penurunan.
Hal ini disebabkan karena pada suhu 500°C sudah
mulai terjadi reaksi klorinasi dan setelah suhu
mencapai 900°C reaksi klorinasi terjadi secara
sempurna ini dapat dilihat pada hasil analisis bahvva
berat ZrCU yang terbentuk sebanyak 1,1037 gram,
tetapi setelah suhu mencapai 950°C gas ZrCU yang
terbentuk tidak dapat menyublim dengan sempurna
karena suhunya terlalu tinggi sehingga banyak gas
ZrCU yang ikut terbawa melalui gas buang. Jadi
suhu optimum dicapai pada suhu 900°C
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Gantbar 3. Grafik Hubungan antara suhu
dengan berat ZrCU

KESIMPULAN

Dari percobaan yang telah dilakukan dengan
menggunakan alat seperti tersebut diatas dengan
batasan-batasan yang ada maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut: khorinasi ZrO2 hasil
olahan pasir zirkon dengan alat klorinator yang
terbuat dari gelas kuarsa dapat dilakukan. Waktu
yang optimum adalah 25 menit dan suhu yang
optimum adalah 900 °C.
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TANYA JAWAB

Indra Suryawan

Hasil Pengamatan terhadap perubdhan
suhu dan waktu langsung digrafikkan, sehingga
garis tidak tepat melewati titik dan kesalahan
pengamatan kemungkinan cukup besar. Apa tidak
lebih baik dibuat suatu bentuk persamaan secara
optimasi teknik terlebih dahulu ?

Sunarjo

Apabila dibuat bentuk persamaan secara
optimasi teknik memang lebih baik, tetapi pada
umumnya untuk hasil proses seperti yang kami
lakukan cukup demikian saja dalam pelaporannya.

Ratmi Herlani

Pada proses klorinasi yang anda lakukan
kelihatannya hanya mengandalkan 2 variabel suhu
dan waktu. Apakah ^ariabel lain seperti kecepatan
pengaliran gas Ch tidak terpengaruh ? (terutama
dari segi ekonomis jika perlu)

Sunarjo

Kecepatan pengaliran gas CI2 memang
berpengaruh daiam proses klorinasi. Tetapi
kecepatan gas Cl2 belum kami pelajari pada
penelitian ini.

Eric

1. Dilihat dari presentasi, ada perolehan Zr,
mohon dijelaskan.

2. Kalau sndah ada zirkonium se^buk yang
dihasilkan, dengan proses apa, mohon
dijelaskan.

Sunarjo

1. Memang ada perolehan yaitu ZrCU yang
berasal dari klorinasi ZnO2

2. Zirkon tetra klorida yang dihasilkan dari
proses Kroll

Siglt

Bagaimana proses pembuatan
ZnOCl2.8H2O daripasir zirkon ?

Sunarjo

Pembuatan dari pasir zirkon adalah; Pasir
zirkon dilebur dengan NaOH dalam suhu 800 °C,
kemudian dilindi dengan H2O, padatannya diiindi
dengan HCl, cairannya diuapkan dan dikristalkan
akan menjadi ZrOCl2.8H2O.
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Sri Sukmajuya

1. Alat analisa yang anda gunakan adalah
XRF, dengan sumber eksitasi (MCA) mana
danpada tenaga (KeV) berapapenguknran
zirkon ?

2. Kesimpulan ana'a antara lain menyebutkan
telah diDeroleh kondisi proses cptimum.
parameter apa yang dijadikan dasar untuk
menarik kesimpulan ?

3. Dengan alat analisa apa itntuk menentukan
komposisi senyawa ZrClj ?

Sunarjo

1 Alat analisis yang digunakan adalah XRF
dengan sumber eksitasi (MCA) Americium,
pada tenaga (Kev) 13 KeV.

2. Parameter yang dijadikan dasar adalah
waktu dan suhu klorinasi.

3. Dengan alat spektrografl emisi.
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EFEK PENGDl^NGAN MELTING PADUAR ZIRCALOY-4,
TERHADAP DISTRIBUSI KONSTTTUEN MUDAH MENGUAP

Eric Johneri, Wijaksana, Muchlis.B
PEBN-BATAN, Kawasan PuspitekSerpong, Tangerang 15310

ABSTRAK
EFEK PENGULANGAN MELTING PADUAN ZIRCALOY-4.TERHADAP DISTPJBUSI

KONSTITUEN MUDAH MENGUAP. Telah dilakukan penelitian pengaruh pengulangan peleburan
terhaddp komposisi dan distribusi unsur konstituen paduan Zircaloy yang mudah menguap (terutama
Sn). Hasilnya menunjukkan bahwa makin banyakjumlah pengulangan peleburan, distribusi konsliluen
akan semakin merata sedang komposisinya menurun sampai konstan. Hal tersebut dapat terjadi karena
gerak difusi unsur tersebut relatif lebih besar dibandingkan dengan unsur lainnya. Penelitian ini perlu
dilanjntkan lagi unt.uk pembuktian yang lebih nyata atas fenomena itu. Selain itu, kelanjutan penelitian
ini juga diharapkan dapat menjawab masalah teknologi pembuatan paduan Zircaloy khususnya dan
paduan logam secara umum.

ABSTRACT
THEEFFECTOFREPEATED MELTING OFZ1RCALOY-4 TO THEDISTRIBUTIONOF VOLATILE

CONSTITUENTS. The effect oj'repeated fusion to the composition and distribution ofzircaloy volatile
elemental constituents (especially Sn) has been investigated. The results showed that the higher the
number of repeated fusion is, the more evenly distributed the constituents are, but the composition
decreased until i! reached constant values. Thisphenomenon occured due to the relativelyfaster dijjusion
movement ofone elament compared to the others. Further investigation needs to be done to find other
proofs ofthe phenomenon. Moreover, continued research is in demand in order to answer technological
problems regarding the zircaloy production and metal alloy production in general.

PENDAHULUAN

Zircaloy adalah paduan logam zirkonium
dengan bahan tambah . (pemadu) dengan

komposisi tertentu. Bahan tambah utama yang
digunakan antara lain(1): Fe (Besi), Cr (Chrom) dan
Sn (Timah). Bentuk paduan yang telah dikenal
antara lain adalah Zircaloy-1, Zircaloy-2,
Zircaloy-3 dan Zircaloy-4. Penamaan ini pada
dasaraya membedakan kandungan (komposisi)
unsur pemadu dan kegunaannya. Bahan ini telah
lama digunakan dibidang aplikasi industri kimia,
karena memiliki sifat ketahanan korosi yang sangat
baik terhadap media asam dan basa kuat pada
temperatur tinggi. Di bidang elektronik paduan
zircaloy ini juga digunakan sebagai bahan
peralatan elektronik (electrolitic condensers and
rectifiers). Dibidang Tekhnologi Nuklir, zircaloy
digunakan sebagai bahan kelongsong elemen
bakar nuklir, disebabkan karena zircaloy
mempunyai sifat transparansi yang sangat besar
terhadap neutron thermal, serta sifat ketahanan
mekanik yang sangat tinggi.

Penggunaan-penggunaan tersebut diatas,
tergantung pada karakteristik yang dimiliki
paduan. Karakteristik tersebut sangat dipengaruhi
oleh struktur mikro dan penyebaran unsur pemadu
yang keduanya dipengaruhi oleh proses dan
periakuan yang digunakan. Proses pembuatan
paduan ini dilakukan dengan metoda peleburan
(melting). Pengaruh proses melting terhadap
distribusi dari unsur pemadu yang mudah
menguap pada pembuatan zircaloy, terutama Timah
(Sn), akan lebih nampak. dibandingkan dengan
unsur pemadu lainnya. Kondisi ini belum banyak
dipahami sejauh mana pengaruh tersebut. Oleh
karena itu penulis mencoba menyajikan penelitian
ini.

TINJ AUAN PUSTAKA

Logam paduan terdiri dari beberapa unsur
pemadu, unsur pengiring serta unsur pengotor, yang
niempunyai pengaruh tertentu terhadap matriks
dan paduan. Beberapa literatur mengenai paduan
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Zircaloy menjelaskan pengaruh unsur-unsur
tersebut sebagai berikut:

Pengaruh Unsur Paduan
-Timah (Sn).

Unsur Sn dapat menurunkan ketahanan
korosi dari paduan, tetapi keberadaannya dalam
paduan dapat menangkal pengaruh negatif dari
Nitrogen (N2), dengan mengikat Nitrogen dalam
sistem paduan.

Penambahan Sn menjadikan kekuatan
paduan meningkat, pada temperatur kamar
mempunyai duktilitas tinggi dan kekuatan impak
baik.

- Besi (Fe).

Pengaruh Fe, dapat meningkatkan
kekiiatan mekanis dari paduan, penambahan Fe
akan meningkatkan kekuatan tarik serta
menyebabkan paduan lebih rapuh (britle).

- Chrom (Cr) dan Nikel (Ni).

Unsur Chrom dan Nikel dapat
meningkatkan ketahanan korosi dari paduan,
semakin tinggi kandungan Cr dalam paduan sangat
sulit dilakukan perubahan bentuk, disamping itu Cr
juga menurunkan kekuatan leleh dan kekuatan
tarik.

Perigaruh Unsur Pengotor
-Titan(Ti).

Keberadaannya tidak mempengaruhi
sifat-sifat dari paduan, karena merupakan unsur
yang setara dengan zirkonium (satu golongan),

- Hafnium (Hf).

Hafhium konsentrasinya sangat dibatasi
daiam paduan karena Hf mempunyai sifat daya
serap neutron yang sangat besar, disamping itu
impuritis dari Zirkonium juga ditentukan oleh Hf.

- Carbon (C).

Dalam paduan keberadaannya tidak disukai
untuk beberapa penggunaan, selama tidak
mengurangi ketahanan korosi, duktilitas dan tidak
menambah kekerasan.

- Oksigen (O2) dan Nitrogen (N2).

Kontaminasi O2 dan N2 dalam paduan (2'3)

menyebabkan kenaikan kekuatan leleh yarig
sangat menyolok dan meningkatkan kegetasan,
juga dapat menurunkan ketahanan korosi. Selain
itu Oksigen dan Nitrogen juga berpengaruh
terhadap pembentukan fasa, terutama martensitik.

Paduan logam bisaterjadi apabilakomposisi
suatu solid terdiri dari dua unsur atau lebih, dimana

mereka memiliki perbedaan jari-jari atom yang
berarti sedemikian sehingga membentuk larutan
padat sebagai sa!ah satu fasa. Pembuatannya
adalah dengan cara melelehkan campuran logam
menjadi cair, kemudian didinginkan kembali
melalui proses solidifikasi. Secara umum
fenomena yang terjadi dapat dijelaskan seperti
halnya dalam proses solidifikasi logam murni.
Perbedaanya terjadi pada kompetisi unsur-unsur
yang ada dalam laju pengintian dan
pembentukan-pembentukan kelompok.

Berdasarkan interaksi diantara atom-atom
logam murni dengan unsur-unsur penambahnya,
maka struktur paduan padat dapat memiliki tiga
keiompok fasa yaitu larutan padat, senyawa antar
logam dan logam murni. Ketigafasa itu dipengaruhi
oleh komposisi dari konstituennya. Pada daerah
batas fasa perubahan komposisi dapat
menimbulkan perubahan kristal atau struktur.
Semua fenomena ini akan terjadi secara global
pada pembekuan logam zirkonium, didasari oleh
gerak (difusi) atom-atom yang ada dalam sistem.

Gerak dan difusi ini akan bergantung pada
ukuran atom, energi atom dan tahanan disekitamya.
Kondisi ini akan tnempengaruhi distribusi dan
komposisi dari unsur-unsur pemadu dalam paduan
tersebut. Gerak dan difusi atom tersebut akan
terulang kembali pada pengulangan peleburan
berikutnya, sampai tercapainya komposisi dan
penyebaran yang homogen. Hal inilah yang
menjadi dasar penelitian ini.

Untuk melakukan penelitian ini maka di
hypotesakan bahwa : Kehomogenan unsur-unsur
pemadu dipengaruhi oleh jumlah pengulangan
peleburan (re-melting), yang berkoreiasi secara
assimtotik.

METODOLOGIPENELITIAN.

Rancangan Eksperimen

• Atas dasar hipotesa diatas dapat
disimpulkan perlakuan (treatment) yang
dilaksanakan adalah pengulangan proses peleburan.
Berdasarkan kajian statistik, minimum perlakuan
yang harus dilakukan sebanyak lima kali dengan
parameter lain dianggap konstan. Adapun efek
yang perlu diamati terutama adalah komposisi
unsur pemadu Sn , yang diukur untuk setiap
cuplikan minimum 35 kali. Data data yang
diperoleh dianalisa berdasarkan statistik dan dibuat
korefasinya.
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Prosedur Kerja

Peleburan (melting) zircaloy-4 dilakukan
menggunakan rangkaian alat Arc-Fumace, yang
mempunyai kapasitas cawan cetakan 120 gr.
Campuran (alloy) seberat 100 gr dilebur dengan
komposisi alloy sebagai berikut:

Pelat Zirkonium dengan komposisi: Sn = 0,14 %,
Fe = 0,21 %, Cr = 0,17 %. Untuk mendapatkan
komposisi Zircalaoy-4.

Maka harus ditambahkan Sn, sedang unsur Fe
dan Cr kandungannya sudah diatas batas
maksimum komposisi Zircaloy-4. Untuk 100 gr
alloy ditambahkan sebanyak 1,56% Sn, diambil
batas atas dari Sn, karena dikhawatirkan Sn akan
berkurang lebih banyak dari pada unsur lain selama
porses peleburan.
Tabel-1. Komposisi zirca!oy-2 dan Zircaloy-4. '

Unsur

Sn

Fe

Cr

Ni

AI

B

Cd

C

Co

Cu

Hf

H

Pb

Mg

Mn

N

Si

Na

Ti

W

zircaloy-2

1,2-1,7%

0,2-0,7%

0,05-0,15%

0,03-0,08 %

75

0,5

0,5

270

20

50

200

25

130

20

50

80

120

20

50

!00

zircaloy-4

1,2-1,7%

0,12-0,18%

0,05-0,15%

0,007 % max

. ppm max

„

„

„

„

„

„

„

„

„

Pelat zirkonium dipotong-potong kecil,
dimasukkan kedalam cetakan dengan
menempatkan posisi bahan tambah sedemikian
rupa, sehingga dapat terlindungi dari tekanan
semburan Torch pada saat awal penyalaan.

Peleburan dilakukan beberapa kalidengantujuan
agar didapatkan produk melting dengan tingkat
kehomogenan penyebaran (distribusi) unsur yang
tinggi. Dilakukan pengulangan peleburan sampai
lima kali, setiap kali peleburan, dilakukan uji
komposisi, untuk mengetahui penyebaran unsur
paduan serta keberadaan komponen pemadu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh menunjukkan nilai
seperti pada tabel berikut ini. Kelihatan bahvva
lebar batas pada pengulangan satu kali paling besar,
kemudian menurun sampai batasan yang paiing
kecil yaitu 0,66 %, pada pengulangan tiga kali.
Pada pengulangan selanjutnya terjadi seolah-olah
penaikan kemudian turun kembali, akan tetapi uji
statistik menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut
adalah sama.
Tabe!-2. Data pengujian

Pengulangan

Komposisi rata-rata

Nilai Maks

Nilai Min

Batasan

I

1,42

2,86

0

2,86

11

1,30

2,25

0,12

2,13

III

1,21

1,54

0,88

0,66

IV

1,10

1,37

0,57

0,80

V

1,04

1,33

0,61

0,72

Besaran lebar batas diatas pada dasarnya
mencirikan tingkat kehomogenan, yaitu makin
besar lebar batas tingkat kehomogenannya
semakin rendah, dan semakin sempit, tingkat
kehomogenan semakin tinggi. Dari uraian tersebut
dapat disimpulkan bahvva banyaknya pengulangan
memberikan dampak pada tingkat kehomogenan,
yaitu makin banyak pengulangan komposisi
konstituen pemadu semakin homogen.

. Komposisi S« \H)

t t IC 12 14 16
Jirnl ik PMJ1I11911 p e l e b i t n

18 20

Gambar 1. Hubungan Jurnlah Pengulangan
Peleburan dengan Kcmposisi Stt
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Perubahan tingkat kehomogenan tersebut
dapat terjadi karena pada temperatur tinggi terjadi
perbedaan energi sehingga atom-atom akan
bergerak lebih mudah. Berkaitan dengan titik lebur
yang rendah, untuk unsur Sn terjadi difusi yang
lebih cepat. Sudah tentu gerak unsur ini akan
cenderung kearah permukaan sehingga
memudahkan untuk terjadinya penguapan. Akan
tetapi pergerakan unstir tersebut akan dibatasi atau
tertahan karena peleburan yang intermiten

Disisi lain tahanan tersebut terjadi
kemungkinan karena pembentukan senyawa yang
menimbulkan gerak difusi berkurang. Hal ini
ditunjang oleh hasii penelitian Langeron, J.P. and
Lehr, P.(7), ikatan anatar unsur tersebut berupa
senyavva ZrFe2, ZrCr2 atau Zr2Ni, yang merupakan .
senyawa intermetalik. Sedangkan senyawa ZrSn,
dapatterbentukpadatemperatur 1140 °C dan Zr4Sn
terbentuk pada 1325 °C0A7).

Batasan dan tahanan tersebut memberikan
dampak pada besarnya komposisi unsur mudah
menguap. Bila tahanan itu tidak ada, unsur yang
mudah menguap cenderung akan habis, akan tetapi
dengan adanya tahanan tersebut komposisi unsur
menjadi konstan seperti ditunjukkan oleh gambar 1.

Grafik ini memenuhi persamaan berikut:

CSn = 0,685781 + 1,817144 (1/n) - 1,08366 (1/n2)

dengan :

Csn=Komposisi unsur Sn

n =jumiah pengulangan peleburan.
yang dihasilkan berdasarkan regresi data terlampir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat
ditarik beberapa kesimpulan:

Pengulangan peleburan berpengaruh
terhadap tingkat homogenitas, yang diikuti
dengan pengurangan jumlah komposisi
untuk bahan-bahan yang mudah menguap.

- Pencampuran awal komposisi perlu
diperhitungkan dengan cermat sehingga
didapat hasil akhir dengan komposisi yang
tepat.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat,
penelitian ini perlu dikembangkan dengan
parameter lain dan data yang lebih banyak, agar
hasilnya dapat dijadikan suatu acuan dalam
pengembangan tekhnologi pemaduan.
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Wardaya

1. Bagaimana prosedur pendinginan setelah
peleburan ^

2. Apakah prosedur pendinginan berpengaruh
terhadap distribusi Sn

3. Bagaimana cara membuat zirkaloy-4,
apakah dengan pelehuran dari unsur-unsur
penyusunnya, atau dengan proses ceiakdan
sinter dari serbuk-serbuk unsur penyusun

Eric. J

1. Pendinginan dalam rangkaian alat
Air-Furnace

2. Ada kemungkinan ya, karena pendinginan
mempengaruhi fasa yang terjadi

3. Peleburan dengan Air-Furnace dengan
bahan pelat Zr + bahan tambah

Imatn Dahroni

1. Mohon penjelasan apa saja yang termasuk
unsur mudah menguap

2. Data distribusi unsuryang mudah menguap
yang bapakperoleh, apakah datacampuran
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EricJ . . .

1. Dalam hal ini (Zry-4) adaiah Sn

2. Data campuran, untuk Fe dan Cr dilakukan
juga tetapi penyebarannya bagus dan
pengurangan yang terjadi relatif kecil
sampai 3 desimal

Prisii Hartati

1. Apakah alat peleb uran yang digunakan ?

2. Bagaimana cara mengetahui homogenitas
dan distribusi unsur ?

Eric J

1. Rangkaian Furnaex

2. Dengan alaf uji fotografi SEM dengan
fasilitas TG, DTA, dan EDAC

Dwiretnanl

1. Bagaimana cara menganalisis homogenitas
hasil leburan ?

2. Bagaimanaperubahan strukturyang terjadi
pada tiap-tiap tingkat pelzburan ?

Eric J

1. Dengan fasilitas yaiig ada pada rangkaian
alat uji SEM, TG, DTA dan EDAC ada di
PEBN dan PPSM

2. Perubahan struktur tidak terlalu
berbeda/sulit dibedakan karena fasanya
adalah martansitik-a yang punya struktur
kasar dan tidak beraturan. Pengaruh yang
terjadi dilihat dari presipitat yang terbentuk
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PROSES SIMULASIDEKONTAMINASIURANIUM DARI
HASIL BELAH SECARA SINAMBUNG

R. Didiek Herhady, Busron Masduki, Mashudi, SupriyantoC
PPNY-BATAN.JL Babarsari, P.O. Box 1008. Yogyakarla 55010

ABSTRAK

PROSES SIMULAS! DEKONTAMINASI URANIUM DARI HASIL BELAH SECARA SINAMBUNG
Telah dilakukan proses ekstraksi secara sinambung menggunakan pesawat pengaduk pengenap 16 stage
dan sebagai ekstraktan dipakai TBP 30 % dalam pengencer dodekan. Larutan uranium nitrat dengan
konsentrasi 200 g/lyang terkontaminasi rutenium dengan konsentrasi 11 mg/l diumpankan pada bagian
stage no. 7 dengan kecepatan alir 75 ml/jam, larutan TBP 30%- dodekan dialirkan kedalam stage no. I
dengan kecepatan alir 150 ml/jam serta larutan asam nitrat dialirkan kedalam stage no. 16 dengan
kecepatan alir 56 ml/jam. Kecepatan pengadukan 2300 rpm dengan waktu ekstraksi selama 6jam. Untuk
optimasi proses dekontaminasi uranium dilakukan dengan cara memvariasi keasaman umpan pada
keasaman pencuci tetap, kemudian memvariasi keasaman pada pencuci dengan keasaman pada umpan
yang tetap. Perubahan keasaman dalam umpan maupun dalam pencuci sangal mempengaruhi harga
FDg.u-v dan prosentase rekoveri uranium. FDna.v dan % recovery uranium naik untuk keasaman umpan
sampai 3 N dan turun kembali pada keasaman 4 N. Proses ekstraksi terbaik pada keasaman umpan 3 N
dan keasaman pencuci 3 N, dengan harga FDt&.u 3,93 dan prosentase rekoveri 99,79 %.

ABSTRACT

THE SMULATION PROCESS OF THE CONTINUOUS URANJUM DECONTAMINATION FROM
FISSION PRODUCT. }The continuous extraction was held by 16 stage mixer settler using 30 %
TBP-dodecane as an ehractant. Uranyl nitrate solution with the concentration o/200 g/l containing 11
mg Ru/l, was feed to the mixer settler at 7th stage with Jlowrate of 75 ml/h. The solution of 30%
TBP-dodecane wasflowed to thefirst stage wiih Jlowrate of150 ml/h and nitric was jlowed to the 16th
stage with flowrate oj 56 ml/h. The stirring velocity was 2300 rpm and the extraction time was 6 hours.
For optimating the uranium decontamination process, the acidity ofthefeed and scrubber were variated
alternately. The acidity variation offeed and scrubber influence th.e DFRU-U value and the percentage of
uranium recovery excessively. The optimum extraction process was achieved at the feed and scrubber
acidity o/3 N, with the DFRU-U va/we 3.93 andihe recciVerypercentage 99,79%.

PENDAHULUAN

Di bidang teknologi nuklir uranium banyak
dipakai sebagai bahan bakar reaktor nuklir

baik dalam bentuk metal maupun dalam bentuk
oksida. Uranium sebagai bahan bakar reaktor nuklir
harus mempunyai tingkat kemurnian yang tinggi
(tingkat murni nuklir) pada reaksi pembelahan
uranium di dalam reaktor dihasilkan inti baru,
energi danhasil belah. Hasil belah tersebutadayang
mempunyai tampang Hntang serapan netron yang
besar, sehingga akan mengganggu reaksi
pembelahan uranium.

Namun lambat laun dengan bertambahnya
unsur hasil belah tersebut maka uranium tersebut
tidak lagi memenuhi persyaratan mumi nuklir,
karena dengan bertambahnya unsur hasil belah itu
akan menurunkan efisiensi kerja reaktor. Oleh

karena ltu bahan. bakar yang banyak mengandung
unsur-unsur hasil belah tersehut narus dikeluarkan
dari reaktor. Mengingat bahan hakar nuklir bekas
tersebut masih hanyak mengandung uranium yang
belum mengalami reaksi pembelahan (95 %) maka
masih dipandang perlu untuk dilak.ukan
pemungutan kembali(l'

Untuk memisahkan uranium dan plutonium
dari hasil belah pada umumnya dilaksanakan
dengan proses Purex (Plutonium and Uranium
recovery by extraction) Di dalam proses Purex
terj-di masalah yaitu adanya beberapa hasif belah
yang selalu ikut terekstrak dalam fase organik,
diantaranya adalah Ru, Ru mempunyai sifat yang
komplek karena Ru dapat berada dalam beberapa
keadaan tingkat oksidasi dari 0 - 8 , dengan ion
kompleks dan spesies molekulnya. Ru juga mudah
membentuk radiokoloid yang sangat menyulitkan
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dalam proses ekstraksi dan juga mudah membentuk
nitroso/nitrato yang stabil dalam larutan asam nitrat
yang ikut terekstraksi bersama uranium dan
plutonilum sehingga dalam hal ini perlu dilakukan
optimasi keasaman umpan maupun keasaman
pencuci dalam sistem dekontaminasi uranium dari
hasil belah (4). Sehingga dalam hal ini perlu
dilakukan pene;litian proses simulasi
dekontaminasi uranium dari hasi! belah secara
sinambung, dengan harapan hasil penelitian dapat
bermanfaat sebagai penelitian pendahuluan
penanganan/pemrosesan kembali bahan bakar
bekas secara proses Purex.

Untuk harga faktor dekontaminasi dapat
ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai
berikut(4):

_ [(Ru)/(U)]umpan
Ru~U [ (Ru)/(U) ] ekstrak

Sedangkan harga prosentase recovery untuk
uranium dapat dihitung dari rafinat dituliskan
sebagai berikut:

Recovery =
XF - A)/FXi

x 100%

Keterangan :

XF =Konsentrasi uranium dalam umpan
A = Kecepatan lair pencuci
F = Kecepatan alir umpan
Xi = Konsentrasi uranium dalam rafinat

TATA KERJA

A. Bahan

1. Serbuk U3O8 buatan PPNY

2. SerbukRu

3. Tributil phospat (TBP)

4. Dodekan

5. Larutan HNO3

6. Air bebas moneral (ABM)

7. LarutanH2SO4

8. LarutanKOH

9. LarutanKNO3

B. Peralatan

1. Pesawat pengaduk pengenap 16 stage

2. Pompa-pompa

3. Pengaduk dan pemanas listrik

4. Potensiograp dan dosimat

5. Spektrometctr serapan atom AAS

6. Alatgelas

C. Cara kcrja

Dilakukan penyiapan umpan berupa
uranium nitrat dengan kadar 200 g/1 pada berbagai
keasaman (1, 2, 3 dan 4 N) yang mengandung
pengotor Ru 11 mg/1. Sebelum proses ekstraksi
dijalankan tcrlebih dahuhi dilakukar. kalibrasi
terhadap pompa-pompa untuk kecepatan aliran
tertentu dan juga terhadap motor pengaduk.
Selanjutnya pada masing-masing stage (baik ntang
pengaduk maupun ruang pengenap) diisi larutan
umpan sainpai pada tanda kemudian selanjutnya
dilakukan proses ekstraksi selama 6 jam, larutan
umpan masuk pada stage 7 dengan kecepatan alir
75 ml/j, pelarut TBP 30 % - Dodekan dengan
kecepatan alir 150 ml/j masuk pada stage 1, larutan
pencuci dengan keasaman 3 N masuk pada stage 16
dengan kecepatan alir 56 ml/j dengan kecepatan
pengadukan 2300 rpm. Kemudian pada proses
ekstraksi dilakukan juga variasi keasaman pencuci
(1,2, dan 4) pada keasamar. umpan yang tetap.
Untuk penentuan waktu kesetimbangan setiap 30
menit diambil sampel baik untuk ekstTak maupun
rafinat. Setelah proses ekstraksi dilakukan analisa
uranium dalam fase organik, fase air dan Ru dalam
fase air. Sedangkan Pai dalam fase organik
dilakukan perhitungan berdasarkan neraca hahan
dengan anggapan bahwa jumlah Ru yang masuk
yang masuk ke sistem sama dengan jumlah Ru yang
keluar setelah tercapai kesetimbangan :

5

Ru dalam umpan = Ru dalam ckstrak + Ru dalain raflnat

VFRUF = VsRuY 16 + (VF + VR) Rux,
VF =kecepatan alir pelarut
RUF =konsentrasi Ru dalam umpan
Vs = kecepatan al ir pelarut
Ruy16 =konsentrasi Ru dalam fase organik stage

16
VR =kecepatan alirpencuci
Ruxl =konsentrasi Ru dalam rafinat stage 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dilakukan dua tahap
proscs ekstraksi, pada tahap pertama ekstraksi
dengan variasi keasaman umpan (1, 2, 3 dan 4 N)
pada keasaman pencuci tetap 3 N. Pada tahap kedua
ekstraksi dengan variasi keasaman pencuci (1, 2,
dan 4 N) pada keasaman umpan yang tetap

Selanjutnya kalau profil distribusi
konsentrasi U, keasaman, dan Ru untuk
masing-masing stage pada ekstraksi dengan
keasaman umpan tetap 3 N untuk variasi keasaman
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pencuci dari ! N, 2 N, 3 N dan 4 N seperti pada tabel
3, tabel 6 tabel 7, dan tabel 8 terlihat bahwa untuk
keasaman pencuci 1 N Sampai dengan 3 N, kadar
Ru yang masuk ke dalam rafinat menurun berarti
distribusi U pada fase organik semakin tiuggi.
Sedangkan pada keasaman pencuci 4 N ternyata
terjadi kenaikan distribusi U dalarn fase air berarti
hal ini terjadi penurunan kadar U yang terektrak
kedalam fase organik. Kemudian distrihusi Ru pada
fase air untuk variasi keasaman pencuci dari 1 N, 2
N, 3 N dan 4 N terlihat cenderung naik dengan pola
distribusi yang sama yaitu semakin tinggikeasaman
pencuci U yang diperoleh semakin bersih dari
produk fisi Ru.

Kalau dibandir.gkan profil distribusi pada
tahel 1 s.d 4 N keasaman umpan 1 N s.d 3 N, maka
distribusi uranium fase air dalam setiap stage
mengalami penurunan, hal ini bisa dimengerti
karena terjadi kenaikan distribusi uranium dalam
fase organik. Tetapi pada keasaman umpan 4 N
distribusi uranium fase air dalam setiap stage naik
kembali hal ini dikarenakan adanya penurunan
distribusi uranium dalam fase organik.

Distribusi Ru pada fase air dalam setiap
stage untuk keasaman umpan 1 N sampai dengan 4
N selalu terjAdi kenaikan karena distribusi Ru
dalam fase organik mengalami penurunan.

Kemudian pada tabel 5 dapat dilihat bahwa
semakin tinggi konsentrasi asam nitrat dalam
umpan maka semakin tinggi pula prosentase
rekoveri uranium berarti keadaan ini menunjukkan
bahwa konsentrasi uranium yang terekstrak ke fase
organik makin tinggi. Tetapi pada konsentrasi asam
nitrat di dalam umpan lebih dari 3 N, maka
presentase rekoveri uranium justru menurun. Hal
ini disebabkan terjadi kompetisi reaksi antara HNO3
dan uranium dengan TBP akibatnya uranium yang
terekstrak ke fase organik akan menurun.

Dari tabel 9 terlihat bahwa variasi keasaman
pada pencuci berpengaruh terhadap rekoveri
uranium. Pada kenaikan konsentrasi HNO3 dalam
pencuci dari 1 N sampai dengan .3 N, maka
prosentase recoveri uranium yang diperoleh haik,
dengan kenaikan relatif kecil. Hal ini disebabkan
semakin tinggi konsentrasi HNO3 di dalam pencuci
menyebabkan uranium kembali ke fase air. Dengan
pengertian bahwa pada konsentrasi HNO3 dalam
pencuci semakin tinggi akan mempermudah
mendorong Ru keluar dari fase organik masuk ke
fase air sehingga uranium yang terekstrak dalam
fase organik semakin bersih dari produk fisi Ru.

Tabel 1. Data distribusi konscntrasi uranium,
keasainan dan kadar Ru dalam
masing-masing stage pada keasaman
umpan 1 Ndan keasaman pencuci3N

No

Stngc

1

2
1

4

5.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

KADAR U (g/l)

Fasc Air

2S.56

45,22

46,41

48,79

96,39

?5,39

132,99

82,11

47,60

41,65

59,50

45,22

77,35

69,02

39,27

33,57

Fase Org.

7,14

9,52

13,09

26,18

45,22

72,59

74,97

73,78

72,59

71,40

71,40

71,40

69,02

69,02

69,02

64,64

KEASAMAN (N)

Fase Air

0,98

,38

,40

,44

,46

,42

1,52

1,58

" 0,68

1,88

0,74

1,58

0,78 '

0,88

0,78

2,50

Fase Org.

0,33

0,33

0,33

0,33

0,32

0,32

0,31

0,33

0,32

0,32

0.33

0,33

0,32

0,31

0,33

0,50

Kadar Ru

Kase Air
(mg/I)

4,H

3,95

3,83

3,62

3,43

5,51

4,53

3,51

3,07

2,94

1,93

2,04

1,77

1,05

0,87

0,52

Tabel 2. Data distribusi konsentrasi uranium,
keasaman dan kadar Ru dalam
masing-masing stage pada keasaman
umpan 2N dan keasaman pencuci3N

No

Stage

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

KADAF

Fasc Air

2,17

46,41

63,76

70,55

90,23

105,41

130,90

78,54

51,17

49,98

32,13

34,51

23,80

23,80

24,99

24,99

•U(g/l)

?ase Org.

10,12

11,77

15,18

45,72

87,80

92,91

125,13

80,29

48,46

50,51

75,24

62,03

61,04

71,25

82,34

96,82

KEASAMAN (N)

Fase Air

2,9.6

2,01

2,51

2,48

2,48

2,36

2,36

2,83

2,83

2,94

2,95

2,96

2,85

2,87

2,88

2,90

Fase Org.

0,69

0,50

0,33

0,34

0,19

0,36

0,47

0,56

0,63

0,61

0,66

0,80

0,68

0,96

0,98

0,99

<adar Ru

Fase Air
(ing/1)

4,28

4,12

3,94

3,52

3,44

4,17

5,62

2,11

1,22

1,55

0,89

0,75

0,68

0,67

0,52

0,48
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Tabei 3. Data distribusi konsentrasi uranium,
keasaman dan kadar Ru dalam
masing-masing stage pada keasaman
umpan 3 N dan keasaman pencuci 3 N

Tabel 5. Harga FDRU-U dan prosentase recoveri pada
variasi keasaman umpan dengan keasaman
pencuci tetap 3 N

No

Stagc

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

KADAR U (g/1)

Fasc Air

0,24

0,18

0,96

1,20

1,90

5,00

44,03

41,00

40,94

37,84

36,93

34,98

33,94

31,56

28,63

19,59

Fssc Org.

2,38

3,57

4,76

4,76

35,70

136,85

141,61

138,04

130,90

114,24

111,86

105,91

106,82

104,64

108,21

110,12

KEASAMAN (N)

Fase Air

0,98

2,92

2,94

2,92

2,70

2,06

2,44

2,38

2,30

2,34

2,38

2,40

2,80

2,46

2,46

2,60

Fase Org.

0,12

0,26

0,50

0,53

0,58

0,40

0,11

0,10

0,81

0,82

0,84

0,84

0,85

0,85

0,86

0,87

Kadar Ru

Fasc Air
(mg/1)

4,48

3,92

3,90

3,85

3,86

5,75

4,28

1,52

1,07

0,92

0,84

0,91

0,75

0,69

0,66

0,62

TabeM. Data distribusi konsentrasi uranium,
keasaman dan kadar Ru dalam
masing-masing stage pada keasaman
umpan 4 N dan keasaman pencuci 3 N

No

Stage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.11

12

13

14

15

16

KADAR U (g/1)

Fase Air

1,39

2,68

3,87

14,28

49,98

80,92

85,68

39,27

42,84

34,51

33,32

28,56

26,18

21,42

17,85

13,09

Fase Org.

2,19

4,17

16,07

69,02

102,34

133,28

135,66

120,19

117,81

114,24

111,86

109,48

103,53

99,96

98,77

88,66

KEASAMAN (N)

Fasc Air

3,30

3,64

3,70

3,80

3,68

3,40

3,34

3,20

3,12

3,16

3,28

3,28

3,16

3,16

3,20

3,50

Fase Org.

0,99

0,96

0,94

0,91

0,61

0,61

0,96

0,67

0,66

0,64

0,62

0,61

0,65

0,69

0,72

0,79

Kadar Ru

Fase Air
(mg/l)

4,49

4,52

4,33

3,94

3,81

4,01

4,33

2,12

1,84

0,97

0,91

0,89

0,74

0,62

0,50

0,58

Keasaman
umpan

(3N)

1

2

3

4

KADAR Ru
(mg/1)

FA-1

4,11

4,28

4,48

4,49

FO-16.

!,91

1,76

1,59

1,58

KADAR Ru
(g/1)

FA-1

28,56

2,17

0,24

1,39

FO-16.

66,64

96,82

110,12

88,66

FDRU.U

1,92

3,41

3,81

2,81

%
Recoveri

U

75,06

98,11

99,79

98,/9

Tabel 6. Data distribusi konsentrasi uranium,
keasaman dan kadar Ru dalam
tnasing-masing stage pada keasaman
umpan 3 N dan keasaman pencuci 1 N

No

Stage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

. 14

15

16

KADAR U (g/1)

Fase Air

0,97

20,23

11,90

15,47

17,85

36,89

42,84

73,78

64,26

111,86

110,67

129,71

126,14

74,97

91,63

27,65

Fase Org.

5,95

9,52

15,47

2,43

23,80

111,80

107,10

128,52

133,28

1333

128,52

135,66

135,66

123,76

115,43

109,91

KEASAMAN (N)

Fase Air

1,55

1,66

2,33

0,93

2,33

2,09

1,29

1,36

1,97

1,99

1,66

1,93,28

1,93

1,34

1,34

1,36

Fase Org.

0,84

0,64

0,87

3,52

0,89

0,45

0,45

"" 0,30

0,29

0,26

0,25

0,24

0,22

0,22

0,23

0.22

Kadar Ru

FaseAir
(mg/1)

3,98

3,99

3,66

3,52

4,21

5,52

6,71

3,25

1,08

1,23

1,24

1,67

2,04

2,57

2,14

2,28

ISSN 0216-3128 R. Didick Herhady dkk.
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Tabe! 7. Data distribusi konsentrasi uranium,
keasaman dan k a d a r Ru dalam
masing-masing stage pada keasaman
umpan 3 N dan keasaman pcncuci 2 N

Tabel 9. Harga FDRU-U dan prosentase rccoveri
uranium untuk keasaman umpan 3 N

No

Stage

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

KADAR U (g/1)

Fase Air

0,78

16,66

17,85

16.66

28,56

39,04

50,23

26,66

28,56

26,28

26,66

21,42

28,56

38,08

38,08

26,18

Fase Org.

74,49

76,16

82,11

83.30

84,49

88,06

90,44

85.68

94,01

85,68

86,87

110,67

98,77

108,29

121,38

109,48

KEASAMAN (N)

Kasc Air

1,78

1,90

0,86

0,84

0,80.

2,02

1,90

2,04

0,78

2,24

2,34

2,24

2,22

2,20

1,18

2,18

FascOrg.

0,49

0,46

0,51

3.54

0,49

0,51

0,54

0,49

0,53 .

0,54

0,62

0,54

0,48

0,47

0,51

0,44

Kadar Ru

Fasc Air
(mg/1)

4,06

3,15

3,02

3,66

4,52

5,12

6,21

2,12

1,42

0,92

0,95

0,94

1,05

0,92

1,11

1,26

Tabel 8. Data distribusi konsentrasi uranium,
keasaman dan kadar Ru daiam
masing-masing stage pada keasaman
umpan 4 N dan keasaman pencuci 4 N

No

Stage

1

2

3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

KADAR U (g/1)

Fase Air

2,28

2,38

15,47

55,93

164,22

186,83

188,02

122,57

104,72

85,68

82,11

65,45

80,92

57,12

54,74

52,36

Fase Org.

3,57

11,86

54,74

97,33

100,42

101,61

105,18

119,46

101,61

102,09

102,09

101,61

111,13

94,47

109,23

105,91

K£ASA!VIAN (N)

FaseAir

2,87

3,59

3,92

3,94

3,00

2,70

2,85

2,73

2,03

3,94

3,54

3,60

3,73

3,70

3,80

3,85

Fase Org.

0,80

0,96

0,68

3,40

0,36

0,35

0,36

0,37

0,37

0,39

0,42

0,44

0,41

0,53

0,63

0,80

<adar Ru

FaseAir
(mg/1)

4,52

4,49

4,27

4,21

4,18

3,92

4,18

1,20

0,92 .

0,78

0,62

0,51

0,52

0,43

0,45

0,44

Keasaman
umpan

(3N)

1

2

3

4

KADAR Ru

FA-1

3,98

4,06

4,48

4,52

FO-16.

2,02

1,95

1,58

1,55

KADAR Ru

FA-1

0,97

0,78

0,24

2,37

FO-16.

105,81

109,43

110,12

105,91

FDR„.u

2,99

3,09

3,81

3,76

Rccovcri

U

99,15

99,32

99,79

97,80

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa:

1. Perubahan keasaman dalam umpan. maupun
dalam pencuci sangat mempengaruhi FDR„.U

dan % rekoveri U, yaitu akan mengalami
kenaikan mulai dari keasaman 1 N sampai
dengan 3 N dan turun kembali untuk
keasaman 4 N.

2. Terjadinya kompetisi antara uranium dan
asam nitrat untuk bereaksi dengan TBP
mengakibatkan distribusi uranium dan
keasaman pada masing-masing stage dalam
pesawat pengaduk pengenap berbeda-beda.

3. Ekstraksi proses Purex dengan
menggunakan pesawat pengaduk pengenap
16 stage padaproses simulasi dekontaminasi
uranium hasil belah akan mencapai hasil
terbaik pada keasaman umpan 3 N dan
keasaman pencuci 3 N dengan harga faktor
dekontaminasi Ru-U 3,81 dan prosentase
rekoveri uranium 99,79 %
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TANYA JAWAB

R. Subagiono

Konsentrasi Ru = 11 mg/l. Mohon
dijelaskan produk hasil belah dari reaktor mana
yang dipakai ?

R. Didiek Herhady

Konsentrasi Ru = 11 mg/lberasal hasil
perhitungan yang analog pada komposisi hasil
belah dalam bahan bakar bekas yang telah
dikeluarkan dari reaktor daya, sebagai contoh
reaktor daya tipe PWR dari 1 ton bahan bakar
dengan Burn up 1000 MWD/ton, pendinginan 100
hari, waktu iradiasi 300 hari, U = 998.000 gr dan Ru
= 55 gr. Maka Ru dalam 200 g/1 = 200 / 998.000 x
55 gr = 11 mg.

Subagiono

Menyambung pertanyaan sebelumnya,
analisis dilakukan dengan AAS. darl makalahpak
Supriyanto (BI.13), kurva standar linier RUpada
kisaran konsentrasi 2-20 tng/1. bagaimana cara
analisisnya.

R. Didiek Herhady

Cara melakukan analisis sbb :

Seteiah kurva standar linier Ru diperoleh/dibuat
yaitu pada kisaran 2 - 20 mg/1, maka cuplikan yang
mengandung Ru yang akan ditentukan
konsentrasinya bisa dianalisis.

Supardjo M

Dari penelitian diperoleh FDM-V naik
sampai keasaman 3 Ndanpada 4Nakan menurun.
Fenomena apayang terjadi pada proses tersebut.

R. Didiek Herhady

Untuk menghitung FDRU.U menggunakan
rumus:

Fn - [ (Ru)/(U) 3 umpan
^URU-U ~ [ (Ru)/(U) J ekstrak

Karena pada keasaman 4 N, U yang terekstraksi
mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena
adanya kompetisi antara HNO3, U dan TBP, pada
keasaman makin tinggi ternyata U terdorong
kembali dari fase organik ke fase air sehingga
mempengaruhi RDRU-U akan turun.

ISSN 0216-3128 R.DidiekHerhadydkk.
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PENGARUH TINGKAT MUAT URAMUM TERHADAP
PRODUK PELAT ELEMEN B AKAR U3S12-AI

Supardjo, Sardjono, dan Boybul
PEBN-BATAN, Kawasan PuspitekSerpong, Tangerang 15310

ABSTRAK

PENGARUH TINGKATMUAT URANIUM TERHADAP PRODUK PELAT ELEMEN BAKAR (PEB)
U}Si2-AI. Percobaanpembuatan PEBdispersi UySn-Aldengan tingkat muat 3,6; 4,2; 4,8 dan 5,2 gU/cm
telah dilakukan. Setiap tingkat muat terdiri dari dua buah PEB, difabrikasi dengan teknik "Piclure and
Frame". Pengujian terhadap PEB hasil fabrikasi meliputi uji merusak dan tak merusak menunjukkan
bahv/a tidak lerdapat adanya blister dan titikputih ("wkite spots"), sedang dimensi zona bakan bakar
cukup baik. Makin tinggi tingkat muat uranium, porositas di daiam PEB naik Seluruh hasil uji
menunjukkan bahwa PEB dengan tingkat muat 4,80gU/cnf tidak mengalami kegagalan.sedangkan ttntuk
tingkat muat 5,2 gU/cm pada ujung-PEB lerdapat "dogboning" sehingga tebal kelongsong menjadi di
bawah tebal minimumnya (,25 mm) menurut spesifikasi elemen bakar RSG-GAS.

ABSTRACT

THE EFFECT OF THE URANIUM LOADING ON THE U3Si2-Al FUEL PLATES. The experiment
ofproducing UiSh-Alfuelplates v/ith uranium loadings3.60; 4720; 4.80; and5.20gU/cm hadbeendone.
Each loading •was made in twofuelplates, followng thepicture andframe technigue. Test ofthefuelplates
comprising destructive and non destruclive tests shov/ed that there ware no blisters, white spots and ihose
plates had good dimension offuel zone. Higher uranium loadings resulted higher porosity. All the tests
showed'thatfuelplates with the loadings 4.80gU/cm no defect while the loading of5,2gU/cm there was
dogboning in the endoffuelpiate thatgave the cladding thickness less then minimum (0.25 mm) according
to the RSG-GAS fuelpiate specification.

PENDAHULUAN

Pengembar.gan bahan bakar dispersi U3Si2-Al
merupakan salah satu program penelitian dan

pengembangan bahan bakar reaktor riset di dunia
pada lebih dari dua dasawarsa terakhir ini. Proses
fabrikasi elemen bakar tipe pelat dengan bahan
bakar dispersi U2Si2-Al hampir sama dengan yang
diterapkan untuk bahan bakar dispersi UA1X-A1(I),
sehingga ketersediaan jalur produksi elemen bakar
tipe pelat UA1X-A1 di PEBN, fasilitas iradiasi di
RSG, dan fasilitas pengujian bahan bakar pasca
iradiasi di IRM akan sangat mendukung penelitian
dan pengembangan elemen bakar tipe pelat
U2Si2-Al. Hasi! penelitian ini diharapkan pada suatu
saat nanti dapat memenuhi kebutuhan elemen bakar
bagi RSG-GAS, ataupun reaktor sejenis lainnya.

TEORIDASAR t

Program RERTR (Reduced Enrichment
Research and Test Reactor), yang diterapkan sejak

tahun 1978, mengupayakan pemakaian bahanbakar
uranium dengan perkayaan sampai 20 %
U-235°'2). Pelaksanaan program RERTR teihadap
teras reaktor untuk bahan bakar berperkayaan tinggi-
memberi lmplikasi bahwa pemakaian bahan bakar
berperkayaan lebih rendah akan menurunkan
reaktivitas teras reaktor. Untuk meningkatkan
reaktivitas teras reaktor seperti pada pemakaian
bahan bakar perkayaan tinggi, maka pemuatan
uranium dalam elemen bakar berperkayaan rendah
harus ditingkatkan. Hal tersebut dapat dipenuhi
dengan menggimakan paduan uranium yang
berdensitas tinggi<2). Hasil penelitian dari beberapa
negara peserta program RERTR menunjukkan
bahwa paduan uranium yang paling sesuai untuk
bahan bakar tersebut adalah U3Si2, karena ia
memiliki densitas uranium cukup tinggi dan juga
sifat-sifatnya sesuai dengan yang disyaratkan pada
bahan bakar nuklir. Paduan U3Si2 memiliki titik cair
tinggi (1665°C), tampang lintang absorpsi netron
non fisii rendah, konduktivitas termal baik,
kekuatan mekanik baik dan kemudahan fabrikasi(5).

. Selain itu paduan UjSi2 juga tidak mengalatni
perubahan fasa dalam keadaan padat akibat

Supardjo dkk. ISSN 0216-3128
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perubahan suhu. Pemakaiaan paduan UiSh sebagai
bahan bakar dispersi dapat mempertinggi tingkat
muat uranium dalam daging PEB hingga 5,2
gU/cm\ Tingkat muat bahan bakar tersebut jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat muat
bahan bakar yang biasa digunakan untuk bahan
bakar U3OS-AI dan UA1X-A1 yang masing-masing
memiliki tingkat muat uranium tertinggi hanya 3,2
dan 2,4 gU/cmJ. Makin tinggi pemuatan uranium
dalam bahan bakar maka reaktivitas lebih besar
yang berdampak pada umur pakai bahan bakar
dalam reaktor dapat lebih lama serta kemungkinan
pencapaian tingkat bahan yang lebih tinggi.

PROSEDUR PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian dikelompokan ke
dalam dua bagian proses yaitu:

1. Pembuatan IEB dan PEB
Inti Elemen Bakar dibuat dengan

fnencampur secara homogen antara serbuk UjSi^
dan serbuk Al (matriks) dengan komposisi
keduanya seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1.
Campuran serbuk dipres pada tekanan 180 bar
sehingga terbentuk inti elemen bakar (IEB) dan
selanjutnya disusun dalam bentuk paket rol seperti
Gambar 3.1. Paket rol dipanaskan pada suhu 415°
C kemudian dirol sehingga diperoleh pengurangan
tebal dari 8,00mmmenjadi 1,65 mm. Selanjutnya
dilakukan pengerolan dingin untuk mengurangi
tebal dari 1,65 menjadi 1,40 mm. Posisi daerah
bahan bakar dilihat dengan penayangan sinar-X,
yang sekaligus pembuatan patokan berupa lubang
referensi pada kedua ujungnya sebagai dasar
pengerjaan lebih lanjut.

2. Pengujian
Pengujian .PEB meliputi uji blister secara

visual (yang didahului dengan pemanasan), dan
ultrasonik, pengukuran berat jenis dan porositas
dengan metoda "Archimides", sedangkan bentuk
dan dimensi zona bahan bakar (daging) dan adanya
titik putih diamati dengan radiografi sinar-X.
Pengukuran tebal kelongsong dan distribusi bahan
bakar LbSii di dalam daging dilakukan secara
metalografi. Distribusi bahan bakar diamati melalui
mikroskopi optik, sedangkan tebal kelongsong
diukur dengan mikrometer yang terpasang pada
meja obyek mikroskop optik tersebut.

Tabc l !. Komposisi s e rbuk U3Si2 dan se rbuk Al

No

1

2

^

4

5

6

7

8

Kode

PE8

IDA9401

9405

IDA9402

9406

IDA9403

9407

IDA9404

9408

Tingkat muat

gU/cm3

3,60

3,60

4,20

4,20

4,80

4,80

5,20

5,20

Vol. serbulc

U3S12

31,83

31,83

37,14

37,14

42,44

42,44

.45,98

'45,98

Vol. serbuk

A({%)

62,95

62,95

56,84

56.84

51,53

51,53

48,00

48,00

Pclai tucup AtMg2

Inii Eloncn Bafcv

Pdal tutup AIMg2

/ L
11

/ / felME

Gambar I. Susunan paket rol
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahan bakar dispersi U3S12-AI tingkat muat
3,6; 4,2; 4,8 dan 5,2 gU/cm3 dibuat dengan
mencampur secara homogen serbuk UsSi2 dan
serbuk Al dengan komposisi seperti ditampiikan
Tabel 1. Perhitungan komposisi tersebut
berdasarkan atas volume IEB untuk eiemen bakar
RSG-GAS yaitu 19,23 cm3 dengan mengasumsikan
porositas akan sebesar 6%.

Dari hasil pempresan pada tekanan 180 bar
terhadap masing-masing tingkat muat diperoleh
dimensi IEB yang cukup seragam dengan ukuran
panjang 100 mm, lebar 60 mm dan tebal rerata
3,10 mm. Kenaikan tingkat muat uranium pada
volume tetap, berakibat pada turunnya jumlah
serbuk Al, sehingga secara teoritis kekerasan IEB
akan naik karena dominasi kekerasan UjSi^ : ± 742
VHN (6'7) jauh lebih tinggi dari kekerasan
aluminium sebesar ± 50 VHN.

Masing-masing IEB disusun daiam bentuk
paket rol bersama kelongsong berupa pelat AlMg2
seperti Gambar 1, selanjutnya dirol panas dan rol
dingin sampai diperoleh tebal pelat rerata ± 1,40
mm. Semua PEB hasil perolan cukup baik, yaitu
tidak terdapat cacat/keretakan pada zona bahan
bakar. Posisi zona bahan bakar dari masing-masing
pelat diamati dengan bantuan tayangan sinar-X
memperlihatkan bahwa dimensi zona bahan bakar
masuk kedalam po!a standar pelat elemen bakar
RSG-GAS. Penayangan sinar-X, selain untuk
melihat dimensi daerah bahan bakar, sekaligus
untuk membuat lubang pada kedua ujung pelat,
sebagai patokan pengerjaan lebih lanjut. Dimensi
PEB adalah : panjang 625,00 mm, lebar 70,75 mm,
dengan posisi zona bahan bakar tepat simetrik di
tengah-tengahnya.

Selanjutnya PEB diuji secara merusak dan
tidak merusak. Uji visual dan ultrasonik terhadap
kedelapan PEB, tidak teramati adanya blister
(lepuhan) pada zona bahan bakar. Ini membuktikan
bahwa ikatan antar logam dalam PEB hasil peroian
cukup baik dan tidak terdapat udara/gas yang
terjebak di dalamnya selama proses perolan
berlangsung.

Berat jenis PEB diukur dengan metoda
"Archimides" dalam media air bebas mineral, dan
hasil pengukuran digunakan untuk menghitung
volume porositasnya(S). Makin tinggi tingkat muat
uranium, berat jenis dan volume porositas naik
seperti ditunjukkan pada Tabel 2 dan Gambar 2.

Persen porositas hasil percobaan dari
keempat tingkat muat, berkisar antara 4,90 s.d 9,33

%. Porositas hasil percobaan masih memenuhi
syarat untuk elemen bakar reaktor riset jenis pelat,
yang menurut hasi! penelitian yang dilakukan ANL
berkisar antara 3,00 s.d 15,00 %.

Tabel 2. Hubungan antara tingkat muat
uranium dan berat jenis serta
porosiias.

No

1

2

3

4

5

6

7

8

Kode

PEB

IDA9401

9405

IDA9402

9406

IDA9403

9407

IDA9404

9408

Tingkat muat

gU/cm3

3,60

3,60

4,20

4,20

4,80

4,80

5,20

5,20

Berat jenis
PEB

g/cm5

3,61

3,61

3,75.

3,76

3,89

3,90

•3,99

4,00

Porositas

(%)

4,90

5,53

6,25

6,95

7,90

8,66

9,33

9,83

Besamya porositas dipengaruhi oleh jenis bahan
yang digunakan, distribusi ukuran dan bentuk
partikel bahan bakar serta matriks, dan metode
fabrikasinya. Selama perolan panas terjadi gerakan
partikel akibat deformasi plastis bahan bakar,
matriks dan kelongsong dan akan tersusun kembali
dalam kondisi partikel utuh/retak.

, PotosiUs Beiit Jeiis PE8, gfcn3

4.5
Aigla miil, gU/cm]

5.5

Gambar 2. Hubungan tingkat muat uranium
dan beratjenis serta porositas

Gerakan partikel paiing besar dimungkinkan
terjadi selama pembuatan IEB dan pada proses
perolan tahap pertaraa. Adanya defomiasi dan atau
keretakan partikel pada zona bahan bakar
merupakan penyebab utama terjadinya
pembentukan porositas. Makin tinggi tingkat muat,
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kekerasan IEB meningkat, sehingga pada proses
perolan terjadi deformasi yang cukup besar yang
berakibat partikel bahan bakar sebagian besar
pecah. Kondisi partikei bahan bakar lebih jelas
terlihat pada data uji metalografi.

Dari hasil uji seluruh PEB dengari radiografi
sinar-X (Gambar 3), teramati bahwa dimensi zona
bahan bakar cukup baik dan tidak terdapat adanya
titik putih yang berada di luar zona bahan bakar.
Semua hasil pengukuran geometri-dalam PEB,
memenuhi spesifikasi peJat elemen bakar
RSG-GAS.

Gambar3. Hasl! uji PEB U3S12-AI tingkat
nutat 5,2 gU/cn? dengan radio-
grafi sinar-X
1. putih : U$Sh, 2.hitam : tmtriks
Al, dan 3. hiiam : kelongsong
AlMg2

Distribusi bahan bakar U3Si2 dalam matriks
dan tebal kelongsong diketahui dengan teknik
metalografi. Sampel uji disiapkan dengan
memotong PEB tegak Iurus arah perolan. Setelah
melalui proses pehgampelasan, pemolesan dan etsa,
sampel uji diamati dan difoto dengan mikroskop
optik dengan hasil seperti ditunjukkan pada Gambar
3. Dari Gambar 3. dapat dilihat bahwabahan bakar
terdispersi merata dalam matriks Al. Makin tinggi
tingkat muat, jarak antara partikel bahan bakar
makin dekat dan hanya sedikit matriks Al yang
mengelilinginya, Hampir semua partikel bahan
bakar pecah untuk semua tingkat muat, dan nampak
jelas pada PEB dengan tingkat muat 5,20 gU/cm3.
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh deformasi
pada waktu proses petnpresan dan perolan panas.
Tebal kelongsong diukur dengan mikroskop optik
yang dilengkapi fasilitas pengukur. Pengukuran
dengan interval 1 mmsepanjangpenampanglintang
lebar pelat yang telah dipoles dan dietsa. Dari hasil
pengukuran seperti tercantum pada Tabel 3.
nampak bahwa tebal kelongsong rerata berada di
atas tebal kelongsong minimum yang disyaratkan
yaitu 0,25 mm, sementara tebal daging naik seiring

dengan kenaikan tingkat muat. Secara keselu-ruhan
tebal kelongsong di atas tebal minimum, kecuali
pada ujung PEB tingkat muat 5,2 gU/cm3 terdapat
data ukur dengan ketebalan 0,23 mm sehingga harus
dirijek. Penipisan tebal kelongsong padaujung PEB
disebabkan oleh pengumpulan bahan bakar pada
proses perolan. Makin tinggi angka muat, terjadi
pengelcmpokan bahan bakar pada ujung PEB yang
lebih banyak, sehingga memiingkiakan
terbentuknya "dogbone" seperti teriihat pada
Gambar 4d.

Gatnbar 4.a. Distribusi fasa di dalant daging
PEB pada tingkat muat 3,60
gU/cn?
1. hitam : U3SI2, 2. putih : Al
malriks, dan 3. putih : kelongsong
AlMgi

bag. tengah

Gambar 4.b. Disiribusi fasa di dalam daging
PEB pada tingkat muat 4,20
gU/cn?
1. hltam : UzSh, 2.'putih : Al
matriks, dan 3. putih : kelongsong
AlMg2

PCB b*g. c*pg*h

Gambar4.c Distribusi fasa di dalant dag'mg
PEB pada tingkat muat 4,80
gU/cn?
1. hitam : C/jS/2, 2. putih : Al
matriks, dan 3. putih : kelortgsong
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Gambar 4.d. Distribusi fasa di dalam daging
PEB pada tingkat muat 5,20
gU/cn?
1. hitam : U3S12, 2. putih : Al
matriks, dan 3. putih: kelongsong
AlMg2.

TabeI3. Data Pengukuran Tebal PEB,
kelongsong dan daging

No

1

2

3

4

5

6

7

8

Kode

PEB

IDA9401

.9405

IDA9402

9406

IDA9403

9407

IDA9404

9408

Tingkat muat

gU/cm}

3,60

3,60

4,20

4,20

4,80

4,80

5,20

5,20

Tebal rerata (mm)

keiongsong

0,438

0,413

0,418

0,393

0,401

0,385

0,395

0,366

daging

0,532

0,588

0,577

0,629

0,614

0,635

0,628

0,674

Secara keseluruhan terlihat bahwa dari hasii
uji terhadap PEB dengan tingkat muat 3,60; 4,20;
dan 4,80 gU/cm3 diperoleh data yang cukup sesuai
dengan spesifikasi pelat elemen bakar RSG-GAS,
sedang untuk PEB dengan tingkat muat 5,2 gU/cm3,
belum memenuhi spesifikasi sehingga perlu dikaji
ulang variabel fabrikasinya.

KESIMPULAN

1. Dari pengarnatan secara visuai, kedelapan
PEB tidak memperlihatkan adanya
kerusakan/keretakan, baik pada zona bahan
bakar maupun diluamya.

2. Tingkat muat makin tinggi berakibat pada
kekerasan, berat jenis dan porositas zona
bahan bakar naik.

3. Distribusi partikel bahan bakar dalam
matriks cukup merata, dan teramati bahwa

hampir semua partikel bahan bakar pecah,
terutama pada PEB dengan tingkat muat 5,2
gU/cm3.

4. Tebal kelongsong rerata 0,315 mm, adalah
lebih tebal dari tebal kelongsong yang
dispesifikasikan untuk elemen bakar
RSG-GAS (0,25 mm), akan tetapi untuk
PEB dengan tingkat muat 5,2 gU/cm3, pada
ujung pelat terbentuk "dogbone" yang
berakibat tebal kelongsong hanya 0,23 mm.

5. Secara keseluruhan ,PEB dengan tingkat
muat 4,8 gU/cm3, memberi data uji yang
sesuai dengan spesifikasi elemen bakar
RSG-GAS, sedang PEB dengan tingkat
muat 5,2 gU/cm3 belum memuaskan
spesifikasi sehingga perlu dikaji-ulang
variabel fabrikasi atau bahan kelongsong
yang digunakan.
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TANYA JAWAB

Supardjono M

1. Berapakah besarnya toleransi bila PEB
terdapat blister

2. Kemungkinan apa yang menyebabkan pada
tingkat muat 5,2 gr/crti' terjadi kegagalan ?

Supardjo

1. Toleransi blister dalam PEB adalah :
Diameter blister tidak boleh lebih besar dari
1,5 mm, atau diameter 1,5 mm dalam
jumlah banyak dan pada posisi berdekatan.
Bila hal ini terjadi maka PEB harus dirijek

2. Karena j um lah bahan bakar naik (kekerasan
742 VHN) dan jumlah Al matriks menurun
(kekerasan 50 VHN), maka pada proses
perolan terjadi pengembangan "meat"
diujungPEB, akibatadanyadayahalanglaju
alir Al matriks berkurang.

Sunardjo

Apakah keuntungan dan kerugian dari
proses perolan panas dan perolan dingin dalam
pembuatan pelat elemen bakar U3S1-AI ?

Supardjo

Bukan masalah keuntungan dan kerugian,
tetapi perolan adalah merupakan rangkaian proses

yang harus dilaftiikan di dalam pembuatan pelat
elemen bakar.

Hidayati

1. Apakah fungsi AI malriks bahan bakar,
apakah jenis Al yang ada dalam malrik
bahan bakar sama dengan jenis Al
u/itukkelongsongnya ?

2. Mengapa makin tinggi tingkat muat
uranium, peroksidanya makin naik ?

3. Berapa besarnya porositas yang diijinkan
untuk elemen bakar dalam RSG. Apakah
hasil elemen bakar yang diuji telah
memenuhi spesifikasi imtitk elemen bakar
RSG?

Supardjo

1. Fungsi Al Matriks dalam bahan bakar:
Sebagai shielding tingkat pertama sebelum
kelongsong
Sebagai pengompak bahan bakar
Jenis Al matriks adalah serbuk Al mumi
(99,99%), sedang kelongsongnya adalah
AlMg2. Dengan demikian jelas bahwa
matriks dan kelongsong tidak sama

2. Karena diameter butir U3Si2 diameterbutir
matriks AldankekerasanbutirUjSi2 serbuk
Al sehingga kenaikan tingkat muat uranium
rongga antar bahan bakar naik dan hanya
sebagian yang dapat terisi oleh Al matriks.

• 3. Spesifikasi porositas elemen bakar
RSG-GAS tidak ada, tetapi besarnya
porositas elemen bakar jenis pelat untuk
reaktor riset berkisar.gntara 3-15 %.
Hasil percobaan untuk PEB tingkat muat
4,80 gU/cm3 sudah m.emenuhi, tetapi untuk
tingkat muat 5,20 gU/cm3 belum memenuhi,
karena masih terdapat bagian kelongsong
yang memiliki ketebalan 0,23 mm (,25 mm)
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PEMBUATAN KONSENTKAT NEODIMIUM DARIPASIR
MONASIT DENGAN CARA PENGENDAPAN

MV. Purwani, R. Subagiono, Trimohadi
PrNY-BATAN, Jl. Babarsari P.O.3ox JOOS. Yogyakarta 55010

ABSTRAK

PEMBUATAN KONSENTRAT NEODIMIUM DARI PASIR MONASIT DENGAN CARA
PENGENDAPAN. Nd merupakan salah satu unsur terbesar ketigayang terkandung dalampasir monasit.
Pembuatan konsentrat Nd dilakukan sebagai langkah awalpemisahan danpemurnian Nd. Dengan cara
pengendapanfraksional dan bertingkat dapat diperoleh konsentrat Nd. Setelah pemisahan Ce, diperolch
larutan niirat yang banyak mengandung La dan Nd. Dengan menambahkan NH^NOj, Cd(NOi)i dan
NH4OH untuk mengatur pH akan diperokh endapan yang kaya Nd dan filtrat yang kaya La. Kondisi
optimum dicapai pada pengendapan 100 ml larutan nitrat setelah 'Uipisahhan Ce-nya dengan
menambahkan 10 ml NHtNOi 20 %, 3 ml Cd(NO-$)i 10 % dan pH pengendapan = 8, jumlah tingkat
pengendapan = XV. Hasilyang diperoleh Nd/Total Unsur selain Nd = 1,1293 (Nd/TUpasir monasit =
0,1747), efisiensipengendapan Nd = 87,98 % sedang e/isiensipengendapan La - 13,30.

ABSTRAC

MAKINGOFCONCENTRATEDNdFROMMONAZITESANDBYPRECIPITATlON.Ndisthethird
mayor elenent in monozite sand. Making ofNd concentrated was done as thefirst step ofseparation and
purification o/Nd. Concentrated ofNd can be made by fractional and multistage precipitaion. After
separation ofCe was producted nitric solution consisC ofLa and h'd as mayor element. Adding ofNHtNO},
Cd(NOi)2 andNH4OHto orderlpR ofprecipitaion was obtainedprecipitate was enrich ofNdandfiltrate
was enrich ofLa. The oplimum condition at precipitation oflOO ml nitric solution byproduct separaiion
ofCe by adding 10 ml ofNH^NOi 20 %, 3 ml ofCd(NO5)i 10 %, pH of predpitaion is 8 and stage of
precipitaion isXV. At this condition Nd: total ofelement without Nd is 1,1293 (in monazite sand is 0,1747),
precipiiation efficiency o/Nd is 87,89 % andefficiency ofLa is 13.38 %.

PENDAHULUAN

Neodimium (Nd) merupakan salah satu unsur
logam tanah jarang yang terkandung dalam

pasir mdnasit. Kadar Nd dalam pasir monasit
kira-kira 6,87 %, merupakan unsur logam tanah
jarang terbesar ketiga setelah Ce (Serium) dan La
(Lantanum), Mengingat kegunaan Nd yang sangat
besar dalam bidang ir.dustri di samping harganya
bbih tinggi dibanding harga Ce maupun La, maka
sangat bermanfaat apabila dilakukan pembuatan
konsentratNd sebagai langkah awal pemisahan dan
pemurnian Nd.

Untuk membuat konsentrat Nd paling
efektif apabila sebelumnya dilakukan pemisahan
Ce dan La. Tipton, C.R. telah riienemukan suatu
urutan proses pemisahan unsur-unsur logam tanah
jarang dari pasir monasit dengan cara pengendapan
sebagai berikut:

Peleburan pair monasit

Pasir monasit yang mengandung logam
tanah jarang fosfat, LTJ (PO4) dilebur dengan
H2SO4 terjadi reaksi berikut:

210°c

LTJ(PO<) + 3 H2SO4— (LTJ)2(SO<)3 + 2 H3PO4

Pemisahan kelompok itria dan kelompok seria

Logam tanah jarang kelompok itria: (Y, Yb,
Dy dan Ho). Logam tanah jarang kelompok seria:
(Ce, La, Nd, Gd, Sm). Dengan memben.tuk garam
rangkap sulfat dari hasil leburan akan diperoleh
reaksi sebagai berikut:

kristalisasi

(LTJ)2(SO4)j -:- Na2SO4 «•

(KC)2(SO4)3.Na2SO4 + (KYMSC^.NajSCU

padat larutan

Pembuatan hidroksida kelompok se'ria

Kelompok seria dilebur dengan NaOH
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(KC)2(SO<)3.Na2SO< + NaOH

KC(OH)3+Na2SO,

Pemisahan Ce secara oksidasi dan
pengendapan fraksional

Ce mempunyai valensi Iil dan IV, scdang unsur LTJ
lain mempunyai valensi II dan III. Jika dioksidasi,
Ce akan beru'oah mer.jadi valensi IV sedang unsur
LTJ lain berubah menjadi valensinya III.

Ce(OH)3 + HNO3 - Ce(NO3)3

peiarutan

Ce(NO3)< + H2OCe(NO3)3 + O •

(NaC103) oksidasi

Dengan menambah amonia akan terjadi reaksi
sebagai berikut:

Ce(NO3>, + NH4OH - Ce(OH)4 + NH4NO3

pH=l ,5 gelatin

Unsur lain (valensi III) masih dalam iarutan
Pembuatan konsentrat Nd. (Dengan
membentuk garam rangkap nitrat dan
pengendapan)

Amonium nitrat ditambahkan pada Iarutan filtrat
(setelah pemisahan Ce) akan terbentuk reaksi
sebagai berikut,

KC(NO3)3 + NH4NO3 • KC(NO3)3.NH4NO3

ditambah amonia menjadi

KC(NO3)3.NH4NO3 + NH4OH

KC(OH)3 + NH4NO3

La dalam larutan, unsur lain dalam padatan. Dengan
demikian akan terbentuk padatan yang kaya akan
Nd. Beberapa parameter yang berpengaruh dadalah
sebagai berikut:

1. pH pengendapan

2. penambahan amonium nitrat

3. penambahan Cd(NO3)2 untuk mempermudah
pemisahan dan sebagai katalisator

4. tingkat pengendapan
Keberhasilan pembuatan konsentrat Nd dapat
diketahui dari besarnya harga perbandingan Nd :
jumlah total unsur selain Nd. Semakin besar
harganya, pembuatan konsentrat Nd semakin baik.
Konsentrat Nd ini sebagai umpan untuk ekstraksi,
maka disiapkan dalam bentuk larutan nitrat.

BAHAN DAN TATA KERJA

Bahan

Pasir monasit, air suling, NH4OH, NH4NO3,
Na2SO„, NaOH, H2SO4, Cd(NO3)2, HNO3
Alat

A!at gelas, oven, alat penggerus, alat ayak,
alat pengaduk pemanas, spektrometer pendar sinar
X, pH meter

Tata Kerja
1. Peleburan (digesti) pasir monasit

Menggerus, mengayak pasir monasitsampai
ukuran menjadi 200 mesh. Setiap 100 gr pasir
monasit 200 mesh dilebur dengan 200 ml H2SC>4
pekat pada suhu 210 °C selama 4 jam sambil terus
diaduk. Hasil leburan diencerkan dengan air suling
sampai volume menjadi 4500 ml, kemudian
disaring.

2. Pemisahan kelompok itria dan keiompok seria

Setiap 1000 ml larutan leburan encer
ditambah 15 gram Na2SO4 dipanaskan sambil
diaduk, sehingga terbentuk kristal kelompok seria.
Kristal dicuci dengan alkohol.

3. Pembuatan hidroksida kelompok seria

Setiap 100 gram kristal yang terbentuk
dilebur dengan 40 gr NaOH dan 1000 ml air suling
pada suhu 140 °C selama 2 jam dan dicuci dengar.
air panas sampai netral. Hasil leburan berbentuk
padatan yang mula-mula benvarna putih kemudjian
berubah abu-abu dan akhiraya menjadi kuning.
Padatan hidroksida kelompok seria ini kemudian
dikeringkan dalam oven dan diimbang sampai berat
tetap.

4. Pemisahan Ce dari kelompok seria

Setiap 25 gram padatan kelompok seria
hidroksida dilarutkan sedikit demisedikit ke dalam
50 ml HNO3 pekat dan ditambah 7,5 gr NaOCh
sambil dipanaskan dan diaduk selama 1 jam
kemudian ditambah air sampai volume menjadi 100
ml. Setelah dingin ditambah NH4OH sampai pH
menjadi,l,5. Endapan yang terbentuk disaring dan
dikeringkan ke dalam oven kemudian ditimbang.
Endapan mempunyai kadar De yang tinggi, sedang
larutan atau filtrat kaya ak'au La dan Nd.

5. Pembuatan konsentrat Nd

100 ml filtrat ditambah NH4NO3 20 %,
Cd(NO3)2 10 %, kemudian diendapkan dengan
amonia. Endapan yang terbentuk disaring,
kemudian dilarutkan dalam HNO3 3 M sampai
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volume menjadi 100 ml untuk dianalisis dengan
spektrometer pendar sinar X. Untuk meningkatkan
kadar Nd dalam endapan, endapan terbentuk
dilarutkan kembaii dalam HNO3 3 M sampai
volume menjadi 100 ml ditambah NHUNOj 20 %,
Cd(NOj)2 10 % kemudian diendapkan dengan
amonia, demikian seterusnya. Parameter yang
diteiiti adalah: volume penambahan NH4NO3 20 %,
volume penambahan Cd(NO3)2 10 %, pH
pengendapan dan tingkat pengendapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tabel 1. Dapat dilihat bahwa setelah
mengalami bebrapa proses, diperoieh peningkatan
kadar Nd dalam suatu larutan nitrat. Setelah
pengambilan Ce unsuryang dominan dalam larutan
adalah La dan Nd. Untuk membuat konsentrat Nd,
La dipisahkan lebih dahulu. Filtrat sisa
pengambilan Ce dipakai sebagai umpan pembuatan
kcmsentrat Nd.
Tabel 1. Analisis hasil yang diperoleh dari

proses peleburan pasir monasitsampai
pengambilan Ce

Unsur

Th

Y

La

Ce

Nd

Gd

Sm

Dy

Nd/IU

K a d a r

pasir
monasit

(%)

5,21

2,34

7,65

16,23

6,87

2,31

2,82

2,27

0,1747

Leburan
pasir

(ppm)

1086

512

1712

4505

1164

492

624

178

0,1266

garam
rangkat
suliat

( % )

3,89

0,59

6,56

13,97

5,92

0,52

2,77

0,03

0,2090

hidroksid
aKC

( % )

6,44

2,57

12,96

30,45

11,28

3,42

5,72

0,43

0,1820

Filtrat
sctclah

aengambi
lanO:
(ppm)

(ppm)

776

570

10308

772

6126

1278

826

0

0,4210

Pembuatan konsentrat Nd
1. Pengaruh pH pengendapan

(Volume umpan = 100 ml, Volume NH4NO3
20 % = 2,5 ml, Volume larutan endapan = 100 ml,
Volume Cd(NO3)2 = 2 ml)

Tabel 2.a. Pengaruh pH pengcndapan terhadap
kadar unsur dalam endapan setelah
dilarutkan daiam HNO3 3M dan
Nd/TU

pl-l
pengcnd

apan

5

6

7

.0
0

9

Kadar unsur dalam endapan setelah
pe'arutan (ppm)

Th

0

312

38

75

76

Y

0

1

12

57

50

La

0

61

1128

7308

10292

Ce

0

0

66

730

772

Nd

126

540

991

5660

6116

Gd

28

174

247

1235

1263

Sm

25

826

826

826

826

Nd/TU

2,377

0,2795

0,3558

0,495

0,421

Tabel 2.b. Pengaruh pH pengendapan terhadap
efisiensi

P H A

pengsnd
apan

5

6

7

8

9

Kadar unsur dalam endapan setelah pelarutan (ppm)

Th

0

40,2

50,13

98,58

98,71

Y

0

1,75

22,63

100

100

La

0

5,92

10,94

70,90

99,8

Ce

0

0

8,42

14,56

100

Nd

2,06

8,82

16,18

92,41

99,85

Gd

2,19

13,62

10,33

96,64

98,83

Sm

3,03

100

100

100

100

.HJ/TU

-> pH

Gb.l.a Hubungan pH pengendupan
dengan Nd/TUi
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Hubungan pH pengendapan
dengan ejlsiensi

Dari tabel 2.a dan 2.b. serta gambar l.a dan
l.b dapat dilihat bahwa semakin besar pH
pengendapan, kadar unsur-unsur yang ada dalam
endapan semakin besar. Semakin besar pH, harga
hasil kali kelarutan (Ksp) garam rangkap amonium
nitrat dan hidroksida unsur-unsur semakin dapat
dilampaui sehingga terjadi pengendapan. Nd dan
unsur-unsur logam tanah jarang lainnya
mempunyai harga Ksp yang lebih kecil dibanding
La. Dengan demikian La akan mengendap lebih
sedikit dibanding Nd dan unsur Iainnya. Keadaan
ini dapat dilihat pada besarnya efisiensi
pengendapannya pada pH 8, baru pada pH 9, La
hampir mengendap semua. Karena kadar La paling
tinggi pengurangan atau pemisahan sangat berarti
pada konsentrat Nd, sehingga diperoleh
peningkatan harga Nd/TU. Pada pH 8 diperoleh
hargaNd/TU paling besar (kecuali pada pH 5, tetapi
tidak dipilih karena efisiensinya sangat kecil).

2. Pengaruh penambahan NH4NO3 20 %

(Volume umpan = 100 ml, Volume larutan
endapan = 100 ml, Volume Cd(NO3)2 = 2 ml,
pH pengendapan = 8)

Pengendapan yang berlangsung di sini
merupakan kompetisi antara pengendapan bentuk
hidroksida dan garam rangkap amonium nitrat,
yang keduanya saling mendukung. Semakin besar
volume NH4NO3 yang ditambahkan, reaksi
pembentukan garam rangkap amonium nitrat
semakin sempuma. Dalam bentuk garam rangkap
amonium nitrat, masing-masing unsur mempunyai
derajat pemisahan yang berbeda dengan unsur
lainnya, sehingga mudah untuk dipisahkan. Pada
penambahan 10 ml HNO3 20 % diperoleh
pengurangan kadar La yang paling besar, hal ini

Tabel3.a. Pe.nig&ruh p e n a m b a h a n NH4NO3
terhadap kadar unsur dalam endapan
sctelah dilarutkan dalam H N O j 3 M

Volumc
NH4NO3

20%
(ml)

0

2,5

5

7,5

10

12,5

Kadar unsur dalam endapan setelah
pelarutan (ppm)

Th

629

755

662

692

671

675

Y

540

570

570

570

570

570

La

7644

7307

7065

7143

6953

7063

Ce

738

739

741

750

752

752

Nd

5601

5659

5988

6017

5953

5983

Gd

1235

1235

1252

1207

1223

1174

Sm

826

826

826

826

826

826

Nd/TU

0,4823

0,4950

0,5387

0,5378

0,5414

0,5410

Tabel3.b. Pengaruh NH4NO3 20 % terhadap
efisiensi pengendapan

Volume
NH4NO3

2 0 %
(ml)

0

2,5

5

7,5

10

Kadar unsur dalam endapan setelah pelarutan
(ppm)

Th

81,0

98,71

85,31

89,18

86,47

Y

94,74

100

100

100

100

La

74,16

70,89

68,55

69,30

67,46

Ce

95,60

95,73

95,98

91,15

97,41

Nd

92,42

92,39

97,76

98,24

97,19

Gd

96,46

96,64

97.97

94,44

95,70

Sm

100

100

100

100

100

0.55

0.54

0.53

0.52

0.51

0.5

0.49

0.(8

Nd/Ti

5 7.5
•-> KH4KO3 m | m

12.5

Gb.2.a Hubungan antara volume
NH4NO3 denganNtUTU
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.IU/Ti

Gb.2.a Hubungan antara volume
NH4NO3 dengan eflsiensi

dapat dilihat dari efisiensi pengendapannya yang
mempunyai harga paling kecil, sehingga diperoleh
harga Nd/TU terbesar. Sedang unsur-unsur lainnya
hanya sedikit terjadi pemisahan karena urutan
derajat pemisahannya lebih awal dibanding La dan
Nd, (harga Ksp unsur-unsur lain lebih kecil
dibanding La dan Nd).
3. Pengaruh penambahan Cd(NO3>2 10 %

(Volume umpan = 100 ml, Volume larutan
endapan = 1 0 0 ml„ pH pengendapan = 8,
Volume NH4NO3 20 % = 10 ml)

Tabel 4.a. Pengaruh penambahan Cd(NOj)2 10
% terhadap kadar unsur dalam
endapan setelah dilarutkan dalam
HNO3 3M

Volume
Cd(NO3)2

10%
(ml)

0

1

2

3

4

5

Kadar unsur dalam endapan setelah
pelarutan (ppm)

Th

629

700

67!

683

657

660

Y

570

569

570

570

570

570

La

7644

7307

7065

7143

6953

7063

Ce

738

739

741

750

752

752

Nd

5601

5659

5988

6017

5953

5983

Gd

1235

1235

1252

1207

1223

U74

Sm

826

826

826

826

826

826

Nd/TU

0,5203

0,5201

0,5414

0,5458

0,5347

0,5398

Tabel 4.b. Pcngaruh penambahan Cd(NO3)2 10
% terhadap efisiensi pcngendapan

Volume
Cd(NO3)2

2 0 %
(ml)

0

1

2

3

4

5

Efisiensi pengendapan { %)

Vn

81,06

90,21

86,47

88,02

85,95

85,05

Y

100

99,82

100

100

100

100

La

68,63

69,49

67,46

66,83

66,97

66,72

Cc

95,80

100

97,41

98,58

100

99,74

Nd

91,43

94,71

95,56

97,75

96,70

96,97

Gd

96,64

100

95,70

97,18

100

100

Sm

100

100

'100

100

100

100

. Kd/TU

Gambar 3a. Hubungan voL Cd(NO?,)2 dengan
NdfTU

100

90

80

Efisimi*

70

60
l 3

••' CJIK03IZ10 k ml

Gatnbar 3b. Hubungan voL Cd(NOs)2 dengan
efisiensi
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Kadmium nitrat berf.ungsi sebagai
katalisator dan untuk lebih mempermudah
penyaringan. Semakin besar volume CdCNOj)?,
reaksi akan lebih baik dan penyaringan lebih
mudah. Pada penambahan 3 ml diperoleh
pemisahan yang niaksimum, sehingga
menghasilkan harga Nd/TU yang paling besar.
Untuk mempertinggi harga Nd/TU (konsentrat Nd
lebih) dilakukan pengendapan bertingkat.

4. Pengaruh jumlah tingkat pengendapan

(Vol.Umpan= 100 ml, Vol. NH4NO3 20% = 10
m 1, Vol. Cd(NO3)210%=3 m 1, pH pengendapan
= 8)

Tabel5a. Pengaruh tingkat pengendapan
terhadap kadar unsur dan Nd/TU
dalam endapan sesudah pelarutan
daIamHNO'33M

Tingkat

I

11

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

Kadar unsur dalam endapan setelah
peiarutan (ppm)

Th

683

683

683

629

591

550

483

426

370

370

370

370

370

370

370

Y

570

546

522

522

516

515

508

506

506

506

497

487

464

464

463

La

6888

5803

5146

4270

4031

3457

3086

2671

2423

2075

1806

1743

1536

1459

1371

Ce

761

760

753

745

745

745

745

740

740

740

740

740

732

732

732

Nd

5987

5952

5908

5893

5863

5814

5772

5731

5705

5668

5605

5588

5536

5444

5389

Gd

1242

1242

1242

1242

1196

1185

1182

1168

1159

1123

1108

1108

1108

1088

1010

Sm

826

826

826

826

826

826

826

826

826

826

826

.826

826

826

826

Nd/TU

0,5458

0,6037

0,6441

0,7157

0,7417

0,7988

0,8451

0,9044

0,9470

1,0050

1,0483

1,0595

1,0993

1,1076

1,1293

Dengan pengendapan bertingkat,
unsur-unsur yang terkandung dalam endapan dapat
dikurangi. Adanya NH4NO3 dan Cd(NO3)2 baru
dalam pengendapan kembali akan membentuk
garam rangkap amonium baru, menyebabkan
perbedaan derajat pemisahan antara unsur-unsur
yang ada dalam endapan, sehingga mempermudah
pemisahan. Dengan demikian kadar dan efisiensi
pengendapan unsur dalam endapan akan berkurang.
Namun demikian pengurangan kadar unsur Nd

TabeJ5b. Pcn.garuh tingkat pengcndapan
terhadap efisiensi pengendapan

Tingkat

I

II

III

'v

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

Th

88,02

88,02

88,02

81,06

76,16

70,88

62,24

54,90

47,68

47,68

47,68

47,68

47,68

47,68

47,68

Efisiens

Y

100

95,79

91,58

91,58

90,53

90,35

89,12

55,77

88,77

88,77

87,19

85,44

81,40

81,40

81,23

La

66,83

56,30

49,93

41,43

39,11

33,54

29,24

25,91

23,57

20,13

18,52

16,91

14,90

14,16

13,30

pengendapan (%)

Ce

98,58

98,45

97,54

96,50

96,50

96,50

95,50

94,85

95,55

95,85

95,85

95,85

94,82

94,82

94,82

Nd

97,75

97,18

98,68

96,21

95,72

94,92

94,24

93,57

93,14

92,54

91,51

91,23

93,38

88,88

87,98

Gd

97,18

97,18

97,18

97,18

93,52

92,72

92,49

81,39

90,69

87,87

86,70

86,70

86,70

85,13

79,03

Sm

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Gambar 4 a. Hubungan tingkat pengendapan
dengan Nd/TU

paling kecil, sehingga harga perbandingan Nd/TU
semakin besar. Demikian seterusnya, sampai pada
tingkat ke XV diperoleh harga Nd/TU 1,1293
dengan efisiensi pengendapan La 13,3% dan Nd
89,87%.
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Gambar 4 b. Hubungan tingkat pengendapan
clengan Efisiensi

KESIMPULAN

Hasil terbaik pembuatan konsentrat Nd pada
pengendapan XV tingkat dengan umpan 100 ml
larutan filtrat setelah pengambilan Ce dari pasir
monasit dengan menambahkan 10 ml NH4NO3
20%, 3 ml Cd(NO3)210% dan pH pengendapan Nd
89,87%, efisiensi pengendapan La 13,30% dengan
Nd/TU 1,1293.
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REDUKSI U(VX) MENGGUNAKAN REDUKTOR JONES

Sahat Simbolon
PPNY-BATAN, Jl. Babarsari, P.O. Box 1008, Yogyakaria 55010

ABSTRAK

REDUKSl U(VI) MENGGUNAKAN REDUKTOR JONES. Telah dilakukan reduksi oksida uranium
yang dilarutkan dalam asam sulfal dengan imnggunakan reduktor Jones Zn(Hg) Larutan uranium sulfal
hasil reduksi dianalisisjumlah U(IV)-nya dengan mengukur absorbansnyapada panjang gelombang 652
nm dan dibandingkan dengan hasil oksidasi dengan larutan KMnOt. Didapatkan hasil perbandingan
aniara hasil oksidasi dengan larutan KMnOa, dan pengukuran absorbansnya sangat baik. Akan tetapi
hasil pengukuran absorbans U(VI) pada panjang gelombang 429 nm dari hasil oksidasi U(IV) dengan
larutan KMnO* iidak berubah.

ABSTRACT

REDUCTION U(VI) USING JONES REDUKTOR. Reduclion ofdissollved oxide uranium insulfuric
acid use ofredutor Jones Zn(Hg) was carried out. The reduced uranium sulfate solution was analyzed its
U(1V) by measuring its absorbance on 652 nm and compared to oxidation U(IV) soluiion with KMnOi
solution. It wasfound that the comparation was in a good agreement. However, rmasuring ofabsorbance
ofU(VI) sotution on 429 nm result ofoxidation U(IV) wilh KMnOi, solution was not change.

PENDAHULUAN

Logam uranium dan oksida uranium banyak
sekali digunakan sebagai bahan bakar nuklir di

dalam reaktor nuklir. Uranium dioksida hasil
reduksi U3O8 dengan hidrogen, adalah salah satu
bentuk oksida uranium yang sering digunakan
sebagai bahan bakar nuklir. Reaksi reduksi di atas
berlangsung antara fasa gas (gas hidrogen) dengan
fasa padat (U3OS) di dalam tungku pemanas pada
suhu 900 °C. Disamping reaksi reduksi oksida
uranium antara fasa gas dan padat di atas, reaksi
reduksi oksida uranium juga dapat berlangsung
antara fasa cair dengan fasa padat dan fasa cair
dengan fasa cair.

Uranium mempunyai 4 spesies, yaitu U(VI),
U(V), U(IV) dan U(III), dari semua spesies ion
uranium di atas hanya U(VI) yang stabil terhadap
oksigen, sedangkan U(IV) kurang stabil. Akan
tetapi kalau di dalam larutan asam sulfat, fosfat atau
asam perkhlorat cukup stabil baik dalam suhu
kamar atau suhu yang relatif tinggi dalam beberapa
jam. Sementara itu U(V) dan U(III) tidak stabil
sama sekali, begitu terbentuk langsung berubah
menjadi U(VI) atau U(IV) dengan oksigen yang
terdapat di dalam udara baik di dalam larutan asam
sulfat, fosfatatupun perklorat. (T.M. FLORENCE1)

Sifat kimia ion-ion uranium terhadap
oksigen sangat variatif sehingga mengakibatkan

senyawa oksida uranium jarang sekali yang
stokhiometris. Kandungan oksigen di dalam
senyawa oksida uranium sangat bervariasi, secara
umum rumus oksida uranium yang tidak
stokhiometris dapat dituliskan sebagai UO24X dan
UCb-*. Beberapa metoda reduksi U(VI) menjadi
U(IV) di dalam fasa air, misalnya dengan memakai
elektroda tetes Hg. Metoda ini kurang begitu praktis
karena hasil reduksi U(VI) menjadi U(IV) tedapat
di dalam Hg. Metoda yang lain adalah reduksi
U(VI) menjadi U(IV) dengan menggunakan
amalgam di dalam suasana 0,1 M asam fosfat, cara
ini agak berbeda sedikit dengan suasana asam fosfat
yang pekat dengan konsentrasi 0,6 M. Kalau
reduksi dilakukan di dalam suasana asam fosfat
encer, maka reduksinya bertingkat yaitu U(VI)
menjadi U(V) dan akhirnya menjadi U(IV).
Semakin tinggi konsentrasi asam fosfatnya maka
hasil reduksi U(VI) menjadi langsung menjadi
U(IV) tanpa melalui U(V) (Hisasi Kubota 2).
Beberapa logam, sebagai fasa padat, dapat
digunakan untuk mereduksi U(VI) menjadi U(IV)
misalnya d_engan menggunakan logam perak, tetapi
harus dilakukan dalam suhu dan konsentrasi asam
khlorida yang tinggi, yaitu 4 M. Sudah barang tentu
penanganan seperti ini^urang praktis sehingga
tidak terlalu disukai. Logam lajn yang juga dapat
digunakansebagai reduktor, misalnya logam Pb, Cd
dan Na akan tetapi hasil reduksi ketiga logam ini
kurang batk, misalnya reduktor Na hiposulfit akan
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menghasilkan hasil samping H2S, S dan S02 dan
reaksinya cukup kompleks.(James H. Patterson 3)

Metoda reduksi di atas kurang praktis dan
mempunyai banyak kelemahan, metoda yang iebih
praktis untiik mereduksi U(Vl) mejadi U(I V) adalah
dengan menggunakan reduktor Jones, yaitu suatu
reduktor amalgam yang terdiri atas butiran Zn yang
telah dilapisi oleh Hg di dalam asam suifat encer.
Semua hasil reduksi U(VI) dapat diharapkan
menjadi U(IV) sehingga dapat dimanfaatkan untuk
masalah partisi plutonium dan uranium misainya.

Makalah ini akan membicarakan reduksi
U(VI) menjadi U(IV) di dalatn suasana asam sulfat
yang relatif encer dengan menggunakan reduktor
Jones dan oksidasi U(IV) kembali dengan larutan
KMnO„.

TATA KERJA

Bahan

1. Zn serbuk (Merck)

2. U3O8, ADU, UO2 (PPNY)

3. H2SO4(Merck)

4. HgSO4, KMnO4 dan HNO3 (Merck).

Peralatan

1. Peralatan gelas biasa

2. Buretbiasa

3. Spektrofotometer UV-Vis Shimadzu 2100S

METODA

Zink amalgam dibuat dengan mencuci
butiran-butiran Zn dengan asam nitrat encer 0,5 %,
kemudian dibilas dengan aquades. Butiran-butiran
Zn yang sudah dibilas dan diaktivasi dengan asam
sulfat 5 % selama 10 detik. Kemudian dicuci dengan
aquades. Setelah itu dicampurkan dengan HgClj 3,6
% dan ditambahkan 1 tetes asam sulfatpekat selama
10 menit. Zn-amalgam yang terbentuk kemudian
dicuci beberapa kali dengan asam sulfat encer I %.
Zn-amalgam yang didapatkan ditempatkan di
dalam suatu buret yang telah diisi dengan wol kaca,
agar butiran^Zn-amalgam tidak menutupi lubang
buret dan cairan dapat keluar dari buret.

Semua cuplikan U3O8, UO2 dan ADU yang
sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu sekitar 400
°C selama satu jam supaya berubah menjadi UO3,
dilarutkan di dalam asam sulfat encer. Larutan
uranium sulfat dilewatkan ke dalam buret yang

telah berisi Zn-amalgam, maka larutan yang
mula-mula berwarna kuning berubah menjadi
berwarnahijau. Perubahan ini menunjukkan bahwa
sudah terjadi reduksi U(VI) menjadi U(I V). Jumlah
U{IV)dan U(VI)dapatdianalisisdengan mengukur
absorbans masing-masing pada panjang gelombang
652 nm dan 429 nm memakai spektrofotometri
UV-Vis. Hasil oksidasi U(IV) dengan iaruian
KMnO<i kemudian dianalisis jumlah U{IV) yang
sudah teroksidasi dengan cara yang sama dan
dicoba kembali untuk melihat U(VJQ melalui
panjang gelombang 429 nm.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua bentuk oksida uranium secara praktis
dapat dikatakan tidak larut di dalam asam sulfat
encer pada suhu kamar. Senyawa uranium dioksida
(UO2) kelarutannya di dalam asam sulfat panas
lebih sedikit dibandingkan dengan kelarutan UO3
ataupun U3OS. Untuk mengatasi kelarutan oksida
uranium yang cukup sedikit tersebut, maka untuk
melarutkan oksida uraniutn dapat dilakukan dengan
menambahkan HNO3 atau mula-mula oksida
uranium dilarutkan ke dalam HNO3, kemudian
asam nitratnya diganti dengan asam sulfat dengan
cara pemanasan sampai semua gas berwarna coklat
keluar dari larutan. Metoda pelarutan dengan
menambahkan sama nitrat baik sebelum atau pun
sesudah penambahan asam sulfat seperti di atas
tidak memungkinkan spesies ion uranium U(III),
U(IV) dan U(V) terdapat di dalam larutan. Semua
ion uranium di atas berubah menjadi spesies U(VI).
Asam sulfat tidak dapat melakukan oksidasi U(IV)
menjadi U(VI) atau pun mereduksi U(VI) menjadi
U(IV). Perabahan spesies U(VI) menjadi U(IV) di
dalam suasana asam nitrat tidak mungkin dilakukan
karena anion nitrat sangat reaktif sekali terhadap
U(IV). Oleh karena itu kalau terjadi reduksi U(VI)
menjadi U(IV) dalam suasana asam nitrat, maka
asam nitrat akan langsung mengoksidasi U(IV)
menjadi U(VI). Reaksi oksidasi ion uranium
dengan nitrat dapat dituliskan sebagai berikut ini
U4+ + NO3- + H2O—*UO2++ + HNO2 + H+.

Reaksi oksidasi ini berjalan dengan cepat
meskipun di dalam larutan terdapat anion sulfat
banyalesekali.

Dengan metoda spektrofotometri larutan
UO2SO4 atau UO2NO3 keduanya berwama kuning,
hanya terdiri dari satu spesies U(VI) saja yang
puncak absorbansnya dapat dilihat' pada panjang
gelombang 429 nm seperti pada gambar 1 berikut
ini.
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Gambar 1. Absorbans dari larutan UO2SO4
atau UO2NO7,

Reaksi reduksl U(VI) menjadi U(IV) dengan
mengguaakan reduktor Zn(Hg) dapat dibagi
menjadi dua jenis, yaitu reaksi reduksi bertingkat
atau tidak langsung dan langsung. Sementara itu
reaksi reduksi U(VI)—-U(IV) yang bertingkat atau
tidak langsung ada 2 jenis, yaitu : melalui reduksi
U(VI)-—U(V)—~ U(IV) dan reduksi U(VI^
U(II1) — U(IV). Reaksi reduksi yang
menghasilkan U(III) dengan oksigen dari udara
akan merubah U(III) menjadi U(IV), reaksinya
dapat dituliskan sebagai berikut ini.

3 UO2SO4 + 4 H2SO4 + 3 Zn(Hg)—•U2(SO4)3 +
3 ZnSO4 + 4 H2O
hasil reaksinya menghasilkan U(III) yang tidak
stabil terhadap oksigen dari udara, reaksi antara
U(III) dengan oksigen dari udara dapat dituliskan
sebagai berikut ini,

2 U2(SO4)3 + 2H2SO4 + O2 —«• 4 U(SO4)2 + H2O
Disamping reaksi reduksi U(VI) menjadi U(IV)
yang melalui U(III) tetapi ada juga melalui reduksi
bertingkat dari U(VI) melalui U(V) kemudian
menjadi U(IV). Reaksi ioniknya dapat dituliskan
sebagai berikut ini:

e° OUO2(+) + 4 H+

Zn(Hg) —- Zn(++)+Hg + 2e°

Logam Zn yang sudah datam bentuk amalgam
mudah sekali melepaskan elektronnya dan UO2

 (++)

mudah menangkap elektron sehingga
menghasilkan U(VI sebagai spesies perantara, dan
akhirnya mengikuti reaksi UO2 (+)+4 H*+ew —*"

U(++++) + 2H2O, reaksi ini sangat cepat sekali. Hasil •
reaksi antara U(VI) dengan reduktor Jones
menghasilkan hasil antara U(III) dan U(V)
kemudian dengan adanya oksigen dari udara dan
elektron yang cukup banyak dilepaskan oleh Zn,
maka hasil akhimya adalah U(IV) yang relatif stabil
di dalam suasana asam sulfat. Reaksi reduksi U(VI)
menjadi U(IV) dalam suasana sulfat dengan

reduktor Jones Zn(Hg) disebut sebagai reaksi
reduksi secara langsung, reaksinya sebagai berikut
ini,

UO2SO4 +2H2SO4 + Zn(Hg) » U(SO4)2 +

ZnSO4 + 2H2O.
Reaksi ini paling dominan dari antara semua reaksi
reduksi yang dituliskan di atas, sehingga
seandainya U(III) dan U(V) dapat distabilkan maka
jumlah U(IV) yang paling banyak.

Dengan metoda spektrofotometri hasi!
reduksi U(VI) berubah menjadi U(IV) dapat dilihat
pada absorbansnya seperti pada gambar 2 berikut
ini. Pada gambar 2 berikut ini tidak hanya 1 puncak
absorbans saja yang dapat diiihat, akan tetapi ada 4
puncak absorbans. Puncak yang*pa!ing dominan
adalah pada panjang gelombang 652 nm, yaitu
puncak absorbans U(IV).

. ASu t tm

350 400 450 550 550 500 (50 /00 }il 900
Pu j l i j Ctlombu; | in |

Gambar 2. Absorbans reduksl U(VI)— U(iV)
dengan redukior Jones

Meskipun semua U(VI) sudah tereduksi
menjadi U(IV) akan tetapi pada panjang gelombang
429 nm masih terdapat sebuah puncak absorbans.
Puncak absorbans pada panjang gelombang 429 nm
selalu muncul walaupun reduktor Jon'es yang
digunakan masih dalam keadaan baru diaktivasi.
Demikian pula halnya kalau pemakaian reduktor
Jones yang sudah berkali-kali untuk mereduksi
UO2 '"'•dengan harapan bahwa kemampuan untuk
mereduksinya U(VI) menjadi U(IV) semakin
menurun maka puncak serapannya pada panjang
gelombang 429 nm akan semakin tinggi puncaknya.
Akan tetapi puncak serapan pada panjang
gelombang 429 nm selalu muncul dengan tinggi
yang selalu sama. Sehingga dapat dipastikan bahwa
puncak serapan tersebut bukanlah U(VI) sisa yang
tidak tereduksi.

Konsentrasi asam sulfat dari lingkungan
UO2SO4 tidak terlalu khusus , kisaran
konsentrasinya cukup lebar, kalau konsentrast
asam sulfatnya sangat encer, maka reaksi reduksi
U(VI) menjadi U(IV) kurang baik hasilnya. Secara
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visual reaksi reduksi U(VI) menjadi U(IV) dapjt
dilihat dengan melihat perubahan wama larutannya
yang mula-mula kuning menjadi hijau. Sementara
itu kalau larutan yang sudah tereduksi menjadi
iarutan U(IV) dioksidasi kembali terutama dengan
nitrat akan berubah menjadi kuning. Oleh karena
reaksi antara larutan U(IV) dengan anion nitrat
sedemikian reaktifnya, maka analisis kandungan
U(tV) yang terdapat di dalam larutan yang sudah
tereduksi sangat susah diiakukan. Sehingga
dibutuhkan oksidator yang relatif lemah agar
didapatkan reaksi antara larutan U(IV) dengan
sesuatu oksidator teramati. Beberapa oksidator
yang dapat bereaksi relatif lambat dengan U(IV)
sehingga dapat diamati perubahannya atau proses
oskidasi U(IV) antara iain adalah KMnO4 dan
K2Cr2O7. Reaksi antara U(IV) dengan KMnO4

cukup lambat dan titik akhir reaksinya dapat dilihat
dengan jelas perubahan warna KMnO^ yang
mula-mula coklat yang relatif lambat akan hilang
karena tereduksi o!eh U(IV), sehingga oksidator ini
yang dipilih dibandingkan dengan oksidator
K2Cr207. Reaksi kimia antara larutan U(IV)
dengan KMnC>4 dapat dituliskan sebagai berikut ini

5U(SO4)2 + 2 KMnO. + 2H2O 5UO2SO4 +
KHSO4 + 2MnSO4 + H2SO4
Larutan U(IV) setelah bereaksi dengan larutan
KMnCU, maka U(VI) akan terbentuk kembali,
seperti tertulis pada persamaan reaksi di atas. Oleh
karena itu dengan metoda spektrofotometri larutan
UO2SC>4 hasil oksidasi larutan U(IV) dengan larutan
KMnO-t seyogianya akan mengasilkan sebuah
puncak absorbans pada panjang gelombang 429
nm, maka pSfhitungan jurnlah U(VI) yang
terbentuk yang berasal dari hasil oksidasi U(IV)
dengan larutan KMnO4 dapat diketahui dengan
mengukur absorbans tersebut. Perubahan
kandungan U(IV) yang terdapat di dalam larutan
akan terlihat dengan jelas pada absorbansnya pada
panjang gelombang 652 nm. Dengan kata lain
perubahan absorbans U(IV) pada panjang
gelombang 652 nm akan berbanding terbalik
dengan perubahan absorbans U(VI) pada panjang
gelombang 429 nm. Akan tetapi meskipun U(IV)
sudah teroksidasi seluruhnya dengan larutan
KMNO4 menjadi U(VI) namun absorabns U(VI)
pada panjang absorbans 429 nm tidak mengalami
perubahan sama sekali sepjrti t;erlihat pada salah
satu hasii percobaan pada gambar 3.

Perubahan konsentrasi larutan U(IV) hasil
oksidasi dengan larutan KMnO4 dibandingkan
dengan peagukuran absorbans U(IV)-nya sangat
jelas dari pembahan niiai absorbans U(IV). Untuk
menghitung perubahan konsentrasi U<IV) yang

. Ablorblis
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Gambar 3. Perubahan absorbans U(IV) basil
oksldasi larutan U(IV) dertgan
KMnOj

telah bereaksi dengan KMnO4 harus dihitung
terlebih dahulu koefisien keserapan molar U(IV).
Koefisien keserapan molar iarutan U(IV) di dapat
dari rumus s = A/C, A = absorbans dan C =
konsentrasi U(IV). Dari hasil percobaan reduksi 1
g UO3 setelah dilarutkan ke dalam 50 mL H2SO4
5 % didapatkan nilai keserapan molar e =
2,873/0,07 M = 41 IvT1 cm'1. Nilai ini kemudian
digunakan untuk menghitung konsentrasi U(IV)
yang masih sisa di dalam larutan yang belum
tereduksi. Perubahan konsentrasi U(IV) dari
absorbansnya setelah mengalami oksidasi
menunjukkan bahwa konsentrasi U(IV) di dalam
larutan mengalami perubahan. Sementara itu nilai
absorbans U(VI) hampir tidak mengaiami
perubahan absorbans sama sekali seperti terlihat
pada tabel 1 di bawah ini. Meskipun semua ion
U(IV) di dalam larutan telah berubah menjadi
U(VI) karena oksidasi dengan KMnO4 akan tetapi
absorbans U(VI) hampir tidak mengalami
perubahan yang nyata seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perubahan absorbans 0,07 M; 2,5 mL
U(IV) hasil oksidasi dengan KM11O4
dan pengukuran konsentrasi U(VI)

Vol.
KMnO4

0,07 M

• (mL)

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Abs U(IV)

2,873

1,985

1,46!

0,907

0,394

0,052

Abs (UVI)

0,696

0,575

0,569

0,563

0,507

0,618

Kons
(UIV)

0,070 M

0,054 M

0,045 M

0,027 M

0,0)4 M

0,001 M

Kons.
U(IV)

Seharusnya

0,070 M

0,056 M

0,042 M

0,028 M

0,014 M

0,000 M
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Hasil perhitungan agtara reaksi U(IV)
dengan larutan KMnO4 dan dibandingan dengan
hasil pengukuran absorbans U(IV-nya terlihat
cukup baik, perbedaannya tidak lebih dari 0,1 %.
Sehingga pengukuran konsentrasi U(IV) dapat
dilakukan dengan salah satu metoda dari kedua
metoda di atas. Di Iain pihak konsentrasi U(VI)
hasil oksidasi (IV) dengan lanitan KMnO4 yarig
seharusnya bertambah nilai absorbansnya sesuai
dengan pertambahan larutan KMnO4 atau sesuai
dengan pengurangan konsentrasi U(IV) tidak
mengalami perubahan dalam absorbansinya.
Senyawa UO2SO4 hasil oksidasi larutan U(IV)
dengan KMnO4 yang terdapat di dalam larutan
keserapan molamya sangat kecil sehingga tidak
menghasilkan suatu puncak absorbans yang
mencolok. Oleh karena itu pengukuran konsentrasi
U(VI) tidak dapat dilakukan dengan mengukur
perubahan absorbansi U(VI)-nya, melainkan harus
melalui pengurangan konsentrasi U(IV).

KESIMPULAN

1. Hasil reduksi U(VI) dengan reduktor Jones
menghasilkan U(IV) dan dengan beberapa
absorbans spektrum latar yang cukup tinggi.

2. Hasil oksidasi kembali U(IV)- dengan
larutan KMnO4 menghasilkan U(VI) dengan
nilai keserapan molar yang sarrgat kecii
dibandingkan dengan keserapan molar
UO2SO4 larutan awal.

3. Salah satu spektrum latar hasil reduksi
U(VI) menjadi U(IV) adalah spektrum
absorbans U(VI) sehingga dengan
penambahan niiai absorbans U(VI) yang
cukup kecil tidak ada terjadi pertambahan
yang mencolok.

4. Untuk menghitung U(VI) yang terjadi dari
hasilU(IV)oksidasi dengan larutan KMnO4

harus menggunakan metoda kimia klasik
yaitu perhitungan sistem redoks.
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TANYA JAWAB

Siti fVardlyati

Pengompleks apa yang digunakan dalam
analisa U hasil reduksi ?

S. Simbolon

Metoda ini tidak menggunakan
pengompleks tertentu, tetapi U(VI) dan U(VII) di
dalam media sulfat mempunyai panjang gelombang
serapan tertentu.

DjarotSW

1. Apakah tujuan sebenarnya penelitian
Saudara ?

2. Dapatkah Saudara menunujukkan /
menjelaskan kecepatan.kinetika reduksi
dari penelitian ini ?

S. Simbolon

1. Tujuan penelitian ini untuk mencari
seberapa banyak anion nitrat yang mampu
berada di dalam U(IV) hasil reduksi U(VI)
dengan menggunakan reduktor Jones,

2. Reaksi reduksi ini tingkat nol, karena tidak
tergantung pada konsentrasi U(VI) ataupun
jumlah reduktor Jones.
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Muzakky

1. Berapa % efisiensi reduksi U(VI) menjadi
U(IV) apakah semua U(VI) menjadi U(IV).

2. Apakah hasil reduksi U(IV) tidak diiukti
hasilsctmping U(V) aiau U(HI) ?

S. Simbolon

1. Secara oksidimetri semua U(VI) akan
berubah menjadi U(IV), tetapi secara
spektrofotometri hasil oksidasi kembali
dengan K1MNO4, tidak terjadi reaksi
oksidasi kembali, meskipun kandungan
U(IV) nya berkurang.

2. Secara teori U(V) dan U(III) memang
terbentuk, tetapi karena tidak stabil akan
berubah menjadi U(VI).
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PENGKAJIAN STRATIGRAFI CUPLJKAN BATUAN DARI
ZAMAN KUARTER MENGGUNAKAN PERTANGGALAN
RAEIOKARBON

Wisjachudin Faisal., Agus Taftazani., F. Lahagu, Sumtyatno, Suhardi, Imam Prayogo
PPNY-BATAN.Jl. BcbarsariP.O. Box 1008. Yogyakarta 55010

Djiono
PAIR-BATAN, Jl. Cinere. PasarJum 'at, Kotak Pos 43 KBYL, JakartaSelatan

Wartono Rahardjo
Fak TeknikJur. Geologi UGM

ABSTRAK
PENGKAJIAN STRATIGRAFICUPLIKAN BATUAN DARl ZAMAN KUARTER MENGGUNAKAN

PERTANGGALAN RADIOKARBON. Telah diiakukan pertanggalan radiokarbon cuplikan batuan
berumur Kuarter dari daerah fVa'.uadeg, Kalasan, Sletnan Yogyakarta. CupUkan diambil dari tapisan
pasir tu/a yang terletak di bagian atas danjuga pada lapisan di bawahnya, berupa Paleosoil. Selelah
dilakukan perlakuan av/al, maka dilanjutkar.- dengan optimasi berat cuplikan sedemikian agar diperolek
gas COz dengan tekanan lebih besar atau sama dengan 20 inHg dengan harapan benzenyang lerbentuk
3 mlsesuaipersyaratanpencacahan optimum. Pertanggalan ierhadap kedua cuplikan diharapkan dapat
dipakai sebagai data penentu urutan stratigrafi pada lokasi tersebut. Hasil pertanggalan pasir tufa =
5835,69 66,91 BP (3885,69+66, 91 SM) sedangkan cuplikan Palaesoil = 6127,87± 66,12 BP (4177,87
+ 66,12 SM). Dari segi stratigrafi, hasilpertanggalan tersebut menunjukkan bahwa susunan perlapisan
yang diperiksa menunjukkan hubungan selaras ("conformable") tanpa adanya rumpang waktu geologi
yang signifikan.

ABSTRACT
STRAT1GRAPHICASS1GMEN7OFSAMPLEFROMQUATERNARYAGE USING RADIOCARBON

DATING METHOD. Radiocarbon Datingfor Quaternary samples from Watuadeg, Kalasan, Sleman
Yogyakarta has been carried out. The samples are taken/rom Tuffaceous sandiayer (top sample) which
overlies a Paleosoil (bottom sample). Afterpretreatment, the weightofthesamptes was optimated in order
to reach same or more than 20 inHg pressure from COi gas or 3 ml volume benzene. The result o/the
dating ofthe samples are expected to enabte stratigraphic assignmenl ofthe layers where the samples
were taken. The dating result ofthe Tuffaceous sand =5835.69 ± 66.91 BP (3885.69 ± 66.91 BC) and
Paleosoilsample = 6127.37+ 66.12 BP (4177.87+ 66.12BC). From thestratigraphica!aspect, the dating
results show the two layers. are in conformable relation without any abnormality.

PENDAHULUAN

Dengan telah tersedianya teknik Pertanggalan
Radiokarbon di PPNY yang selama ini

penelitiannya banyak terkait dengan bidang
arkeologi maka pada penelitian ini akan dilakukan
penelitian yang berkaitan dengan bidang geologi
Untuk itu diperlukan penelitian pendahuluan
tentang pertanggalan di bidang geologi. Pada
penelitian ini akan lebih ditekankan pada
pertanggalan untuk perlapisan sedimen yang
umurnya muda (puluhan ribu tahun = Zaman
Kuarter, lihat tabel 1). Cuplikan yang diambil
berupa sedimen vulkanik dari Gunung Merapi di

daerah Watuadeg, Kalasan, Sleman Yogyakarta.
Dengan diketahuinya harga pertanggalan
masing-masing sedimen pada periapisan tersebut
maka akan dapat diketahui kapan peristiwa
sedimentasi itu terjadi, sehingga dapat disusun
urutan stratigrafi secara umum, atau secara khusus
mengenai stratigrafi vulkaniknya.

"'" Selatna ini pai a ahli geologi dalam usahanya
untuk menentukan urutan stratigrafi (ilmu yang
mempelajari mengenai lapisan tanah/batuan) lebih
banyak menggunakan metoda pertanggalan relatif.
Metoda ini lebih mudah dilaks'anakan tetapi tidak
dapat menentukan umur secara pasti, karena kisaran
hasil pertanggalan terlaiu besar. Apabila
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Tabel I. Skala Waktu Geologi(2)

Gambar 1. Peia lokasi pengambilan
cupllkan''

diperlukan pertanggalan yang lebih akurat,
misalnya dengan metoda pertanggaian radiokarbon,
sampel harus dikirim ke luar negeri. Untuk
memperoleh hasilnya diperlu- kan waktu yang
sangat lama, sehingga tidak praktis. Pe- nelitian
pendahuluan tentang pertanggalan sedimen ini
diharapkan hasilnya (perlakuan awal, optimasi
berat sampel, sintesis dan sebagainya) dapat
digunakan sebagai dasar peneiitian pertanggalan
sedimen pada rencana lokasi PLTN di
Semenanjung Muria. Dengan diketahui umur bahan
organik yang terkungkung dalam sedimen, hampir
dapat dipastikan bahwa umur bahan organik
tersebut berusia sama dengan proses terjadinya
sedimentasi . Dengan diketahuinya umur
masing-masing lapisan tanah tersebut maka data
tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu hal
untuk memperkirakan pola kegiatan vulkanik pada
masa yang akan datang. Sehingga lokasi dimana
PLTN akan dibangun dapat ditentukan dengan
seksama (angka keselamatan yang relatif tinggi).

Teronggoknya sedimen vulkanis di suatu
tempat dapat dipakai sebagai data untuk
menunjukkan macam proses arah dari sedimentasi
tersebut. Misalnya dari sifat sedimen yang berupa
pasir dan kerakal yang mengandung serpihan kayu
menjadi arang (terarangkan) menunjukkan bahwa
sedimen vulkanik tersebut terjadi akibat aliran awan
panas. Sedangkan tebal tipisnya serta besar
kecilnya butiran sedimen dapat menunjukkan
besarnya energi pengendapan serta seringkali
menunjukkan arah alur sungai yang mengalirkan
sedimen tersebut.

Kurun

Fanerozo-

ikum

Kriptozoikum

Masa

Kenozoikum

Mesozoikum

Paleozoikum

Arkeozoikum

Zaman

Kuartcr

Neogen

Tersier

Paleogen

Kala

Holosen

Plcistosen

Pliosen

Miosen

Oligosen

Eosen

Paleosen

Kapur

Jura

Trias

Perem

Karbon

Devon

Silur

Ordovisium

Kambrium

Jt.Th.

0,01"

1,8

5

26

37-38

.53-54

65

136

190

225

280

345

395

430-440

500

570

Lokasi sedimen yang diambil cuplikannya
adalah dari daerah Watuadeg, Kalasan, Sleman
Yogyakarta. Daerah ini terletak pada suatu dataran
di sebelah utara Zona Pegunungan Selatan yang
terisi oleh endapan Kuarter, yang kebanyakan
berasal dari G.Merapi (Budianto et al(3)). Di lokasi
ini tersingkap endapan vulkanik yang beralaskan
pasir tufa yang mengandung arang. Endapan alas
ini diduga berasal dari endapan awan panas.
Endapan pasir berarang ini menumpang di atas
paleosoil dari batuan sedimen berumur Tersier
(Formasi Semilir) yang berupa sedimen laut.
Pertanggalan dilakukan pada paleosoil serta pada
pasir tufa yang berarang, dengan tujuan untuk
mengetahui kapan terbentuknya paleosoil serta
kapan endapan awan panas terjadi.

TATAKERJA

Bahan dan Peralatan
Bahan

a. Tufa dan Paleosoii (Fak. Teknik, Geologi,
UGM).

b. Asam Oksalat (NBS 4990 C)
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c. Litium

d. Es kering, gas C02, gas O2

e. Nitrogen Cair

f. Benzen, H3PO4

g. PPO, POPOP

h. Kromium Alumina

i. G.'ass wool, quartz wool

j . Ascarite II

(LCA, USA)

(Aneka Gas)

(PPNY) -

(PA, Merck)

(Packard)

(Kal-Chemie)

(Heraeous)

(Thomas - Scientific)

k. HCl, k. H2SO4, KMnO4) P2O5, NaOH, CuO

(PA, Fisher)

Peralatan

(Task.Inc.USA)

(Packard2000CA/LL)

(VG ISOGAS SIRA 9)

a. Benzen Synthesizer

b. Liquid Scint. Counter

c. Spektrometer Massa

Cara Kerja

Cuplikan diambil di daerah Watuadeg,
Berbah, Kalasan, Sleman Yogyakarta dipinggir
sungai Opak masing-masing 2 kilogram (Tufa
maupun Paleosoil). Mula pertama cuplikan
tersebut dikeringkan di oven selama 24 jam dengan
suhu 125°C untuk menghilangkan air yang terikut
dalam cuplikan. Kemudian dilakukan beberapa
perlakuan antara lain dihilangkan akar serta kotoran
lainnya, setelah itu dicuci dengan akuades
dihilangkan akar-akar yang masih ada bila perlu
dengan alat kaca pembesar. Setelah itu dicuci lagi
dengan akuades dan dibiarkan semalam. Setelah
diberi perlakuan awal dengan sistem (A-B-A), dan
telah dikeringkan (FAISAL, dkk. 4) kemudian
ditimbang 150 gram sebanyak 7 buah, hal ini
dilakukan sesuai dengan Iiteratur (lihat tabel 1).

Tabel 1. Ukuran (berat) Cuplikan Untuk
Pertanggalan Radiokarbon * '

No

1

2

3

4

5

Sampel

Kayu

Arang

Kerang

Tulang

Soil(tanah)

Berat Cuplikan

5 - iOgram

5-10 gram

20 - 40 gr3.m

300- lOOOgram

400 - 2000 gram

Setelah itu masing-masing cuplikan tersebut
dibakar (diproses) menggunakan alat "Benzene
Synthesizer".

Gas CO2 yang terjadi disimpan di dalam tangki
penyimpan kemudian dicatat tekanan yang
ditimbulkan, kemudian diulangi hinga tekanan gas

CO2 mencapai minimal 20 inHg, dari percobaan ini
akan diperoleh berat optimum dari masing-masing
cuplikan. Dari berat optimum ini akan dilakukan
pembakaran pada percobaan sesungguhnya.
Setelah dibakar kemudian diproses lanjut hingga
terbentuk benzen (C6H6). Benzen yang terjadi
diberi "scintillator" PPO.POPOP sebanyak 0,5 ml
dan dicacah dengan perangkat LSC Packard 2000
CA/LL selama 100 menit diulang 30 kali.
Dilakukanjugapencacahan latar dari bulan Januari
hingga Oktober, untuk monitoring sejauh mana
kestabilan hasi! pencacahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari percobaan yang telah dilakukan
diperoleh hasil seperti yang terlihat pada
tabel-tabel di bawah ini. Pada tabel 2 terlihat bahwa
pada percobaan awal pembakaran terhadap pasir
tufa untuk memperoleh gas CO2 minitna! sebanyak
20 inHg dibutuhkan 1160 gram, percobaan ini
dilakakan pada temperatur 650 °C dan lama
pemanasan relatif lebih pendek (setiap 10 menit
oven digeser-geser 4 cm sedemikian sehingga
semua cuplikan terbakar, panjang oven hanya
mencakup 1/5 bagian cuplikan ) lihat gambar 2,
sedangkan pada percobaan berikutnya temperatur
dinaikkan hingga 750 °C dan lama pemanasan
relatif lebih lama (oven digeser-geser 30 menit)
dari hasiJ optimasi terlihat bahwa pada percobaan
tersebut hanya diperlukan 700 gram (lihat tabel 3),
sedangkan pada cuplikan kedua (paleosoil)
dibutuhkan masing-masing 720 gram dan 400
gram. Pada cuplikan paleosoil .kandungan bahan
organik (karbon) lebih banyak dibanding bahan
orgar.ik di pasir tufa sehingga berat optimum yang
dibutuhkan pada pembakara'n cuplikan paleosoil
lebih sedikit dibanding pasir tufa.

1. Quaro: woof
2. CuO
3. PbCrO

43 2 1

4. Glass Wool
5. Cuplikan

Gamb'ar2. Tabung pentbakaran dan
perlengkapannya.

Untuk keperluan ketelitian dan kesaksamaan data
pencacahan cuplikan, telah dilakukan pencacahan
iatar (background) dari bulan Januari hingga bulan
Oktober hal ini penting untuk mengetahui fluktuasi
aktivitas latar, bila terjadi lonjakan harga cacah,
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sangat boleh jadi pada alat LSC yang digunakan
teiah terjadi kontaminasi atau terjadi hal-ha! lain,
hal ini dapat memberikan sumbangan cacah
sehingga memberikan interpretasi yang keliru.
Pada pembakaran sesungguhnya untuk cuplikan
pasir tufa diperoleh benzen seberat 2,473 gram
sedangkan paleosoil seberat 2,646 gram dan setelah
diberi sintilator maka masing-masing memberikan
hasil pencacahan sebesar 9,743 cpm dan 10,098
cpm (lihat tabel 5). Disamping itu untuk koreksi
adanya fraksinasi isotop karbon maka telah
dilakukan pengukuran harga de!ta 13C (lihat tabel
6) menggunakan alat spektrometer mssa VG

Tabel 2. Contoh Optimasi Berat Cuplikan
(Pasir Tufa)

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah

Berat Cuplikan

170gram

150 gram

140gram

140 gram

140 gram

140gram

MOgram

140gram

1160gram

Tekanan yang ditimbulkan

2,7 inHg

5,0 inHg

7r0 ihHg

10,1 inHg

13 inHg

16,5 inHg

20 inHg

23 inHg

23 inHg

Tabel 3. Optimasi berat cuplikan tanah produk
vulkanik

No

l.a.

l.b.

2.a.

2.b.

MacamCuplikan

PasirTufa

Pasir Tufa

Paleosil

Paleosil

Berat (gr)

1160

700

720

400

CO2 terjadi
(inHg)

23

21,5

25

23

ISOGAS SIRA 9, dengan hasil delta "C
untuk pasir|ufa= -17,28 danpaleosoil = - 12,69.
Maka dari koreksi tersebut didapatkan hasil
pertanggalan terkoreksi untuk pasir tufa (lapis atas)
= 5835,69 ± 66,91 BP (3885,69 ±-66,91 SM) dan
paleosoil (lapis di bawahnya) = 6127,87 ±66,12 BP
(4177,87 ± 66,1 SM) Dari hasil tersebut
menunjukkan bahwa sedimen

Tabel 4. Rerata cacah latar JAN - OKT 94

No

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B U L A N

Januari

Fsbruari

Marct

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

Septcmber

Oktober

Rerata

Cacah per menit

1,19

1,26

1,13

1,24

1,24

1,18

1,26

1,16

1,21

1,26

1,213 ±0,044

Tabel 5. Hasil Pembakaran Cuplikan
Sesungguhnya

Macam Cuplikan

Pasir Tufa

Paleosil

Berat Benzen

2,4732

2,6467

Cacah per menit

9,743

10,098

yang berumur Tersier (Formasi Semilir) pada
4177,87 66,1 SM telah menjadi daratan dimana
paleosoil sudah terbentuk. Kemjidian pada 3885,69
66,91 SM produk aktivitas vulkanik G.Merapi'
pertama kali yang berupa pasir tufa mencapai
tempat itu. Produk vulkanik tersebut diduga berupa
endapan awan panas, mengingat adanya arang pada
produk vulaknik tersebut. Mengingat jauhnya

Tabel6. Hasil Pertanggalan Sebelum dan
Sesudah Terkoreksi

No

1

2

Macam
Cuplikan

Pasir Tufa

Paleosil

Pertanggalan

(BP)

(BC)

5710,69 ±66,11

3760,69 ±66,11

5927,62± 64,88

3977,62 ±64,88

delta
™C

- 17,28

- 12,69

Pertanggalan
terkoreksi

(BP)

(BC)

5835,69±66,91

3885,69±66,91

6127,87+66,12

4177,87±66,12
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daerah Watuadeg ke G. Mefap'i; maka apabila awan
panas benar-benar niencapai tempat ini, aktivitas
pada 3385,69 ± 66,91 SM tersebut pastilah hebat,

jauh melebihi intensitas aktivitas G.Merapi saat ini.
Namun 'untuk memperkuat kesimpulan ini masih
diperlukan penelitian lebih lanjut dengan jalan
pengambilan cuplikan ditempat iain yang sifatnya
mirip dengan cuplikan Watu- adeg, yang setelah
dilakukan pertanggalan radiokarbon, hasiinya harus
sama dengan yang diperoleh di Watuadeg ini. Dari
hasil pertanggalan di atas terlihat ada selisih umur
sebesar 279 tahun antara paleosoil dengsn pasir
tufa di atasnya. Secara geologis perbedaan tersebut
terlalu pendek untuk dapat disebut sebagai suatu
proses yang tidak menerus (unconformable
process). Jadi setelah terbentuk paleosoii, proses
pengendapan di atasnya bersifat menerus. Jadi
hubungai* stratigrafis antara paleosoil dengan pasir

' Cufa di atasnya bersifat hubungan menerus atau
selaras (conformable relatiori) tanpa adanya
kondisi lain yang menyela.

KESIMPULAN

Dari data data penelitian di atas dapatlah
disimpulkan bahwa hasil pertanggalan terkoreksi
untuk pasir tufa (lapis atas) = 5835,69 ± 66,91 BP
(3885,69 ± 66,91 SM) dan paleosoil (lapis di
bawahnya) = 6127,87 ± 66,12 BP (4177,87+ 66,1
SM). Ini berarti bahwa paleosoil dan pasir tufa
tersebut terbentuk pada Zaman Kuarter Atas atau
Holosen (lihat tabel 1). Perbedaan umur lapisan
atas lebih muda 279 tahun dibanding lapisan di
bawahnya, hal ini menunjukkan bahwa Sedimen
yang berumur Tersier pada 4177,87 ± 66, 12 SM
telah menjadi daratan dimaria. paleosoil sudah
terbentuk. Kemudian pada 3385,69 ± 66,91 SM
produk aktivitas vulkanik G.Merapi pertama kali
yang berupa pasir tufa mencapai tempat itu. Secara
geologis perbedaan umur 279 tahun tersebut di atas
terlalu pendek untuk dapat disebut sebagai suatu
proses yang tidak menerus {unconformable proces).
Jadi setelah terbentuk paleosoil , proses
pengendapan di atasnya bersifat menerus. Dengan
demikian maka hubungan stratigrafis antara
paleosbil dengan pasir tufa di atasnya bersifat
hubungan menerus atau selaras {conformable
relatiori) tanpa adanya kondisi lain yang menyela.
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TANYA JAWAB

R. Didiek Herhady

Diterangkan bahwa penelitian ini
merupakan latihan sebelum meneliti dLlokasi
PLTN, untuk itu mohon dijelaskan 'mengapa
penelitian-penelitian mengenai pertanggalan tidak
dimulai sekarang diarahkan ke lokasi PLTN,
mengingat persiapan-persiapan pembangunan
PLTNsudah mulai dikerjakan.

Wisyahudin F

Penelitian ini sebagai dasar untuk penelitian
sanpel sesungguhnya, mengingat sampel tersebut
sangat terbatas. Sedangkan sampel di sekitar
Yogya bila diperlukan dapat diambil setiuap saat
dan seberr-pa banyak yang dibutuhkan sebagi
contoh; unuk optimasi berat sampel dibutuhkan 2,5
kg maka pada saat ke lokasi sesungguhnya kita
sudah dapat memeperkirakan berapa jumlah yang
akan diambil dengan efektif dan efisien
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Imant D

1. Mohon dijeiaskan yang dimaksudkan
bahwa pertanggalan terhadap kedua
cuplikan dapat dipakai sebagai data
penentu urutan stratifikasi pada lokasi
tersebui ?

2. Bagaimana dengan ramalan vulkano-
lcgir.ya ?

Wisyahudin F

1. Dengan diketahui umur (pertanggalan)
suatu lapisan batuan maka akan dapat
ditentukan urutannya normal atau tidak (dari
muda ke tua secara linier atau tidak teratur)
dari hasil tersebut maka urutan stratifikasi
(lapisan batuan) dapat ditentukan dengan
lebih akurat.

2. Ramalan vulkanologinya adalah pada
4177,87 66,1 SM telah menjadi daratan
dimana paleosoil sudah terbentuk.
Kemudian pada 3855,69 ± 66,91 SM
produk aktivitas vulkanik G. Merapi
pertama kali yang berupa pasir tufa
mencapai tempat.

Dwi Retnani

L Bagaimanakah cara pengambllan sampel
dilakukan ?

2. mengapa lokasi pengambilan sampel
diambil tidak hanya dari rencana pendirian
PLTN ?

Wisyahudin F

1. Pengambilan cuplikan diambil bersamapara
geolog pada suatu lokasi yang telah
ditentukan kemudian masing-masing lapis
diambil dan ditempatkan pada alumunium
foil 2 kg. . • .

2. Mengitigat sampel dari lokasi PLTN sangat
terbatas sedangkan metoda pertanggalan
perlu pengalaman periakuan awal, optimasi
berat sampel, sintesis menjadi benzen, dsb.
Maka dicari upaya penentuan lokasi tertentu
yang dapat digunakan sebagai studi
pendahuluan baru setelah itu sampel yang
sesungguhnya.

Sukarsono

Dengan cara bagalmana penelitian ini
dapat mendukung studi tapak dalam pembangunan
PLTN ?

Wisyahudin F

Hasii penelitian pendahuluan ini (perlakuan
awal, optimasi berat sampel, sintesis menjadi
benzene, dsb) dapat digunakan sebagai dasar
penelitian pertanggalan sedimen pada rencana
lokasi PLTN. Dengan diketahuinya umur
masing-masing lapisan sedimen maka data tersebut
dapat digunakan sebagai salah satu hal untuk
memperkirakan poia kegiatan vulkanik pada masa
yang akan datang. Sehingga lokasi dimana PLTN
akan dibangun dengan angka keselamatan yang
relatiftinggi.
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STRJDPPING VOLTAMMETRY GLASSY CARBON PADA
STUDICEMARAN LOGAM BERAT Cd DAN Pb DIPERAIRAN
GRESHC DENGAN BIOINDIKATOR KERANG BULU
(ANADARAANTIOUATALINNJ

Iswani GS., Fajar Hidayat
PPNY-BATAN, Jl. Babarsari P.O. Bax 1008, Yog

Arief Zulkarnaen
Fak. Perikanan-UNIBRAWMalang

ABSTRAK

STRIPPING VOLTAMMETRY GUSSY CARBON PADA STUDI CEMARAN LOGAM BERAT Cd
DAN Pb DENGAN BIOINDIKATOR KERANG BULU. Telah dipelajari adanya logam berat Cd dan Pb
dalam air.laut dan bioindikator kerang bulu di perairan Gresikdengan stripping voltammetry Glassy
Carbonpadaparameter menu 2 berturut-turutpotensialdan waktupelapisan-1000 Vdan 90 detik, sweep
rate: 375 V/det., waktupelepasan (strip time) : 2 detik, elektrolit trides,pH = 4 (untukkerang) dan -1000
V dan 120 detik, 999 V/det., 2 detik, kirloroasetat pada pH = 5. Diperoleh bahwa rerata kadar Cddan
Pb dalam air laut pada pH = 7.0 , salinitas 28-29ppm, kadar oksigen 7.1-8.1 dan suhu 27-30°Cyang
dipantaupada lokasi 1 dati 2 (daerah industri) dan iokasi3 dan 4 (dasrah bersih) berturut-turut 0.01 dan
0.17pptn serla 1.44 dan 1.35 ppm. Uji statistik kadar Cd dan Pb dalam air laul dan kerang bulu di lokasi
1,2 terhadap lokasi 3,4 berbeda nyata dan tak berbeda nyata. Adapun rerala kadar Cd dan Pb dalam
kerang bulu di lokasi 1,2 dan 3,4pada kisaranpanjang cangkang dan berat kering kerang (dilaporkan)
berturut-turut 5.94 ppm dan 3.05 ppm, 0.03 ppm dan 0.03 ppm. Ketelitian metode diuji dengan SRM
coppepoda MA-A-1 dan W-4.

ABSTRACT

STRIPPING VOLTA.UMETRYGLASSYCARBONONTHESTUDYOFCdANDPbHEAVYMETALS
POLLUTION USING ASADARA ANTIOUATA LINN BIOINDICATOR. The presence ofcadmium and
lead in sea water and shell/ish (ana-dara antiguata linn) bioindicator in Gresik waters by glassy carbon
stripping voltammetry was studiedat menu 2 parameters asfollows: time andpotensialplating - WOOV
and90sec, sweep rate: 375 mV/sec, strip time 2 sec, electrolyte: aguatrides,pH~ 4.0 (for shelljish) and
-WOOVand 120sec, 999 mV/sec, 2 sec, chloracetic, pH= 5.0. It wasfoundthat the mean ofCdandPb
contentsinseawateratpH= 7.0,salinity =28-29ppm, oxygencontent= 7.1-8.1 andtemperature= 27-30°C
which was moniloring at location 1,2 and lor.ation 3,4 were 0.01 and 0.17 ppm, 1.44 and 1.35 ppm
respectively.Furthermore the mean ofCdandPb contents in shellfish at location 1,2 and 3,4 (snail range
and shellfish dry weight vere reported) were 5.94 and 3.05 ppm, 0.03 and 0.03 ppm. The l-testfor Cd
and Pb contents in sea waters andshellfish at localion 1,2 compared with location 3,4 were significant
and no significant. The accuracy ofthe method was lested with SRM coppepoda MA-A-1 dan W-4.

PENDAHULUAN

Perairan pantai merupakan suatu ekosistem
terbuka yang memungkinkan masuknya semua

hasil buangan dari ber^apai kegiatan manusia di
daerah pemukiman pertanian dan industri yang ada
disekitarnya. Limbah pertanian dan industri
mengandung bahan kimia dan zat-zat beracun
berupa logam berat (Hg, Pb, Cd)(l>. Logam berat
merupakan "persistent substance" yang sulit diurai
dan dapat terakumulasi dalam organisme hidup.

Kemampuan untuk terakumulasi secara biologis itu
dapat menyebabkan zat pencemar tersebut
berbahaya bagi konsumennya. Oleh sebab itu laju
pertambahan penduduk yang cepat dan
perkembangan teknologi yang cepat memberikan
tekanan yang semakin berat terhadap lingkungan
laut, khususnya perairan pantai baik langsung
maupun tak langsung berupa pencemaran laut yang
dari waktu ke waktu terasa semakin meningkat<2>.
Pemyataan ini diperkuat oleh Danusaputro(3) yang
berpendapat bahwa gejala pencemaran memiliki
hubungan erat dengan mekanisasi, industrialisasi
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dan pertumbuhan pola hidup modern. Dampak
yang paling terasa akibat pertumbuhan industri
adaiah meningkatnya pencemaran lingkungan
hidup ak'bat tidak sempurnanya sistim
pembuangan limbah industri (industri baja,
baterai, elektronik) dan kadarnya semakin
meningkat bila tidak diupayakan
penanggulangannya. Limbah industri yang
dihasilkan karena aktivitas manusia akan mencapai
laut melalui muara. Fardiat(4) menyebutkan bahwa
ada beberapa jenis \pgam berat yang banyak
digunakan dalam berbagai keperluan industri
sehingga selalu diproduksi secara rutin. Oleh sebab
itu sampai sekarang keberadaan logam berat di alam
sudah cukup banyak dan mungkin telah mencemari
perairan umum (misalnya Pb dan Hg).

Salah satu indikator untuk' mengetahui
pencemaran logam berat di suatu perairan adalah
organisme hidup. Philip dan Mulyanto(5> dan
anonim(6) menyebutkan bahwa bioindikator yang
tepat dan efisien adalah jenis kerang (anadara,
antiquata llnn, anadara granosa dan anadara
inflatd) yang sudah lama dimanfaatkan oleh
manusia dan mikroalgae. Hal ini disebabkan
karena anadara merupakan organisme benthos yang
hidup menetap (sessile)0) sehingga kemungkinan
terkena pencemaran yang sangat berpengaruh pada
kelangsungan hidupnya dan berakibat
terakumulasinya bahan pencemar (pestisida, logam
berai) di dalam tubuhnya. Disamping itu memiliki
sifat filter feider karena dapat bertahan pada kondisi
perairan tercemar tanpa dia sendiri mati terbunuh.
Akumulasi terjadi karena kecenderungan logam
berat membentuk senyawaan kompleks dengan zat
organik yang terdapat dalam tubuh organisme,
dengan demikian logam berat terfiksasi dan tidak
segera diekskresikan oleh organisme yang
bersangkutan(8). Selanjutnya apabila kerang
dikonsumsi oleh manusia maka logam berat secara
asomatis akan terakumulasi ke dalam tubuh
manusia lewat rantai makanan.

Pengaruh pencemaran logam berat seperti
Pb dan Cd bagi manusia berakibat fatal. Kelebihan
Cd menimbulkan kerusakan ginjal, paru-paru dan
mengakibatkan penyakit tulang sedangkan
kelebihan Pb mengakibatkan penyakit syaraf dan
bayi yang dilahirkan mengalami Infant Mental
Development index yang rertdah(9).

Untuk mengetahui dan memperoleh
informasi ada tidaknya pencemaran logam berat Cd
dan Pb di perairan Gresik, pada penelitian ini
dilakukan pengujian kadar Cd dan Pb di dalam
kerang bulu (anadara antiguata linri) dan dalam air
laut di perairan Gresik pantai utara Jawa.

Pengambilan cuplikan dilakukan pada lokasi 1, 2
yaitu daerah lokasi industri dan lokasi 3, 4 yaitu
daerah bebas industri. Kualitas air (pH, kadar
oksigen, suhu dan salinitas larutan) juga ditentukan
untuk mendukung data yang pengujian kadar Cd
dan Pb yang diperoieh.

TATA KERJA

Bahan

- HNO3 suprapur - SRM W^ (air)

-HN03p.a. - SRMMA-A-I

(copepoda homogenate)

- HCIO4 p-a. - air laut

- larutan asam askorbat - NaOH p.a.

- buffer klor asetat (campuran 2.2 gr Na asetat
14,6 NaCl, 1.2 ml larutan asam asetat glasial
ditepatkan menjadi 1 I dengan akuatrides)

- MnSCU

- N2 cair - NaOH KI

- akuatrides - H2SO4

- CO2 kering/dry ice - Na2S2O3 0.025 N

- kerang bulu ukuran konsumsi - amilum.

Peralatan

-sarung tangan plastik - kotak gabus

-vial polietilen 250 ml - pinset

- timbangan Mattler PE 360 - wadah polietilen

- pengering beku Lyovac GT 2 - refraktometer

- botol D O - sendok kuarsa

- karet penghisap/propipet - eppendorf

- termometer air raksa - oven

- pisau baja tahan karat - bom teflon

-alat gelas laboratorium - jangka sorong

-PDV 2000 dengan eiektrode giasoy carbon

CARA KERJA

l.Pengambilan cuplikan kerang dan air laut

Dilakukan di daerah hidup kerang dan
frekuensi pengambilan sebanyak 3 kali dengan
selang 2 minggu. Cuplikan kerang diambil
sebanyak 30 ekor untuk setiap pengambilan.
Kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin
(freezer) suhu -20°C agar tidak membusuk dan tidak
rusak. Cuplikan air laut diambil sesuai dengan
tempat pengambilan kerang tnenggunakan botol
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polictilen 250 ml diasamkan dengan HNOj hingga
pH = 2 untuk menghindari serapan logam oleh
dinding wadah. (Selama pengambilan cuplikan
digunakan sarung tangari). Cuplikan air juga
dimasukkan ke dalam freezer sebekim dilakukan
analisis. Lokasi pengambilankerangatauairlautdi
perairan Gresik dibagi menjadi lokasi dekat daerah
industri (diduga terjadi pencemaran) dan lokasi
jauh dari daerah industri (kontrol).

2.Persiapan cuplikan

Kerang diambil dari freezer dan dibersihkan
dari gumpalan es, kemudian diukur panjang
cangkang total, berat total serta berat daging basah.
Daging basah dimasukkan dalam wadah polietilen,
selanjutnya dilakukan penghancuran daging kerang
dengan alu dan lumpang aluminium setelah
pemberian N2 cair. Daging yang sudah
dihancurkan dimasukkan ke dalam cavvan petri dan
dikeringkan dengan freeze drying padatekanan
~lO"2mBar.

3.AnaIisis kualitas air

Analitis kualitas air meliputi suhu, salinitas,
kadar oksigen da pH air. Pengukuran suhu
dilakukan dengan cara termotneter dimasukkan ke
dalam air sampai mendekati dasar perairan,
kemudian diangkat dengan cepat dan dibaca angka
yang tertera. Salinitas air diukur dengan
refraktometer dengan cara meneteskan 1 tetes air
contoh kemudian dibaca angka yang tertera pada
refraktometer (setelah dikalibrasi dengan
akuatrides). Adapun kadar oksigen terlarut
ditentukan dengan metode Winkler yaitu dengan
mengisi botol Winkler dengan air contoh sampai
penuh dan ditutup hati-hati untuk menghindari
adanya kontak dengan udara. Kemudian ke
dalamnya ditambahkan 2 ml larutan MnSCU dan 2
ml larutan NaOH KI dan dikocok beberapa saat.
Gumpaian yang terjadi dibiarkan mengendap
selama 10 - 20 menit. Beningan dibuang dan
gumpalan yang terjadi ditetesi dengan larutan
H2SO4 hingga terjadi warna coklat muda
(kekimingav). Ditambahkan larutan indikator
amilum 1 - 2 tetes (biru). Dilakukan titrasi dengan
Na2S2O3 0,025 N hingga warna biru hilang, titrasi
dihentikan dan dihitung:

a . N . 6 0 0 0
v-4DO =

D O=oksigen terlarut

a = volum titran Na2S2O3 (ml)

N =normalitas Na2S2O3 (0,025 N)

V =volum botol (ml)

pH air diukur dengan menggunakan kertas pH
imiversal

4.Analisis cuplikan

Cuplikan kerang (yang telah dikeringkari)
masing-masing ditimbang sebanyak 1 gram dan
dimasukkan ke dalamnya 5 ml HNO3 pekat
suprapur dan cupiikan dan cuplikan didestruksi
dalam bom teflon pada suhu 150°C selama 3 jam.
Hasil destruksi setelah didinginkan ditambah
dengan 0.5 - 1.0 m! HCIO^ pekat dan dipanaskan
{untuk menghilangkan sisa organik yang masih
add) sampai larutan menjadi bening. Larutan
dipindahkan ke dalam labu takar 20 ml dan
ditepatkan hingga batas dengan akuatrides. Dari
larutan tersebut dipipetkan masing-masing 100 p.1
ke dalam sel voltametri, ditambahkan 5 ml Iarutan
pendukung bufer klor asetat dan akuatrides hingga
volum 10m\(pHlamtan 5.0). Analisisdilakukan
dengan voltameter PDV 2000 dengan elektrode
glassy carbon yang telah diplating dengan larutan
merkuri (100 \il Hg 1000 ppm) pada kondisi
parameter pot akumulasi 1000 V, waktu akumulasi
90 detik, laju lacak potensial 375 mV/det. dan
waktu pelucutan (semp time) 2 detik. Untuk
cuplikan air dipipetkan 1 ml, ditambahkan 5 ml klor
asetat dan akuatrides hingga volum 10 mi. Analisis
dilakukan dengan PDV 2000 pada pot akumulasi -
1000 V, 120 det., waktu tunda 15 detik, dan laju
lacak potensial 999 mV/det.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatah pengujian kadar Cd dan
Pb di lokasi l,2,35'"dan 4 dengan stripping
voltammeterPDV-2000dapatdilihatpadaTabel 1.

Tabel 1. Hasil pengujian kadar Cd dan Pb
dalam air laut di perairan Gresik

Lokasi

1

2

3

4

Kadar Unsur (ppm)

Rerata Cd

0,01

0,01

0,09

0,24

Rearata Pb

1,75

1,12

1,08

- 1,61

Sedangkan pada f abel 2 dan 3 dapat dilihat
kondisi perairan Gresik serta kualitas air di perairan
Gresik selama pengambilan cuplikan.
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Tabel 2. Kondisi perairan Gresik selama
pengambilan cuplikan

Pengambilan

[

II

III

Lokasi

1

2

3

4

I

2

3

4

1

Waktu

Sore

Sore

Pagi

Pagi

Sore

Sore

Pagi

Pagi

Sore

Kondisi

Cuaca

Bcrangin

Bcrangin

Tidak
Berangin

Tidak
Berangin

Tidak
Berangin

Tidak
Berangin

Tidak
Berangin

Tidak
Berangin

Tidak
Berangin

Pcrairan

Beronibak

Bcrombak

Tenang

Tenang

Tenang

Tenang

Tenang

Tenang

Tenang

Tabe! 3. Kualitas air di perairan Gresik selama
pengambilan cuplikan

Pengamatan

I

II

III

Lokasi

1

2

3

4

I

2

3

4

1

2

3

4

Datakualitasair

pH

7,5

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Suhu

°C

30

30

27,5

29

. 28

27

29

29

29,5

29

30

30

Kadaf
Oksigen

(ppm)

8,1

8,2

7,5

8,0

8,1

8,1

7,1

7,5

7,5

. 7,5 .

8,1

8,2

Salinitas'

(ppm)

29

28

28

29

29

28

29

28

28,5

29

28

29

Dari hasil pengujian kadar Cd dalam air di
perairan Gresik pada lokasi I, 2, 3, dan 4 ternyata
kadarCd dalam air rerata dari 3 pengambilan pada
lokasi 1 dan 2 (daerah bekas industri) justni lebih
kecil (0.01 ppm) dibandiragkan dengan lokasi 3 dan
4 (0.09-0.24 ppm) dan hasil uji t berbeda nyata,
nieskipun kondisi perairan berangin /berombak
atau tidak berangin/tenang belum menunjukkan
keterkaitan yang jelas dengan perbedaan hasil yang
diperoleh (Tabel 2) padahal kondisi air (pH, suhu,
kadaroksigen dansalinitas) mirip. Hal ini mungkin
disebabkan karena ion Cd bebas (Lokasi 1,2)
bereaksi dengan limbah induslri anorganik yang
berada di sekitarnya dan mengendap sehingga yang
ada dalatn larutan sedikit (pKsp OdCo3= 5.2 x 10'27,
p.Ksp Cd(OH)2=5.9 x 10'10,dan pKsp CdS= 7.9 x
10'27). Sebaliknya di daerah bebas industri (daerah
bersih lokasi 3,4) ion Cd bebas hanya sedikit yang
bereaksi dengan limbah anorganik sehingga Cd
yang teruji dalam air di lokasi yang relatif bersih,
lebihbesardaripadadilokasi 1,2. Ini sesuai dengan
pendapat Page dkk. dalam anonymous(lO) yang
menyatakan bahwa Cd di perairan dalam bentuk
Cd++ banyak ditemukan di perairan yang relatif
bersih (66%). Namun demikian kadar Cd di Lokasi
3,4 sudah melebihi batas maksimum yang
ditentukan oleh BKLH (baku mutu gol c) yi 0.01
ppm. (Tabel 4). Sedangkan kadar Pb selama 3 kali
pengambilan tampak bervariasi dan rerata dari
kadar Pb di Lokasi 1,2 dan Lokasi 3,4 tidak berbeda
nyata. Timbal cenderung lebih banyak berada
dalam bentuk larutan dari pada dalam bentuk
endapan dan penyebarannya lebih merata dari pada
Cd, dengan demikian unsur Pb yang diakumulasi
oleh kerang yang hidup di^perairan tersebut
tentunya sedikit meskipun dilihat dari kualitas
airnya baik untuk kehidupan kerang (menurut
Mulyanto, pH 6.5-7.0, Salinitas 26-30 ppm, suhu
28.5°C-31°C)

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa kadar Cd
dalam kerang bulu di lokasi 1,2 lebih besar dari pada
lokasi 3,4. Ini menunjukkan bahwa di daerah
industri kadar Cd cenderung lebih tinggi dari pada
kadar Cd di daerah bebas industri. Kadmium yang
ada di dasar perairan lebih banyak pada lokasi 1,2
dari pada lokasi 3,4 (hasil Tabel 1), sehingga
akumulasi Cd oleh kerang bulu juga lebih besar.
Hal ini didukung oleh rerata berat dan kisaran
panjang cangkang (Tabel 6) di lokasi-1 -,2 lebih besar
dari pada lokasi 3,4 sehingga otomatis kesempatan
akumulasinya lebih banyak. Berbeda dengan Cd,
kadar Pb yang diperoleh dalam kerang bulu rendah
baik di daerah industri maupun di daerah bebas
industri dan tidak berbeda nyata.
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Tabcl 4. Logam bcrat yaftg oo'lch masukdalam
tubuh manusia menurut SADDY Dan
Baku Mutu Air gol.C

a.Unsur logam berat yang bolch masuk dalam
tubuh manusia menurut SADDY.

Unsur

Cd

Fc

Pb

Hg (tota!)

Asupan harian
maks. yanedapat

ditrima (mg/kg/Dcrat
badan)

0,8

Asupan harian
inaks. yangdapat
ditrima normal

(mg/kg/bcrat badan)

0,0067-0,0033

0,05

0,005

b.Baku mutu air gol. C
Lampiran keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tk. I Jatim tgl. 5 Desember 1987
No.413 tahun 1987.

Parameter

Kimia

K.admium(
Cd)

Timbal
(Pb)

Satuan

ml/1

ml/l

Kadar
Maks.

0,01

0,03

Mctode
Analisis

-Spektrofoto-
metri

-SSA

-SSA

Pcralatan

Spektrofotome-
ter UV-Vis

SSA

-SSA

Tabel 5. Kadar Cd dan Pb dalatn tubuh kerang
bulu selama pengambilan cuplikan

Lokasi

1

2

3

4

••' Kadar Unsur (ppm)

Rerata Cd

6,03

5,85

3,21

2,88

Rerata Pb

0,026

0,027

0,027

0,027

Dalam hal ini perbedaan berat dan panjang
cangkang tidak berpengaruh pada kadar Pb dalam
kerang bulu. Rendahnya kadar Pb dimungkinkan
karena Pb dalam" kerang memang sedikit atau
karena kemampuan akumulasi kerang bulu
terhadap Pb rendah. Atau juga karena Pb lebih suka
ada dalam bentuk larutan mengingat kadar Pb yang
diperoleh di perairan tinggi. Meskipun demikian
disebutkan bahwa akumulasi Pb ke dalam tubuh
kerang lewat makanan kecil. Pada Gambar 1 dapat
dilihat morfologi kerang bulu yang digunakan

sebagai bioihdikator. Sedang pada Gambar 2 dapat
dilihat peta lokasi pengambilan cuplikan (air dan
kerang bulu) di perairan Gresik.

a. Cangkang bagian Iuar b Cangkang bagian dalam
gr: garis radier u : umbo h : hinge ot: otot aduktor

Gambar 1. Morfologi kerang bulu yang
digunakan sebagai bioindikafor

Gambar 2. Lokasi pengambilan cuplikan di
perairan Gresik
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Kecenderungan kadar Cd dalam air laut

Kecenderungan kadar Cd dalam kerang bulu

V«d*/ Cd (ppnl

Gambar 3. Kecenderungan kadar Cd dalam
air laut dan kerang bulu.

KESIMPULAN

Dari hasil-hasil yang diperoleh dapat
disimpulkan :

1. Air laut di perairan Gresik menunjukkan
indikasi tercemar logam Cd dan Pb
mengingat kadar Cd dan Pb sudah melebihi
ambang batas yang ditentukan oleh BKLH
(kadar Cd = 0.01 ppm dan Pb = 0.05 ppm).

2. Suhu, kadar oksigen terlarut, salinitas dan
pH (27-30°C, 7.1-8.2 ppm, 28-29 ppm, dan
7.0-7.5) merapakan kondisi yang baik untuk
kehidupan kerang bulu.

3. Kerang bulu(anadara antiquata linn) dapat
digunakan sebagai bioindikatorpencemaran
logam berat Cd dan Pb. "

4. Rerata kadar Cd dalam air laut di perairan
Gresikpadalokasi l,2.sebesar0.01 ppm dan
lokasi 3,4 sebesar 0.17 ppm, sedangkan
reratakadarCddi lokasi 1 dan2sebesar 1.43
serta di lokasi 3,4 sebesar 1.35 ppm.

Kecenderungan kadar Pb dalam air laut

! . »

2 •

l.S-

, ;

0.5

ktatr pti (pprn)

9 . «

t.73

15 faj£

I 1111 g ' • I

'•-• 1

l l
fl.. 1 BS S.rll.t 2 • 3<riu 3 H l S.H.. <

Kecenderungan kadar Pb dalam kerang bulu

• • SarlM 1 SS3 3.ri.« 2 ED 3»rt«« S • • S«l.t 4

Gambar 4. Kecenderungan kadar Pb dalam
air laut dan kerang bulu.

Uji statistik kadar Cd dalam air di lokasi 1,2
dan 3,4 berbeda nyata, tetapi untuk Pb tidak
berbeda nyata.

6. Rerata kadar Cd dalam kerang bulu di
perairan Gresik pada lokasi 1,2 sebesar5.94
ppm dan di lokasi 3,4 sebesar 3.05 ppm,
sedangkan kadar Pb di dalam kerang bulu
pada lokasi 1,2 dan lokasi 3,4 sebesar 0.03
ppm.

7. Uji statistik kadar Cd dalam kerang bulu di
lokasi 1,2 dan 3,4 berbeda nyata, sedangkan
untuk Pb tidak berbeda nyata.
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Tabcl 6. Data kisaran panjang cangkang ,berat daging basah, berat daging kering dan kadar air.

Pcngambi.an ke

1

11

III

Lokasi

Ke

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Bagian

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

Kisaran panjang

(cm)

4,0 - 4,4

4,3 - 5,4

4,3-5,1

4,0 - 4,7

4,4 - 5,5

3,8-4,4

2,4 - 3,8

2,7 - 3,4

2,8 - 3,2

4,1 : 5,6

3,3 - 4,8

2,6 - 3,4

7,2 - 7,8

6,8 - 7,7

6,8 - 7,5

6,0-7,1

6,8 - 7,7

6,8 - 7,5

3,0-3,5

2,4-3,1

2,6 - 3,0

3,0 - 3,6

3,0 - 3,3

2,5-3,0

7,1-7,5

6,9 - 7,7

5,1-7,0 '

5,3 - 6,3

5,1 - 7,2

Bcrat daging

Basah (gr)

69,35

112,05

122,83

88,51

120,84

78

45,73

41,37

37,31

181,43

72,5

31,44

656,71

555,77

613,42

514,236

702,205

461,134

50,37

34,38^

25,348

40,075

39,6

26,18

686,35

636,74

331,77

327,99

458,37

Kering (gr)

9,67

11,395

12,23

9,29

12,74

9,66

6,81

5,73

5,591

22,55

10,31

5,64

66,08

43,949

37,13

35,67

44,768

34,12

7,687

5,82

4,436

6,384

6,36

4,111

55,76

40,72

28,56

27,06

40,76

Kadar Air

86,0562

89,8304

90.0431

89.5040

89,4571

87,6154

85,1082

81,7341

85,0147

85,5710

85,7793

82,0611

89,9377

92,0922

93,9471

93,0635

93,6251

92,6008

84,7389

83,0716

82,4996

84,0699

83,9394

84,2972

91,87

93,60

91,39

91,95

9i,!l
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TANYA JAWAB

Sukarsono

Tindakan apa yang akan diambil ibu stelah
diketahiti bahwa terdapat pencemaran Pb & Cddi
perairan Gresik

Iswani GS

Pada penelitian ini saya hanya bisa
menyimpulkan sementara bahwa daerah perairan
Gresik telah tercemar logam Cd & Pb, sedang
tindakan yang perlu diambil itu merupakan
wewenang Gubemur Jatim

Muzakky

Bagaiamana cara pengambilan cuplikan
saudara ?, apa sudah memenuhi syarol
pengambilancuplikansecarastatistiksepertiunatr,
letak (daerah), musim kawin dsb ?

Isvvani GS

Pengambilan cuplikan air sudah dilakukan
dengan teliti yaitu menggunakan botol polietilen
yang telah ditreatment dengan HNO3 1:3 dan
akuatrides kemudian disimpan dalam plastik klip.
Pada waktu pengambilan cuplikan air digunakan
pula sarung tangan plastik, sedang untuk cuplikan
kerang juga sudah diberi petunjuk pengambilan.
Namun karena kita tidak dapat mengambil sendiri,
kita menunggu nelayan menjaring {pagi atau sore,
setiap pengambiian cuplikan sebanyak 30 ekor.
-sudah memenuhi statistik-, cuaca/angin juga
dicatat saat pengambilan, demikian pula untuk
suhu, pH, oksigen terlarut dan salinitas.

Mashudi

Mohon dijelaskan keterkaitan penelitian ini
dengan program BATAN, terima kasih.

Iswani GS

Penelitian ini dibuat dalam rangka
kerjasama antara UNIBRAW dengan PPNY dan
waktu itu telah disetujui untuk dilaksanakan.
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DIFUSI imANlllM KE DALAM BATUAN GMNIT

Putu Sukmabuaha
P'PTN-BATAN, Jl. TamansariNo. 71, Bandung40132

ABSTRAK

DlFUSl URANIUM KE DALAM BATUAN GRANIT. Dalam pengkajian keselamatan pembuangan
limbah radioaktif tingkai iinggi (HLW/High Level tyaste), faktor penghombatan radioniddida ketika
terlepas/terlucut dari tempat penyimpanan limbah leslari, merupakan halyang diutamakan. Karena, bila
radionuklida terlepas/terlucut, maka akan ditransportasikan oleh aliran air tcnah melalui celah-celah
yang ada di dalam batuan. Kemudian radionuklida lidak hanya dihambat oleh proses adsorpsi pada
permukaan celah tetapi juga dihambat oleh proses difusi ke dalam pori-pori matrik baiuan. Dalam
penelitian ini telah dilaknkan proses di/usi uraninm ke dalam batuan granit jenuh air. Berdasarkan hasil
penelitian, terbentuk profd perembesan yang terdiri dari 2 bagian. Profd tersebut menerangkan, bahwa:
telah terjadi 2 jalur difusi ke dalam batuan granit. Jalur difitsi yang pertama, radionuklida merembes
melalui celah kecil (fissure), yang mempunyai lebar celah beberapa mikron dan yang kedua jalur difusi
melalui pori-pori renik (submicron pores) yang terdapat pada batuan granit. Orde difusivilas yang
diperolehdalampenelitian ini, adalah W'n rn'/detikmelaluicelah kecildidalam batuangranildan 10'1

m'/detikpadapori-pori renik batuari granit. Perbedaan besar difusivitas kedua jalur di atas, mungkin
diakibatkan oleh ukuran lebar pori-pori renikyang relatif lebih kecil, bila dibandingkan dengan lebar
celah batuan.

ABSTRACT

DIFFUSION OF URANIUM IN THE GRANITE ROCK. In the safety assessment of high level
radioactive wasie disposal, a significant retardationfactor ofradionuclides leakingfrom an underground
repository can be expected. When radionuclides releasedfrom an undergroundrepository are transported
with the moving groundwater along cracks in the rock, the radionuclides will be retarded by not only
adsorption on the surface ofthe cracks but also byprocess diffusion into submicronporess ofrock matrix.
In this experiments have been performed by process diffusion ofuranium in water saturatedgranite. The
measured penetration profile of uranium was composed of two parts. This profile was succes/ully
explained by considering two diffusion patlis in granite rock. One diffusion path was possibiy afissure
wilh a width offew microns and another was a submicron pores ofgranite rock. The orders ofmagnitude
ofdiffusivitiesfor uranium were 10' m"/sec through thejfissure and 10' m'/sec thrbugh the submicron
pores. The difference between the diffusivities oftwo path is thought to be caused by small geometrical
factor oj'submicron pores, ifto compared withfissures.

PENDAHULUAN

Limbah radioaktif tingkat tinggi (HLW/ Ifigh
level Waste) harus diisolasi dari lingkungan

hidup dan kehidupan, untuk jangka waktu yang
sangat panjang. Salah satu cara pembuangan limbah
radioaktif yang paling mungkin pada masa kini
adalah disimpan secara lestari pada lapisan geologi
bawah permukaan tanah yang cukup dalam,
kira-kira 700 hingga 1000 meter di bawah
permukaar. tanah, dan sebagai salah satu calon
barrier alam yang akan digunakan untuk sistim
penyimpanan limbah lestari, dan dipertimbangkan
di banyak negara adaiah lapisan batuan granit.
Karena batuan granit mempunyai permeabilitas
sangac kecil serta susah ditembus air.

Meskipun limbah radioaktif tingkat tinggi
telah disimpan secara lestari di bawah permukaan
tanah, namun dengan berlalunya waktu, air tanah
tetap mempunyai potensi untuk merembes hingga
mencapai ke tempat penyimpanan limbah lestari.
Akibatnya radionuklida-radionuklida yang
terkandung di dalam penyimpanan limbah lestari,
akan terlepas/terlucut dan dibawa oleh air tanab
menuju ke lingkungan hidup dan kehidupan. Pada
saat radionuklida-radionuklida yang terlepas/;.
terlucut dari tempat penyimpanan bawah
permukaan tanah, dan dibawa oleh air tanah melalui
celah-celah yang ada didalam batuan, radionuklida
tersebut akan dihambat tidak hanya oleh proses
adsorpsi pada permukaan celah-celah batuan, tetepi
juga oleh proses difiisi ke dalam pori-pori renik
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(submicron pores) matrik batuan |1JI. Sampai saat
ini, perhatian/penelitian lebih banyak hanya
ditujukan pada proses adsorpsi radionuklida ke
permukaan batuan.

Dalam penelitian ini telah dilakukan proses
difusi Uranium ke dalam batuan granit jenuh air,
dalam suasana pH iarutan 5 dan 5.4 dengan suhu 30
°C. Berdasarkan hasil penclitian, ditemukan dua
bagian perembesan dan kedua bagian profii tersebut
menerangkan, bahwa; telah terjadi duajalur difusi
kedalam batuan granit. Jaliir difusi pertama,
radionuklida merembes melalui celah kecil (fissure)
yang mempunyai lebar celah hanya beberapa
mikron, sedangkan jalur yang kedua radionuklida
terdifusi melalui pori-pori renik (submicron pores),
yang terdapat pada permukaan batuan granit.

TEORI

Konsep permodelan yang dipakai dalam
penelitian ini, berdasarkan model difusi batas
butiran pada kristal padat '3|, seperti yang
diperlihatkan Gambar. 1.

nukaan H

Gambarl. Gambar konsep permodelan,
dimana 2a : lebar celah kecil
(fissure), 2b : inteval Jarak antar
celah kecil, Dm dan D{ mas'mg-
masing koeflsien difusi dalant
matrik batiian dan celah keciL

Diasumsikan adanya 2 jalur difusi, yang
memiliki harga koefisien difusi berbeda. Jalur
difusi pertama tegak lurus terhadap permukaan'
sampel ke dalam celah dan jalur difusi lainnya
adalah ke dalam matrik batuan. Bila celah kecil
dianggap merupakan medium isotropik dengan
koefisien difijsi (Df), dan lebih besar dari koefisien
difusi pada matrik batuan (Dm), serta mempunyai
lebar yang seragam, maka persamaan difusi

radionuklida di dalam medium semi-infinite celah
kecil tunggal, dapat dirumuskan seperti persamaan
(1) dan persamaan (2),

5C
"ST

didalam matrik batuan dan

5C 5C
x = ± a

(1)

(2)

pada batas antar celah dan matrik batuan granit.
Sumbu datar x sejajar dengan permukaan,
sedangkan sumbu y tegak lurus terhadap
permukaan, dan titik awal sumbu x-y adalah tepat
di pusat celah kecil pada permukaan sampel.

Konsentrasi larutan perunut (Co) dapat
diasumsikan konstan, karena konsentrasi larutan
perunut sebelum dan sesudah percobaan tidak
mengalami perubahan yang berarti. Seianjutnya,
syarat batas awal lainnya diberikan pada persamaan
berikut;

C (x,y,0) = 0
C (x,0,t) = C0

=0
(3)

Dengan menggunakan syarat batas persamaan (3),
persamaan (1) dan persamaan (2) diselesaikan oleh
Whipple '3|, sebagai berikut:
C (x,y) f (n) n Wd g f rf)
— ^ - ^ - = erfc — •>. 7 - J — e x p — — \

(4)

_ yxa _ y
^Urii t" " ~ ^Um l

P = ( A + 1
^Utn t

A =
Df(S)

Dm

Pada ruas kanan, bagian pertama persamaan (4),
merupakan difosi langsung ke dalam matrik batuan
granit dan hanya merupakan fungsi y saja. Pada
bagian kedua adalah diftisi melalui celah kecil.

Akibat data yang diperoleh merupakan
fungsi kedalaman (y), maka perlu menghitung
rata-rata persamaan (4) pada setengah lebar interval
jarak antar celah kecil, untuk x dari 0 hingga b. Hasil
penurunan persamaan yang diperoleh dapat dilihat
pada persamaan (6) dan persamaan (7).

Xerfc(X)

X =

(6)

(7)
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Akibatnya, profil perembesari di daerah dekat
permukaan sampel, dihasilkan terutama oleh difusi
langsung dari permukaan menuju ke matrik batuan
granit, sedangkan untuk daerah yang lebih dalam
adalah hasil kontribusi difusi melalui celah kecil.
Persamaan (6) bersifat sebagai fungsi Dm, b, a dan
Df.

TATA KERJA

1. Bahan

Sampel batuan yang dipakai pada penelitian
ini adalah batuan granit Inada yang diperoleh dari
tambang granit Inada, Ibaraki, Jepang. Komposisi
kimia dan mineral yang umum terkandung dalam
granit Inada, ditunjukkan pada tabel 1 dan tabel 2'

Tabel.l. Komposisi Mineral pada batuan granit
Inada.

Mincral

Quartz

Albite

Peldspar

Biotite

Persentase ( % )

49

24

23

Tabel 2. Komposisi kimia pada batuan granit
Inada.

Komponen

S1O2

FeO

MgO

CaO

K2O

MnO

H2O(+)

Berat %

69,17

2,48

1,15

3,15

3,01

0,10

0,74

Komponen

AI2O3

Fe2O3

Na2O

TiO2

P2O5

H2O(-)

Berat %

15,00

1,05

3,45

0,39

0,31

0,30

Porositas granit Inada yp.ng dipakai dalam
penelitian ini sekitar 0.8 %, yang diperoleh dengan
metoda pengukuran berdasarkan prinsip hukum
Archimides. Untuk mendapatkan karakterisasi
struktur mikro batuan granit tersebut, permukaan
granit Inada dianalisis dengan SEM. Gb. 2
menunjukkan salah satu contoh foto SEM sampel
batuan granit yang dipakai pada percobaan.

4 urr.

Gambar 2. Coittoh hasil foto batuan granit
Inada dengan mengguriakan
SEM.

Pada sampel tersebut, terlihat banyak celah
kecil (fissure), yang mempunyai lebar celah
rata-rata hanya beberapa mikron, sedangkan
interval jarak antar celah berkisar beberapa
rnillimeter. Volume celah kecil yang teramati telah
dihitung, harganya merupakan lebar rata-rata celah

I

UToinui ( | i u )

Gambar 3, Distribusi ukuran pori di dalatn
batuan granit Inada.
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kecil dibagi jarak antar celah, dan hampir untuk
seluruh sampel didapatkan hasii sekitar 0.2 %.
Volume pori-pori batuan granit diukur
menggunakan porosimeter perembesan merkuri
dan besamya merupakan fungsi diameter pori-pori.
Gb.3 menuryukkan distribusi dimensi pori-pori
batuan granit Inada. Sumbu tegak sebelah kiri
menunjukkan volume kumulatif pori-pori, sumbu
datar rnenunjukkan ukuran diameter pori-pori
sedangkan sumbu tegak sebelah kanan adalah
persentase voiume kumulatif pori-pori terhadap
volume pori-pori keseluruhan. Persentase volutne
pori-pori yang mempunyai diameter lebih besardari
1 mikron adalah sekitar 20% dari total pori-pori,
sedangkan sisanya hampir 80% merupakan
pori-pori yang mempunyai diameter dibawah 1
mikron atau disebut juga sebagai "pori-pori
submikron".

Akibat adanya kemungkinan di dalam
batuan granit mengandung Uranium alam, maka
sebagai perunut tidak digunakan Uranium alam.
Untuk mempermudah pencacahan, dalam
penelitian ini sebagai perunut digunakan 233U
(waktu paruh 1.6 x 10s tahun, 100 % pemancar ).
Konsentrasi Iarutan 233U yang dipakai dalam
penelitian ini 4.8 x 10"5 mol/1, kemudian untuk
mengatur pH yang diinginkan ditambahkan NaOH
atau Asam Nitrat.
2. Percobaan Difusi

Balok granit dipotcng dengan ukuran
penampang( 12 x 12)mm,panjang25mm. Setelah
dipotong, seluruh permukaan sampel dilapisi
Epoxy Resin, kecuali satu bagian dibiarkan dalam
keadaan terbuka. SelanjuiLnya sampel tersebut
direndam dalam air bebas ion (deionized water)
pada tekanan rendah, sehingga pori-pori sampei
batuan granit tersebut terisi air hingga jenuh.
Sampel yang telah jenuh air diambil, kemudian
direndam di dalam botol polyetilin dengan larutan
perunut 233U pada suhu 30$ C. Setelah sampel
direndam di dalam larutan perunut dengan seiang
waktu tertentu, sampel diambil serta dikeringkan.
Tahap selanjutnya sampel diampelas menggunakan
kertas ampelas silicon carbide tahan air, dengan
ketebalan setiap kali pengampelasan sekitar 0.005
mm hingga 0.02 mm. Profil perembesan Uranium
dalam granit dibuat berdasarkan pengukuran
aktifitas _terhadap kedalaman pengampelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil perembesan ^"U ditunjukkan pada
Gb. 4 (pH 5, waktu perendaman 252 hari) dan Gb.

5 (pH 5.4, waktu perendaman 238 hari). Setiap
profil perembesan terdiri atas 2 bagian, bagi3n
pertama pada daerah dekat permukaan tedihat
mempunyai kemiringan yang tajam dan bagian
kedua pada daerah yang lebih dalam mempunyai
kemiringan yang landai. Profil-profi! yang saroa
juga telah diperoleh dalam percobaan iain tentang
difusi radionuklida kedaiam Beton (Concrete)|Sl<1.

Pada penelitian ini, kedua bagian dari setiap
kurva perembesan dianalisis dengan menggunakan
persamaan (6). Untuk itu sebelum meiakukan
fittingdata, lebarcelahdan intervaljarakantarceiah
perlu diketahui. Berdasarkan hasil foto sampel
batuan granit dengan menggunakan SEM, terlihat
mempunyai lebar celah beberapa mikron, seperti
yang ditunjukkan pada Gb. 2. Sedangkan interval
jarak antar celah adalah beberapa milHmeter,
walaupun hal ini tidak begitu mudah untuk dapat
ditentukan.

L

10.'

10v

10'

10"

pH 5.0
252 Hari
Dm* " 4.2e-15m2/»
Dfa - 7.0»-12m2/i

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
KttUUnun p«t*n«t>**«n (ram)

2.5

Gantbar 4. 233,Profil perembesan *"U pada
batuan granit, pH 5 dan waktu*~
perendaman 252 hari.

I-
10 v

10"

10."

pH 5.4
238 hari
Dma • 4.5 «-15 m2/s
Dfa «10.0&-12m2/s

3.00.0 0.5 1.0 1.5 ZO 2.5
K«Utuntin p«rwnb«*«n (mm)

GatnbarS. Profil perembesan 2i3U pada
batuan granit, pH 5.4 dan waktu
perendaman 238 hari.
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Kurva hasil fitting dafeFditunjukkan pada
Gb.4 dan Gb.5, sedangkan data parameter difusi
ditunjukkan pada tabel 3. Berdasarkan hasil
perhitungan koefisien difusi 253U, diperoleh
koefisien difusi sekitar 1O'IS mVdetik pada matrik
batuan granit dan 10'12 mVdetik pada celah kecil
batuan granit.

Tabel 3. Dfadalah koefisien difusi didalam cclah
kecilyangterdapatpadabatuan granit,
Dm koeflsien difusi ke dalam matrik
batuan granit dan b adalah besarnya
interval jarak antar celah.

Waktu
perendaman

(hari)

252 (pada pH 5,0)

238(padapH5,4)

Dm

<m2/dc(ik)

4,2 xlO'15

4,5 x 10"15

Df

(m2/dc(ik)

7,0 x 10'12

'0,0 xlO'12

b

(mm)

3

0,8

Berdasarkan hasil pengamatan, koefisien
difusi pada matrik batuan granit diperkirakan lebih
kecil 6 orde, dibandingkan koefisien difusi ke dalarft
air bebas ion, Daq, yang mana pada umumnya
mempunyai besar 10"9 mVdetik. Bila proses sorpsi
perunut oleh batuan granit diperhitungkan juga,
maka koefisien difiisi semu pada matrik batuan,
Dma, diterangkan menurut persamaan sebagai
berikut;

Dimana 5m (-) dan Tm (-). masing-masing
adalah konstriktivitas dan tortuositas matrik batuan
granit, dan konstanta tersebutmemberikan ciri pada
medium berongga i?!, sm (-) dan_pm (kg/m3)
masing-masing adalah porositas dan densitas
batuan granit, dan Kd (mVkg) adalah koefisen
sorpsi.

Berdasarkan hasil perhitungan data sorpsi
yang telah dilaporkan '*''', faktor penghambatan
(retardation factor) Uranium didalam granit Inada
(l+#mKd/m) besamya sekitar 10000, sehingga besar
faktor geometri matrik batuan granit (J)m2)
berdasarkan perhitungan dengan menggunakan
persanaan (8) harganya sekitar 10"\

Berdasarkan hasil pengamatan koefisien
difusi pada celah kecil (fissure) 3 prde lebih kecil
bila dibandingkan dengan koefisien difusi kedalam
air bebas ion. Namun demikian, dianggap difusi di
dalam celah sama dengan di dalam cairan bebas ion.
Bila sorpsi perunut ke dalam matrik batuan dan

faktor gedMetri celah diperhitungkan, maka
koefisien difusi ke dalam celah keci! (Dra) dapat
ditulis, sebagai berikut''',

U U UU f t ~ U f E m + P m Kd - U i " ^ E

Porositas batuar. granit fnada adalah 0.006 dan
faktor penghambat (retardation factor) adalah
10000, faktor geometri celah kecil (5f/T

2)
diperkirakan sekitar 0.1 hingga 1.

Perbandingan faktor geometri kedua jalur
perembesan, dapat diturunkan dari persamaan (8)
dan (9), dan hasilnya sebagai berikut;

(10)
t f +"pmKd

5
EM

+ Pm

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh
perbandingan yang besarnya mendekati satu, jadi
celah kecil dan jaringan pori-pori di dalam matrik
batuan granit mempunyai faktor geometri yang
hampir sama. Kenyataan diatas, menunjukkan,
bahwa : jaringan pori-pori dan matrik batuan granit
mempunyai bentuk struktur mikro yang mirip.

KESIMPULAN

Profil perembesan 233U yng terdifusi ke
dalam batuan granit Inada, telah dapat diterangkan
dengan jelas, yaitu dengan mempertimbangkan 2
jalur difusi. Jalur yang pertama adalah perunut
terdifiisi melalui celah kecil (fissure), dengan lebar
celah beberapamikron, danjaluryangkeduaadalah
terdTfusi ke dalam jaringan pori-pori renik
(submicron pores) yang terdapat pada matrik batuan
granit. Berdasarkan hasil pengamatan didapat
koefisien difusi sekitar 10'12 mVdetik untuk jalur
yang melalui celah kecil, dan 10'15 mVdetik untuk
jalur yang melalui pori-pori renik pada matrik
batuan granit.

Celah kecil dan jaringan pori-pori renik di
dalam matrik batuan granit, mempunyai faktor
geometri yang hampir sama besaraya.
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TANYA JAWAB

Mashudi "-•

Pada grafik hubungan antara penetration
depth dan konsentrasi U, mohbn dijelaskan apakah
konsentrasi/aktifitas yang disebutkan sudah
meliputi bagian dalam dari batuan granit (untuk
kedalaman yang tertentu)

Putu Sukmabuana

Karena energi sinar a sangat rendah oleh
kertas sekalipun tidak tembus, maka pengukuran

harga uranium yang ada dipermukaan saja sudah
cukup.

Bambang S

1. Apa maksud penggunaan resin epoxy pada
percobaan ini ?

2. A ias dasar apa U dipilih sebagai radiomelri
dalam HLW, kenapa bukan Sr atauCsyang
juga mempunyai toxisieas linggi terhadap
lingkungan ?

Putu Sukmabuana

1. Maksud penggunaan resin agar radio
nuklida yang terdifusi hanya melaiui suatu
sisi, dan mempermudah dalam pengukuran.

2. Karena uranium berdasarkan syarat-syarat
pengklasifikasian limbah radioaktif
termasuk HLW. Alasannya sinar a yang
terpancarkan menonjol dan mempunyai
toxisitas yang tinggi. Sr dan Cs juga dapat
dipakai dan harus dilakukan untuk
penelitian akan tetapi hasilnya mungkin
berlainan karena interaksi dengan batuart
akan berlainan.

Kris TriBasuki

1. Difusi melalui celah akan tnasuk dalam
matrik batuan, mana yang lebih berperan
dari keamanan limbah lestari ?

2. Apa yang dimaksud dengan masuk dalam
matrik batuan ?

Putu Sukmabuana

1. Kalau dilihat dari grafik yang dihasiikan dari
percobaan, maka dapat dilihat bahwa difusi
ke dalam celah masih berperan, walaupun
dalam selang waktu yang lama. Dan untuk
difusi ke dalam matrik batuan hanya
berperan di permukaan saja. dari kenyataan
tersebut maka difusi ke dalam celah lebih
berperan untuk keamanan.

2. Yang dimaksud matrik batuan adalah bagian
batuan yang homogen dan tidak
mengandung celah.
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STUDIPERCOB AAN PEMBUATAN DAN PEMECAHAN
EMULSI "AJDR DALAM MINYAK"

Siti VVardiyati
PPSM'- BATAN, Kawasan PuspilekSerpong, Tangerang 15310

Mitsuo Takeuchi
Nuclear Engineering Research Laborotory University ofTokyo, Japan.

ABSTRAK

STUDIPERCOBAAN PEMBUATAN DAN PEMECAHAN EMULSI "AJR DALAM MINYAK. Telah
dipelajari percobaan tentang pembuatan dan pemecahan emulsi "air dalam minyak" yang akan
digunakanuntuk pengambilan kembali Uranium dengan metoda emulsi membran. HyPOt 3,0 M dipilih
sebagaifasa air dan DEHPA 0,10 Myang dilarutkan dalam dodekan digimakan sebagaifasa minyak.
Sebagai penslabil emulsi digiinakan Span 80. Pada pembuatan eniulsi kondisi operasi terbaik diperoleh
sebagai berikut; penggunaanpenstabil emulsi 3 %; waktupembentukkan 6-15 menit; dan perbandingan
fasaminyakterhadapfasaair 0,5- 1. Pemecahan emulsisecarafisikadankimia telahdilakukan. Metanol
dan asam 4-elhyl benzen sulfonat dan garamnnya digunakan sebagai larutan pemecah emulsi. Pada
percobaan ini pemecahan emulsi dengan metanol lebih cepat dibandingkan dengan asam 4-eihyl benzen
sulfonat dan garamnya yaitu hanya memerlukan waktu 6 /nenit pada kecepatan pengadukan sekitar 250
rpm dan suhu pemanasan sekilar 70°C.

ABSTRACT

EXPERIMENTAL STUDY ON EMULSIFICATION AND DEMULSIFICATION OF WATER IN OIL
EMULSION. Experimental study on emulsification and deemulsification of waier in oil emulsion for
recovery Uranium by emulsion mebran method was studied. //3PO4 was used as waterphase and DEHPA
0.10 M in dodecan as oil phase, Span 80 was used as emidsion slabilizer. Condilion operation optimum
on emulsification were achieved at addilion span 80 was 3 %; emulsification time was 6-15 min; and
volume ratio ofoil to waterphases '.vas 0.5 -1. Physical and chemical deemulsification were carried out.
Methanol and 4-ethyl benzene sulfonic acid and their salt were used as deemulsifying agent.
Deemulsification by methanol was/aster as compared with 4-eihyi benzene sulfonic acidand their salt, it
was 6 min in agitation speed was aboul 250 rpm and temperature was about 70°C.

PENDAHULUAN

Penggunaan emulsi membran sebagai metoda
pemisahan yang akhir-akhir ini menjadi

perhatian bagi para peneliti dan bahkan ada
kemungkinan besar bisa menggantikan kedudukan
metoda ekstraksi pelarut, karena effisiensi
pemisahannya bisa mendekati 100 %. ( l l2 )

Berdasarkan kelebihan tersebut maka metoda
emulsi membran perlu dipeiajari dan dikuasai.
Langkah pertama yang perlu dipelajari adalah cara
pembuatan dan pemecahan emulsi membran,
karena hal inilah yang pegang peranan pada
pemisahan dengan metoda emulsi membran.

Emulsi membran dapat diklasifikasikan
menjadi dua kelompok, yaitu "air dalam minyak"
(yvater in oiT) dan "minyak dalam air" {pil in water).
Pada penelitian ini dipelajari pembuatan dan

pemecahan emulsi jenis "air dalam minyak" yang
mengandung asam phosphat. Emulsi ini
direncanakan akan digunakan untuk pemisahan
atau pengambilan kembali Uranium dari limbah
Uranium yang dihasilkan oleh produksi elemen
bahan bakar nuklir di Pusat elemen bahan bakar
nuklir Serpong.
Pembuatan emulsi

Emulsi "air dalam minyak" dibuat dengan
cara mengontakkan fasa minyak (fasa membran)
dengan fasa airdaiam suatu bejana dan diaduk pada
kecepatan 6000 - 6500 rpm selama 6 - 1 0
menit.a2'3'4)

Fasa membran terdiri dar i ;
1. "Mobile carrier"

"Mobile carrier" adalah larutan pengekstrak
yang fimgsinya untuk mengikat suatu unsur yang
akan dipisahan dalam proses pemisahan nantinya.
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Jenis "mobile carrier" yang digunakan tergantung
pada unsur yang akan dipisahkan dengan
persyaratan senyawa tersebut membentuk
kompleks dengan unsur yang akan dipisahkan.
Untuk pemisahan Uranium jenis"mobile carrier"
yang biasa digup.akan adalah : TOPO, KELEX,
OXINE dan DEHPA.(I>5)

2. Fasa organik

Fasa organik yang dimaksud dalam sistem
emulsi membran adalah senyawa yang berfungsi
sebagai minyak, dan juga sebagai pelarut atau
pengencer "mobile carrier". Fasa organik untuk
pemisahan Uranium yang biasa digunakan adalah
cyclohexan, dan dodekan.(1'S)

3. "Surfactant"

Pada pembuatan emulsi diperlukan larutan
penstabil emulsi yang disebut "Surfactant". Dalam
penggunaannya perlu memperhatikan jenis dan
jumlahnya. Jenis "surfactant yang ditambahkan
pada pembuatan emulsi disesuaikan dengan jenis
emulsi yang akan dibuat. Untuk emuisi "air dalam
minyak" "surfactant" yang cocok adalah
"surfactant" yang mempunyai "Hidrophile
Liphophile Balance" (HLB) sekitar 2,5 - 7.(6)

Misalnya : Sorbitan monooleate, yang dalam
nama dagangnya disebut Span 80, mempunyai
rumus molekul sebagai berikut;

7 C H - C H ( C H 2 ) ,COCH2
N

OH

Jumlah penambalian "surfactant" perlu
diperhatikan karena "surfactant" selain sebagai
penstabil emulsi, dia berpengaruh terhadap
kekentalan emulsi yang terbentuk. Yang mana
kekentalan ini berpengaruh terhadap efisiensi
pemisahan pada penggunaan emulsi nantinya.
Kekentalan emulsi yang efektif menurut Mikuchi
dan Osseo-asare(3) adalah 0,06 - 1,75 d Pa.s (P). Dan
menurut Schlosser dan Kassazky(7) emulsi akan
efisien dalam penggunaannya bila pada proses
pemisahan ukuran diameter bulatan emulsi antara
0,2 - 2'fnm dan diameter droplet bulatan emulsi 1 -
10 m.
Fasa air

Yang dimaksud dengan fasa air dalam
pembuatan emulsi "air daiam minyak" adalah
larutan "stripping" yang fiingsinya untuk mengikat

unsur yang akan dipisahkan yang telah teiikat oleh
"mobile carrier" dalam fasa membran.
Penggunaannya disesuaikan dengan unsur yang
akan dipisahkan nantinya.

Perbandingan volume fasa minyak dengan
fasa air adalah 1 : L ( W ) Menurut hypotesa penulis
perbandingan ini tidak harus mutlak 1 : 1 ,
dikarenakan perbandingan Volume air terhadap
Volume minyak mempengaruhi effiensi
pemisahan. Jadi perbandingan tersebut perlu
divariasi untuk mendapatkan effisiensi pemisahan
seoptimal mungkin.

Lama pengadukan pada pembuatan emulsi
mempengaruhi kestabilan dan kekentalan emulsi
yang terbentuk, oleh karena itu perlu dipelajari
untuk memdapatkan emulsi yang stabil dengan
kekentalan yang memenuhi persyaratan ukuran
diameter bulatan emulsi selama proses pemisahan
nantinya.

Emulsi "air dalam minyak" dapat
digambarkan sebagai berikut: (gambar 1 ,/8)

SUKFACTANT

Gambar 1. Emulsi "air dalam ininyak"

Keterangan:
exiernal agueous = larutan yang mengandung unsuryang
akan dipisahkan;

inlernal aqueous =fasa air

Pemecahan Emulsi

Pemecahan emulsi ada dua (2) cara yaitu;

1. Secara Fisika

Pemecahan emulsi secara fisika dapat
dilakukan dengan cara pemanasan, pemusingan
dan penyaringan dengan vacum.

2. Secara Kimia

Pemecahan emulsi secara kimia dapat
dilakukan dengan cara pengasainan atau dengan
penambahan larutan pemecah emulsi.
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Penggunakan larutan pemecah emulsi ini
disesuaikan dengan jenis emulsinya. Menurut
NALCO<9) Iarutan pemecah emulsi untuk emuisi
"air dalam minyak" adalah alkyl yang tersubtitusi
asam benzen sulfonat dan garamnyaatau resin alkyl
phenolat yang tersubtitusi poly alkohol.
Pemecahan emulsi dengan meaggunakan larutan
pemecaii emulsi perlu pengadukan dan pemanasan
sekitar49-82°C,(9)guna;

menurunkan atau mereduksi kekentalan emulsi.
- menambah kelarutan "surfactant" dalam fasa

minyak.
- menambah kecepatan diffusi "surfactant" dalam

fasa minyak.

TATA KERJA

Bahan :

Di-2-ethylhexyl Phosphoric acid, dodekan,
sorbitan mcmooleate, H3PO4, asana 4-ethyl
benzen suifonat, asam 4-ethyl benzen sulfonat -
garam sodium, metanol, HNO3 dan lain-lain.

Alat :

Pengaduk berkecepatan tinggi, alat pemusing
(centrifuge), pengaduk magnit, peralatan umum
dll.

Percobaan :
1. Pembuatan emulsi

Emulsi dibuat dengan cara mengontakkan
20 - 45 ml fasa membran dengan 30 - 40 ml fasa
air dalam beker glass berukuran 300 ml, diaduk
pada kecepatan 6000-6500 rpm. Pada fasa
membran sebagai "mobile carrier" digunakan
Di-2-ethyl hexyl phosphoric acid (DEHPA) 0.10 M
dengan pengencer dodekan dan sebagai penstabil
emulsi digunakan Sorbitan monooleate (span 80)
sedangkan sebagai fasa air dipilih H3PO4 3,0 M.
Perubah-perubah yang dilakukan pada pembuatan
emulsi adalah waktu pengadukan (4; 6; 10; 15; 20
menit), penambahan jumlah span 80 (1 %; 2 %; 3
%; 4 %; 5 %; 6 % volume), dan perbandingan
volume fasa membran terhadap'fasa air (0,5; 0,66;
0,75; 1,0; 1,5).

2.Pemecahan emutsi

Pemecahan emulsi dilakukan dengan 2 cara;

a. Secara fisika, dilakukan. dengan cara
tnemusingkan emulsi sebanyak 5 ml (dalam
tabung berukuran 10 ml) dengan menggunakan
alat centrifuge pada kecepatan 3000-3500 rpm.

b. Secara kimia, yaitu dengan cara mengontakkan
emulsi dengan larutan pemecah emulsi dalam
beker glass berukuran 50 ml dan diaduk pada
kecepatan 200 - 300 rpm dengan menggunakan
pengaduk magnit yang dilengkapi dengan
pemanas. Perubah-perubah yang dipelajari
adalah ; jenis larutan pemecah emulsi (asam
4-ethyI benzen sulfonat dan garamnya,
metanol), suhu pemecahan (40; 50; 60; 70;
80°C), dan perbandingan metanol dengan
emulsi (0,30 ; 0,32 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuatan Emulsi

Hasil percobaan pembuatan emulsi
ditunjukkan pada gambar 2 - 4 . Parameter yang
berpengaruh dan telah dipelajari adalah sebagai
berikut:

1. Pengaruh penambahan Span 80.

Dalam mempelajari pengaruh penambahan
Span 80 kondisi percobaan adalah sebagai berikut;
waktu pembentukan emulsi 7 menit, kecepatan
pengadukan 6000 rpm, dan perbandingan fasa
minyak terhadap fasa air 1 : 1. Hasil percobaan
menunjukkan bahvva dengan bertambahnya jumlah
Span 80 emulsi yang terbentuk semakin stabil,
karena semakin banyak penambahan "surfactant"
emulsi yang terbentuk semakin kental. Akan tetapi
emulsi yang semakin kental dan stabil belum bisa
dikatakan baik karena kekentalan emulsi sangat
berpengaruh terhadap ukuran diameter bulatan
^mulsi selama proses pemisahan. Emulsi semakin
kental diameter bulatan emulsi semakin besar
sehingga luas permukaan femulsi berkurang
akibatnya efisiensi pemisahan berkurang.
Sedangkan ukuran diameter bulatan emulsi yang
diijinkan selama proses pemisahan berlangsung
adalah 0,2 - 2 mm. Oleh karena itu yang penting
adalah bagaimatia caranya untuk mendapatkan
emulsi yang stabil dengan penambahan "surfactant"
sedikit mungkin. Pada gambar 2 terlihat bahwa
enambahan Span 80 sebanyak 3 %, emulsi yang
terbentuk telah stabil. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa penambahan emulsi yang
terbaik adalah 3 %. Kestabilan emulsi ditentukan
derigan berkurangnya volume emulsi terhadap
perubahan waktu.
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Gambar 2. Pengaruh penambahan Span 80

VQO •' volume etrudsi awal; Ke: volume emulsi patla waktu l
Konrfisi operasi: waktu pembentukan = 7 menit; kecepatan
pengatlukan = 6000 rpm da:i V minvak / V air — 1: 1

2.Pengaruh lamanya waktu pembentukkan.

Kondisi operasi pada percobaan ini adalah
sebagai berikut ; perbandingan vblume fasa
minyakterhadap fasaair 1: 1, penambahan Span 80
3 %, dan kecepatan pengadukan 6000 rpm . Hasi!
percobaan menunjukkan bahwa kestabilan emulsi
bertambah dengan bertambahnya waktu
pengadukan, demikian pula kekentalan emulsi juga
bertambah. Pengaruh lamanya waktu pengadukan
terhadap kestabilan emulsi ditunjukkan pada
gambar 3. Setelah dilakukan pengujian terhadap
ukuran bulatan emulsi dan kestabilan emulsi selama
proses pemisahan ternyata yang memenuhi
persyaratan diameter bulatan emulsi selama proses
pemisahanadalahemulsiyangdibuatselama 6-15
menit. Pengujian dilakukan dengan crara
mengontakkan emulsi dengan larutan HNO3 3,0 M
yang digunakan sebagai "external aqueous" dalam
beker glass, kemudian diaduk pada kecepatan 250
rpm. Selama proses pengontakkan diamati
kestabilan emulsi dan ukuran diameter bulatan
emulsi secara fisual. Emulsi yang tidak pecah
selama proses pengontakkan dengan "external
aqueous" dan ukuran diarneter abulatan emulsi
antara 0,2 - 2 mm adalah emulsi yang memenuhi
persyaratan, sedangkan emulsi yang pecah selama
proses penggontakkan atau tidak pecah tapi
mampunyai ukuran diameter bulatan emulsi lebih
besar dari 2 mm adalah emulsi yang tidak
memenuhi persyaratan.

• . '
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Gatnbar 3. Pengaruh lamanya •waktu
pembentukan emulsi

Vto : volume emulsi awal; Vt: volume emtilsi paila waktu t
Kondisi operasi: Span 80 = 3 %, V minyak / V air = 1:1,
kecepatan pengadukan 6000 rptn

3.Pengaruh perbandingan volume fasa minyak
terhadap fasa air.

Dalam mempeiajari pengaruh perbandingan
volume fasa minyak terhadap fasa air digunakan
kondisi operasi sebagai berikut; penambahan Span
80 3 %; kecepatan pengadukan 6000 rpm dan
lamanya pengadukkan 7 menit. Hasil percobaan
menunjukkan bahwa kestabilan emulsi bertambah
dengan berkurangnya perbandingan voiume fasa
minyak terhadap fasa air (Vm/Va). Akan tetapi
dengan berkurangnya perbandingan Vm/Va emulsi
yang terbentuk semakin kental dan konsentrasi
"mabile carrier" dalam emulsi berkurang yang
mana ini sangat mempengaruhi efisiensi
pemisahan. Dari gambar 4 ditunjukkan bahwa pada
perbandingan Vm/Va 0,5-1 emulsiyangterbentuk
stabil dan setelah dilakukan pengujian emulsi
tersebut memenuhi persayaratan ukuran diameter
bulatan emulsi selama proses pemisahan yaitu 0,2 -
2mm.

Pemecahan emulsi
LSecara fisika

Dari percobaan pemecahan emulsi dengan
pemusingan diperoleh hasil bahwa untuk
pemecahan emulsi stabil sebanyak5 ml diperlukan
waktu lebih dari 8 jam. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa pemecahan emulsi dengan
cara pemusingan kurang efisien.

2. Secara kimia

a.Pengaruh jenis larutan pemecah emulsi
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Gambar 4. Pengaruh perbandingan V
minyak / V air

Keo ." volume emulsi anval; Ve: volume emulsipada waktu t
Kondisi operasi: Spait 80 = 3 %, waktu pembentukan 7
menit; kccepalan pengadukan 6000 rpm

Pada percobaan ini kondisi operasi yang
digunakan adalah sebagai berikut ; perbandingan
larutan pemecah emulsi terhadap emulsi 2 : 5; suhu
pemecahan 70 - 75°C dan kecepatan pengadukan
sekitar 250 rpm. Hasil percobaan menunjukkan
bahwa pemecahan emulsi menggunakan metanol
lebih cepat dibandingkan dengan asam 4-ethyl
benzen suifonat dan garamnya yang memerlukan
vvaktu pemecahan 25 menit. Sedangkan dengan
metanol hanya memerlukan waktu 6 menit pada
kondisi operasi yang sama.

b.Pengaruh suhu pemecahan

Dalam percobaan ini perbandingan volume
metanol terhadap emulsi 2 : 5 dan kecepatan
pengadukan sekitar 250 rpm. Hasil percobaan
menunjukkan bahwa waktu pemecahan emulsi
berkurang dengan bertambahnya suhu pemanasan.
Pertambahan suhu diatas 70°C tidak memberikan
pengurangan waktu yangberarti. Dari percobaan ini
dapat disimpulkan bahwa suhu yang relatip baik
pada pemecahan emulsi adalah sekitar 70°C.
Pengaruh suhu terhadap waktu pemecahan emulsi
dapat dilihat pada gambar 5.

c.Pengaruh perbandingan volumemetanol terhadap
emulsi.

Dalam percobaan ini suhu operasi adalah 70
- 75°C dan kecepatan pengadukan 250 rpm. Hasil
percobaan ditunjukkan pada gambar 6. Dari gambar
6 terlihat bahwa pada perbandingan volume
metanol terhadap emulsi sama dengan 0,30 waktu
pemecahan adalah 4 jam dan jika perbandingnya
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Gambar 5. Pengaruh suhupemecahan

Kondisi operasi: V metanolA/ enuilsi = 2:5, kecepatan
pengadukan 250 rpnt

ditambah menjadi 0,32 waktu pemecahan menjadi
sangat cepat yaitu 10 menit Danjikadinaikkan lagi
menjadi 0.4, waktu pemecahan menjadi 6 menit dan
kenaikkan perbandingan selanjutan tidak begitu
berarti terhadap perubahan waktu pemecahan.
Daripercobaan ini dapat disimpulkan bahwa
perbandingan volume metanol terhadap emulsi
yang relatip baik adalah 0,4.
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Gambar 6. Pengaruh perbandingan Votume
metanol terhadap volume emulsi.

Kondisi operasi: suhu pemanasan = 7<fC, kecepaian
pengadukan 250 rpm.
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KESIMPULAN

1. Pembuatan emulsi "air dalarn minyak"
dengan DEHPA yang dilamtkan dalam
dodekan sebagai fasa minyak ; H3PO4
sebagai fasa air; dan Span 80 sebagai
penstabil cmulsi, kondisi operasi yang
relatip baik adaiah sebagai berikut ;
penambahan penstabil emulsi Sorbitan
monooleate (Span 80) 3%, waktu
pembentukkan 6 - 1 5 menit, dan
perbandingan fasaminyak terhadap fasaair
0,5 s/d 1.

2. Pada pemecahan emulsi yang terbentuk
diatas disimpulkan bahwa pemecahan
secara kimia lebih cepat dibanding suhu
pemecahan sekitar 70 - 75°C dan
perbandigan metanol terhadap emulsi 2 : 5.
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TANYA JAWAB

Sudibyo

1. Pada pembuatan membran dengan
memecah penyusun membran memakai
pittaran tinggi tenlunya akan menimbulkan
panas. Apakah panas yang timbul ini tidak-
mempengsruhi kestabilannya ?

% fase span-80 di sini terhadap apa,
terhadap volume solven atau volumefasa III
atau volume total membran ?

Berapa lama waktu kestabilan yang
tercapai ?

2.

3.

Siti Wardiyati

1. Tergantung alat yang digunakan, jika
pengaduknya tanpa selubung tidak
menimbulkan panas

2. % terhadap volume fasa minyak

3.. Untuk waktu 1-4 hari emulsi inasih layak
digunakan

MV Purwani

Pada makalah hasil yang terbaik pada
pemecahan emulsi diukur dari cepatnya waktu
pemecahan emidsi, padahal tujuanproses ekstraksi
membran emulsi untukpemisahan (U).

1. Apakah b esaran itu sudah cukup/mewakili ?

2. Apakah tidak ada likuran lain sehingga
tanda baik dan tidaknya pemecahan emulsi
bila nantinya dikaitkan dengan prosesyang
sesitngguhnya ?

Siti Wardiyati

Pada proses pemecahan pada besaran
tersebut kami yakin emulsi telah pecah,
dikarenakan wujud emulsi yang semula seperti milk
(susu sapi) telah berubah menjadi dua cairan bening
yaitu fasa minyak dan fasa air (stripping)
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Kris Tri Basuki 'MW--

1. Mengapa disebuifasa air terdispersi dalam
minyak ?

2. Mengapa dipakai H^POi sebagai fasa
butanol ?
Bagaimana/mana yang lebih berperan
sebagai pengompleks pada //3PO4 3 M
tersebvt ?

3. Bagaimana bisa diketahui bahwa emulsi
stabil, tanpa dilakukan percobaan ekstraksi
7

4. Bagaimana / berapa jari-jari emulsi dan
angka kekentalannya ?

Siti Wardiyati

\. Fasa air terdispersi dalam minyak dalam
pembuatan emulsi tergantung dari HLB
surfaktan yang digunakan, untuk
pembentukan emulsi air dalam minyak HLB

• surfaktan 2,5 - 7

2. Dalam masaiah ini kami baru memikirkan
cara pembuatan emulsi yang stabil, yang
mana dari hasil percobaan ternyata fasa
intemal H3PO4 dengan fasa minyak DEHPA
dalam dodekan dan penstabil emulsi span
80, emulsi yang terbentuk ternyata bisa
stabil, mengenai keberadaan U yang akan
kami pisahkan belum kami pikirkan.
Peran HsPOj pada proses tersebut adalah
sebagai larutan stripping, reaksi yang terjadi
adalah sbb :

Uraniumeyang terikat dalam fasa organik
adalah berbentuk UO2(DEHP)2, yang
selanjutnya dia akan bereaksi dengan H3PO4
3 UO2(DEHP)2 + 3 H3PO4 K

(UO2)3(PO,)2 + 3 (DEHPA),

3. Setiap percobaan pembuatan emulsi kami
lakukan pengujian ekstraksi menggunakan
fasa eksterr.al larutan KNO3 3 M. Selama
proses ekstraksi kami amati ukuran diameter
bulatan emulsi secara visual. Jika emulsi
tidak hancur(pecah) dan mempunyai ukuran
bulatan emulsi antara 0,2 - 2mm, emulsi
layak kita gunakan.

4. Jari-jari bulatan emulsi 0,2 - 2 mm,
kekentalannya 0,06 - 1,75 d Pas (P)

ANBintarti"

Alasan apa digunakan metanol dan 4-ethyl
bensin sulfonat dengan garamnya sebagi pemecah
emulsi ?. Apa sudah dicoba dengan alkohol dar.
yang lainnya ?

Siti Wardiyati

Berdasarkan literatur yaitu NALCO ada
beberapa jenis deemulsifying agent untuk
pemecahan emulsi air dalam minyak untuk
percobaan kami pilih metanol dan asam 4-ethyl
benzene sulfonat dan garamnya. Dari percobaan
metanol kami anggap baik, untuk alkohol dan
lainnya tidak kami coba, tetapi saya rasa metanoi
adalah senyawa alkohol pula.
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MODEL SPESIASIFASE AI.R D AN ORGANIK PADA SISTEM
EKSTRAKSI

Djarot S. Wisnubroto
PTPLR-DATAN. Kawasan PuspitekSerpong. Tangerang 15310

ABSTRAK
MODEL SPESJASI FASE AIR DAN ORGANIK PADA SISTEM EKSTRAKSI. Model data

kesetiinbangan ekstraksi dikembangkan dengan litjuan untuk digunakan pada simulasi proses ekstraksi
logam dengan koniputer. Penelitian dilakukan baik dengan percobaan maupun perhitungan
menggunakan dala pustaka. Model yang dikembangkan berdasarkan pada prinsip aksi massa kimia
dimana pengaruh pembentukan kompleks metalserla koefisien aktivitas padafase airnya diperhitungkan.
Pada larutan campuran elektrolit dengan kekuatan ion yang tinggi. koefisien aktivilas dihitung
menggunakan modifikasi model Debye-Hnckel. Spesies organiknya dianggap memenuhi teori larutan
ideal. Pendekatan model ini ditunjukkan untuk ekslraksi HNO-„ dan campuraan HNO-$/NaNOi dingan
tri-n-butylphosphat (TBP). Model secara efektifdapat digunakan untuk mempredihi dislribusi senyawa
yang diekstraksi.

ABSTRACT
MODELING OFAOUEOUS AND ORGANICPHASESPECIATION FOR SOLVENTEXTR4CTION

SYSTEMS. Models of equilibriwn eztraction data are being developedfor use in compuler simulations
ofmetal extraction processes. The investigation was conducted by experiments and calculation using
literature data. The model developed are based on chemical mass action principles in which the effecls
ofmelal complexation andaqueousphase activity coefficienl are considered. Activity coefficients in mixed
electrolyte solutions at high ionic strengths are calcuiated using modification of Debye-Huckel model.
Organic phase species are treated in terms of ideal associated solution theory. This approach is
demonstratedfor the extractions ofHNOi, attd mixture ofHNO^/NaNOz by tri-n-butyl phosphate (TBP).
The mode', wasfound to be effective atpredicting the distribution ofthe extractedcompounds.

PENDAHULUAN

Program komputer untuk mensimulasi proses
ekstraksi merupakan alat yang sangat berguna

untuk membantu pembuatan desain serta uji coba
suatu proses dan dapat merupakan expert system
untuk optimasi, kontrol, training operator, serta
analisis sistem sebelum proses sebenarnya
dilakukan. Derajat keandalan simulasi salah
satunya sangat bcrgantung pada pembuatan model
data distribusi. Hai tersebut merupakan tantangan
tersendiri, karena pada sistem yang kompleks dalam
larutan banyak sekali reaksi yang saling
berkompetisi, serta bergantung pada sifat
fisika-kimia dari sistem tersebut. Demikian pula
data distribusi juga mengandung komponen
kinetikayang harus diperhitungkan.

Kesetimbangan ekstraksi cair-cair biasanya
dimodelkan menggunakan bentuk empiris atau
semi-empiris. Salah satu paket program yang
digunakan dalam industri nuklir terutama pada olah

ulang bahan bakar (reprocessing) adalah kode
SEPHIS0. Pada program SEPHIS yang pertama,
bagian model distribusi uranium, plutonium, dan
asam nitrat diantara fase organik yang mengandung
TBP dan fase air asam nitrat dinyatakan sebagai
fungsi polinomiai konsentrasi total asam nitrat.
Model yang mendekati keadaan sebenarnya akan
didapat apabila diandaikan terjadi spesiasi-spesiasi
di dalam fase air dan fase organik. Pada penelitian
yang lebih baru, model data distribusi yang
digunakan dalam SEPHIS melibatkan reaksi
kesetimbangannya. Meskipun terdapat modifikasi,
tetapi konstanta kesetimbangannya hanya
merupakan fungsi konsentrasi, dan persamaannya
tetap dinyatakan sebagai fungsi polinomial
konsentrasi asam nitrat di dalatn fase air.
Kelemahan model-model tersebut adalah tidak
dapat digunakan pada keadaan di luar kondisi
percobaan yang telah dilakukan.

Pada penelitian ini dilakukan evaluasi ulang
terhadap pembuatan model distribusi ekstraksi
menggunakan asumsi terbentuknya spesies-spesies
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di dalam kedua fase dan untuk langkah pertama
dilakukan evaluasi terhadap ekstraksi asam nitrat.
Persamaan aksi massa ditulis sebagai fungsi
konsentrasi spesies yang terbentiik pada fase
organik dan sebagai fungsi aktivitas spesies pada
fase airnya. Pembuatan model ini diharapkan
mendekati keadaan sebenarnya sehingga dapat
digunakan sebagai salah satu komponen penting
pada modifikasi program simulasi proses olah ulang
bahan bakar.

TEORI

Model Spesiasi

Apabila terdapat suatu reaksi ekstraksi fase
organik TBP dengan senyawa elektrolit ST dalam
fase air dengan persamaan reaksi:

K,
qTBP + S+ + T+ = (TBP)q.ST

(o=. l -2)

maka berdasar teori spesiasi terjadi suatu
kondisi dimana spesies (TBP)q,ST dianggap
memenuhi teori larutan ideal sehingga aktivitasnya
diabaikan, sedangkan pada fase air harus
diperhitungkan aktivitas senyawa ST. Konstanta
kesetimbang reaksi di atas dapat dinyatakan
sebagai:

[(TBP)q 'ST]

[ (TBPVaST]

Lambang aST adalah aktivitas senyawa ST dan
dihitung berdasar persamaan:

aST = [S*] [T"] x ( koefisien aktivitas molar senyawa ST )2

Konsep teori spesiasi dapat ditunjukkan pada
Gambar 1.

Fase
Organik

Fase
Air

TBP

(TBP)2-ST

TBP-ST

'ST

Gambarl. Contoh model spesiasi ekstraksi
senyawa ST olelt TBP

Untuk memperoleh konstanta
kesetimbangan Kq dapat ditetapkan dengancurve -
fitting terhadap grafik hubungan data konsentrasi
ST pada fase organik dan fase air. Data tersebut
diperoleh dari percobaan. Curve fitting berdasar
pada persamaan kesetimbangan daan menggunakan
analisis non-linear least square.

Perhitungan Koefisien Aktivitas

Seperti dinyatakan di atas, pada fase air
spesiasi dilakukan dengan memperhitungkan
aktivitas di dalam fase air. Hal yang paling sulit
dalam proses hidrometalurgi adalah perhitimgan
koefisien aktivitas. Beberapa teknik telah
dikembangkan sejak tahun 1970 berdasarpada teori
Debye-Huckel dan dapat digunakan untuk
menghitung aktivitas elektrolit tunggal atau lebih
yang terdapat dalam larutan sampai kekuatan ion 6
molal(2,3,4).

Pada penelitian ini digunakan metode
Bromley untuk menghitung koefisien aktivitas
dalam fase air baik untuk asam nitrat, maupun
campuraan HNOS/NaNOs. Persamaan utamanya
dinyatakan sebagai:

Iogjl2 = V | F I + V I V 2 F 2

1 +AV1 v, + v2

=konstanta Debye-Huckel, 0,5108
kgl/2mol'in pada 25C

^0,5£mZ2 (dengan asumsi disosiasi total
elektrolit)

=koefisien stoikiometrik
=muatanion
=koefisien aktivitas molal

Angka 1 (bilangan ganjil) meayatakan spesies
kation, dan angka 2 (bilangan genap) menyatakan
spesies anion.

Lambang Fi dan F2 menyatakan ,
F| = (Yl2i0gj0 ° °

vi,v2

Zi ,Z 2

j i 2

F2 = (X|2 logj ° 12 + X32 logj ° 32 + + ya logj ° s2)

(Z 2 ^ + Z Z X + .... Zi Z2 X s2)

Lambangs dan tmasing-masir.g menyatakan kation
dan anion.

X s 2 = (ms/I) (5)
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Simbol ms dan m, masing-masing merupakan
konsentrasi molal kation s dan anion t. Lambangjst

pada persamaan (2) dan (3) adalah koefisien
aktivitas molal tunggal di dalam larutan carnpuran
elektrolit dan dihitung berdasar persamaan :

l0gj°sl =
- A - Z i Z 2 A ^ f 0,06 +0,6 B)A sZti + ^ |

(1 + 1,5I/(ZSZ,)2

Bilangan B menyatakan parameter interaksi
idn.-'dan contoh untuk beberapa senyawa
dinyatakan pada Tabel 1.
Tabel 1. Nilai B untuk beberapa senyawa pada

suhu 2 5°C(3>.

No.

1

2

3

Senyawa

HNOs

NaNOj

UO3(NO3)2

B

kgmol"1

0,0776

-0,0128

0,1296

Perubahan konsentrasi molalitas menjadi
molaritas dapat dinyatakan dengan persamaan :

(7)
[d - 0,001 £(csl\Vst)]

dan koefisien aktivitas dengan skala molaritas
dinyatakan sebagai:

y i2= J12 [ I + 0,0011 (m s t /W s t ) ] . . (8)

d = massa jenis larutan (g/ml)
do = massa jenis air
cst = konsentrasi molar dari senyawa terlarut st
mst = konsentrasi molal
Ws;= berat molekul st
y« =. koefisien aktivitas moiar

TATA KERJA

Bahan

Senyawa TBP, pelarut n-dodekan serta
senyawa-senyawa kimia lainnya (HNO3, NaOH)
pada reagent-grade-nya. digunakan tanpa
pemumian sebelumnya.
Metode

Percobaan ekstraksi asam nitrat oleh 30%
TBP dilakukan pada suhu kamar. Dilakukan
pencampuran fase organikdengan fase airnya pada
volume yang sama (2ml) selama 5 menit, kemudian.
kedua fase dipisahkan dengan sentrifugasi.
Konsentrasi HNO3 dalam fase air dan organik

ditentukan dengan titrasi menggunakan larutan
NaOH standar. Khusus untuk menentukan
konsentrasi asam nitrat dalam fase organik
dilakukan dengan mencampurkan larutan organik
dengan air destilasi, kemudian dilakukan titrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekstraksi Asam Nitrat

Mekanisme reaksi ekstraksi HNO3 dengan
TBP telah dilaporkan(5'6'7) dengan reaksinya sebagai
berikut:

Kq

H+
aq + NO3 •«, + qTBPorg =((TBP)q *HNO3) org

(9)

Dengan memasukkan unsur aktivitas yang
dijelaskan di atas maka konstanta
kesetimbangannya dapat dinyatakan sebagai:

[(TBP^-HNO^kg
K.m =

[TBP]m
c r g[H+]a q[NO3-]aqyi22

(q = 1 atau 2 )

Persamaan (10) menunjukkan definisi dari spesiasi,
yaitu pada fase organik dianggap terbentuk
senyawa-senyawa (TBP)m* HNO3 dan tidak
diperhitungkan aktivitasnya. Sebaliknya, pada fase
air dihitung aktivitas dalam larutan. Berdasar
persamaan (9) dan (10) dapat dinyatakan
konsentrasi total asam nitrat dalarn fase organik
(persamaan (11)), dan konsentrasi TBP bebas
([TBP]f) dapat diketahui dari kesetimbangan
massanya (persamaan (12).
[HI4O3], = Kl[TBP]f[H;]aq[NO3~]aqyi22 +

K2[TBP]2r{H+]aq[NO3Tqy122 '

[TBP]t = [TBP]f + [(TBP)# HNO3]Org +

2[(TBP)2m-HNQ5]org

Konstanta kesetimbangan Ki dan K2 ditentukan
dengan curve fitting terhadap data hasil percobaan
yang ditunjukkan pada Gambar 2 menggunakan
persamaan (11) dan (12) dengan memakai metode
analisis non linear Ieast square. Hasil curve-fitting
tersebut ditunjukkan pula pada Gatnbar 2.
Konstanta Ki dan K2 ditampilkan pada Tabel 2,
disamping itu ditunjukkan juga bahwa hasil
konstanta kesetimbangan yang didapat dari analisis
berbeda dengan data pustaka(7). Harap diketahui
bahwa pustaka memakai koefisien aktivitas dari
percobaan dan bukan menggunakan metode
Brcmley, namun evaluasi yang dilakukan pada
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penelitian ini menunjukkan bahwa koeflsien
aktivitas metode Bromley tidak jauh berbeda
dengan hasil percobaan dari pustaka. Perbedaan
konstanta kesetimbangan dengan data pustaka
karena pelarut TBP yang digunakan berbeda
(penelitian ini menggunakan n-dodekan dan
pustaka menggunakan Amsco 125085), maka dapat
disimpulkan bahwa kor.stanta kesetimbangan
sangat dipengamhi o!eh macam pelarut disamping
bergantung pula pada konsentrasi TBP.

t t i s n l u i i A s n l i t n l | i 4 t Fist lir, »01/1

2

1.6

1.2 -

0.8 -

<M -

1 Knil j tuetu
tiisil ftrtilus

r^l.

L.' _

l

2 < 6 8
C i u t i t t i s i A w a « i l t i t f t i i t t i t u t s i f i i t O r s n i l ,

Gambar 2. Hasil Percobaan dan Perh itungan
pada Ekstraksi Asatn Nitrat

Tabe!2. Nilai Kl dan K2 yang didapat dari
curve Fitting Data Ekstraksi Asam
Nitratdengan30% TBP

Penelitian ini

Chaikoetal.(7)

Kl

0,07

0,194

K2

0,33

0,43

catatan: Chatko et al. menggunakan Amsco 125085 untuk
melarutkan TBP

Satu hal yang harus diingat bahwa pada umumnya
proses industri nuklir menggunakan pelarut
n-dodekan serta konsentrasi TBP 30%, sehingga
hasil penelitian ini dapat digunakan pada simulasi
proses ekstraksi dengan TBP pada Lndustri nuklir.

Beberapa peneliti menambahkan reaksi
yarig mungkin juga terjadi, yaitu:

H+«, + NO3~.q+TBP'HNO3org = (CTBP)* 2 HNO3)org

(13)
Evaluasi menunjukkan ( dengan memasukkan
pembentukan senyawa kompleks (TBP)2HNO3

pada persamaan (11) dan (12)) bahwa, reaksi (13)
kemungkinan hanya berlaku padakonsentrasi asam
nitrat yang tinggi (8 - 10M). Tetapi biasanya
kondisi konsentrasi yang tinggi tersebut jarang
digunakan pada proses, dan kalaupun digunakan

pada ekstraksi beberapalogam-semacam uranium
dan plutonium akan menimbulkan fase ketiga (third
phase).

Pengaruh Penambahan NaNO3

Penambahan garam nitrat yang tidak dapat
diekstra'ksi ke dalam larutan asam nitrat biasanya
•menaikkan koefisien distribusi asam nitrat tersebut.
Kondisi tersebut biasanya djnyatakan sebagai
salting-out effect. Pada proses PUREX ataupun
TRUEXS) (proses TRUEX digunakan untuk
memisahkan TRU dari limbah cair.aktivitas tinggi)
larutan nitratnya mengandung konsentrasi garam
yang sangat tinggi, sehingga perlu dilakukan
pengujian terhadap model spesiasi ekstraksi asam
nitrat yang mengandung pula garam nitrat
(misalnya NaNO3). Data percobaan didapat dari
pustaka(9>10), kemudian dilakukan perhitungan
menggunakan metode Bromley untuk mendapatkan
koefisien aktivitas, serta dihitung konsentrasi asam
nitrat di.daiam fase organiknya menggunakan
konstanta kesetimbangan yangtelah didapat di atas.
Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 3 dimana hasil
perhitungan tidak begitu berbeda dengan hasil
percobaan. Hal tersebut membuktikan bahwa
model spesiasi ini dapat digunakan untuk
memprediksi salting-out effect.

Tabel 3. Ekstraksi Asam Nitrat dari Larutan
Campuran

[HNOjj

(M)

0,365

0,259

0,209

1,765

1,635

[NaNO3]

(M)

1,0

3,0

4,0

2,0

3,0

aHNO3

0,225

0,482

0,6

6,26

8,01

[HNO3J o,g *)

Data
Percobaan

0,124

0,20

0,225

0,575

0,638

fHNOj) org

Hasil
Perhitungan

0,118

0,196

0,223

0,570

0,609

* \ (9,10)

Pengembangan Model Spesiasi

Hasil dan penjelasan di atas mempertegas
bahwa model spesiasi dapat digunakan. untuk
memperbaiki model distribusi yang ada saat ini
untuk digunakan sebagai sub-prcgram pada1 •
beberapa paket program. Perkembangan
selanjutnya adalah dipikirkannya pengaruh suhu
pada model spesiasi. Bromley telah
mengantisipasinya dengan menyafakan bilangan B
pada persamaan (6) sebagai fungsi suhu, yaitu :
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(14)
B = B ° - In (CT-243yr) + Bj / r + B 2 + b 3 ' ln T

Konstanta B°, B,, B2 dan B3 ditentukan berdasar
curve ftltiug terhadap hasil percobaan pengaruh
suhu seperti juga yang dilakukan untuk
mendapatkan konstanta kesetimbangan di atas.
Huruf T menyatakan suhu daiam derajat Kelvin.

Hal lain yang harus dilakukan pula adalah
untuk memodifikasi persamaan distribusi
logam-logam yang diekstraksi seperti uranium,
plutonium, neptunium dan sebagainya. Seperti
pada ekstraksi asam nitrat, modifikasi persamauii
tersebut tidaklah rumit hanya berdasar mekanisme
reaksi yang teiah didapat dari percobaan serta
memasukkan faktor aktivitas pada fase air.

KESIMPULAN

Telah dipehjari model data kesetimbangan
ekstraksi yang dapat digunakan untuk medukung
modifikasi simulasi proses ekstraksi logam dengan
komputer. Persyaratan model yang dikembangkan
berdasarkan pada prinsip aksi massa kimia dimana
pengaruh pembentukan kompleks metal serta
koefisien aktivitas pada fase airnya diperhitungkan.
Pada larutan campuran elektrolit dengan kekuatan
ion yang tinggi dihitung menggunakan modifikasi
model Debye-Huckel. Spesies organiknya
dianggap memenuhi teori larutan ideal. Pendekatan
model ini ditunjukkan untuk ekstraksi HNO3, dan
HNO3/NaNO3 dengan TBP. Model secara efektif
dapat memprediksi distribusi senyawa yang
terekstraksi.

Perkembangan selanjutnya yang harus
dipikirkan adalah memasukkan beberapa parameter
lain misainya suhu ke dalam model, dan juga
memformulasikan kembali distribusi logam
(uranium. plutonium dan sebagainya) sehingga
diharapkan model ekstraksi lebih mendekati
keadaan sebenamya.
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TANYA JAWAB

Kris Tri Basuki

1. Model ini berdasarkan persamaan empiris
bukan pada mekanisme reaksi kimia,
bagaimana dapat diaplikasikanpadaproses
sesungguhnya ?

2. Apakah model ini sudah diaplikasikan pada
proses treatment mineral atau retrealment
bahan bakar bekas ?

3. Berapa koefisien aktivitas TBP-HNOi

Djarot S Wisnubroto

1. Model ini bukan berdasar persamaan
empiris tetapi pada mekanismenya, dengan
diketahuinya model distribusi maka kita
memprediksi berapa banyak unsur yang
terekstraksi dan yang tertinggal di fase air.

2. Hal ini sudah digunakan untuk simulasi
partitioning Np

3. Koefisien TBP.HNO3 tidak dihitung, yang
dihitung adalah senyawa elektrolit pada fasa
aimya.
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PENENTUAN FAKTOR PINDAH BERBAGAIKERTAS USAP
LOKAL UNTUK TES US AP KONTAMMASIPERMUKAAN

Suratman, D. Indriyotomo, Sukarman Aminjoyo
PPNY-BATAN, JL Babarsari, P.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK

PENENTUAN' FAKTOR PINDAH BERBAGAl KERTAS USAP LOKAL UNTUK TES USAP
KONTAMINASI PERMUKAAN. Penentuan faktor pindah berbagai kertas usap lokal telah dilakukan
dengan metoda tes usap keririg. Tujuanpenelitian ini untuk mendapatkan hargafaktorpindah kertas usap
lokalpada berbagaipermukaan, dalam rangka tnengganti kertas usap impor. Pada peneliiian ini tes usap
dilakukan pada berbagai macam bahan permukaan seperti: porselin, formika, kaca, baja tahan karat,
besi baja dan PVC, dengan kertas usap lokal seperti: Padaiarang, Diagonal, Concorde, Marga, Kain
keras dan kertas usap impor. Kontaminan buatanyang digunakan adalah 1-131 dan P-32. Hargafaktor
pindah kertas Padalarang untukpermukaan: porselin, formika, kaca, baja tahan karat, besi baja, PVC,
berturut-turu: adalah: 24,5%, 20,0%, 27,0%, 6,8%, 4,9%, dan 13:6%. Harga faktor pindah kertas
Diagonalberturut-tunttadalah: 18,4%, 15,9%, 25,5%, 5,7%, 3,5%, dan9,1%. Hargafaktor pmdahkertas
Concorde berturut-iumladalah: 18,5%, 20,3%, 23,1%, 6,6%, 3,8%, dan9,0%. HargafaktorkertasMarga
berturut-turut adalah: 16,7%, 13,5%, 21,1%, 4,2%, 4,1%, dan 8,1%. Hargafaktor pindah kain keras
berturut-turut adalah: 18,6%, 12,6%, 20,5%. 8,2%, 3,0%, dan 10,1%. Sedangkan harga faktor pindah
kertas usap impor adalah: 17,8%, 15,0%, 18.8%, 9,1%, 4,8%, dan 14,4%. Alternatif pengganti kertas
usap impor adalah kertas Padalarang.

ABSTRACT

'REMOVAL FAKTOR DETERMINATION OF SOME LOCAL SMEAR PAPERS FORSURFACE
CONTAMilNATION SMEAR TEST. Removalfactor determination ofsome local smear papers has been
done, using dry smear test method. The aim ofihis research is tofind removalfactor values oflocal smear
papers on some surfaces, to repiace import smear papers. Smear iest was done on the various surfaces
i.e.:porcelain.formica, glass, stainlesssteel, steelandPVC, with the localsmearpapers i.e.: Padalarang,
Diagonal, Concorde, Marga, Hard Cloth, and import smearpaper. The artificial cantaminant which used
were I-I3I and P-32. The removal factor values of Pddalarang paper for surfaces: porcelain, formica,
glassstainlesssteel, steelandPVC were: 24,5%, 20,0%. 27,0%, 6,8%, 4,9%, andJ3,6%respectively. The
removalfactorvaluesofDiagonalpaperwere: 18,4%, 15,9%, 25,5%, 5,7%, 3,5%, and9,1%respectively.
The removal factor values of Concorde paper were: 18,5%, 20,3%, 23,1%, 6,6%, 3,8%, and 9,0%
respectively. The removalfactor values o/Margapaper were: 16,7%, 13,5%, 21,1%, 4,2%, 4,1%, and
8,I%respectively. TheremovelfactorvaluesofHardClothwere: 18,6%, 12,6%, 20,5%, 8,2%, 3,0%, and
10,l%respeclively. Theremovalfactorvaluesofimportsmearpaperwere: 17,8%, 15,0%, 18,8%, 9,1%,
4,8%, and 14,4% respectively. Substitutionalternalive ofimport smear paper is Padalarangpaper.

PENDAHULUAN

Dalam pekerjaan yang melibatkan penggunaan
zat radioaktif secara terbuka, dimungkinkan

dapat terjadi kecelakaan yang mengakibatkan
kontairiinasi permukapji dan atau kontaminasi
intema terhadap pekerja radiasi. Kecelakaan dapat
berupa tetesan pada permukaan, bocomya uap atau
gas dan debu dalam ruang kerja, yang kemungkinan
kemudian dapat masuk dalam tubuh pekerja radiasL
Dispersi uap atau debu akan mengendap pada
permukaan, sehingga dari pemantauan kontaminasi

permukaan dapat diperkirakan kemungkinan
terjadinya kontaminasi intema pekerja radiasi.

Pengawasan kontaminasi permukaan dan
kemungkinan kontaminasi interaa pekerja di PPNY
telah dilakukan secara rutin dengan pemantauan
kontaminasi permukaan ruang kerja.(I) Pemantauan
ini dilaksanakan dengan cara langsung dengan
mengukur langsung kontaminasi permukaan
menggunakan monitor kontaminasi dan cara tidak
langsung dengan tes usap menggunakan kertas
usap. Pada pemantauan tidak Iangsung, permukaan
<fiusap dengan kertas usap, kertas usap diukur
aktivitasnya dengan alat cacah ditempat Iain. Pada
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pemantauan cara tidak langsung digunakan kertas
usap impor model Rad Wipe Smears-500.

Penggunaan kertas usap impor untuk tes
usap rutin memerlukan jumlah yang banyak,
sehingga biaya relatif mahal. Untuk itu perlu dicari
alternadf pengganti dengan kertas usap iokal yang
murah. banyak terdapat di pasaran dan memadai.
Maka perlu dilakukan penelitian terhadap berbagai
jenis kertas yang ada di pasaran, dengan beberapa
kriteria antara !ain: tidak mudah robek, permukaan
tidak licin dan ketebalan mendekati kertas impor,
mempunyai harga faktor pindah yang tinggi.
Sehingga perlu dilakukan penentuan harga faktor
pindah beberapa kertas yang ada di pasaran.

Faktor Pindah.

Pada pemantauan kontaminasi permukaan
dengan metoda tes usap, tingkat kontaminasi
permukaan dihitung dengan harga faktor pindah
kertas tes usap yang dipakai pada jenis permukaan
tertentu. Faktor pindah adalah persentasi aktivitas
kontaminan yang terikut pada kertas usap,
dibanding dengan aktivitas pada permukaan. Dari
harga faktor pindah kertas usap, tingkat
kontaminasi permukaan dapat dihitung dengan
rumus :

Cu x 100 I 300 _, , 2 (1)
X C - Bg/cm-1 w

PTv =

V .-

Tk =tingkat kontaminasi permukaan (Bq/cm2)

Cu = cacah kertas usap setelah dikoreksi dengan
cacah latar (Cps)

Ec = efisiensi alat cacah (%)

A = luas daerah usapan (cm2)

Fp =faktorpindah(%)

Pemantauan Kontaminasi Permukaan.

Pengukuran tingkat kontaminasi permukaan
merupakan salah satii cara pemantauan untuk
mengetahui kemungkinan terjadinya kontaminasi
intema, disamping pemantauan kontaminasi udara
dan pemantauan biologi.p) Biasanya pemantauan
kontaminasi permukaan dan udara sudah cukup
untuk meyakinkan bahwa tidak ada kontaminan
yang memungkinkan masuk ke dalam tubuh pekerja
radiasi. Dalam keadaan tertentu antara lain :
radionuklida sulit dideteksi dengan cara biasa, batas
masukan yang diijinkan- sangat rendah dan bi!a
terjadi kecelakaan, maka pemantauan biologi harus-
dilakukan. Pemantauan biologi ialah pencacahan

. langsung seluruh tubuh dengan "whole body
counter" untuk kontaminasi gamma, dengan
analisis hasil ekskresi tubuh untuk kontaminasi alfa
dan beta. Pengukuran tingkat kontaminasi
permukaan memberi gambaran kondisi lingkungan

kerja, apakah segala peraturan keselamatan kerja
terhadap radiasi telah dipenuhi, sehingga dapat
dihindari kecelakaan atau kontaminasi intema yang
mnngkin timbul.

Metoda pemantauan kontaminasi
permukaan ada dua cara, pertama pemantauan
kontaminasi secara langsung dan kedua
pemantauan kontaminasi tidak langsung.
Pemantauan kontaminasi secara langsung ialah
dengan mengukur langsung antara lain dilakukan
dengan cara menggunakan monitor kontaminasi.
Cara ini tidak dapat dipakai kalau keadaan geometri
sulit dijangkau, ada pengaruh radiasi dari
sekitarnya, atau untuk mengetahui apakah
kontaminan dapat lepas atau menetap. Pemantauan
kontaminasi permukaan secara tidak langsung iaiah
mengambil cuplikan dari kontaminasi permukaan
dengan tes usap, yang kemudian diukur
aktivitasnya di tempat lain. Untuk mendapatkan
gambaran yang lengkap keadaan kontaminasi
permukaan, biasanya kedua metoda digunakan
untuk saling melengkapi. Pada pemantauan
kontaminasi permukaan secara tidak langsung
dengan tes usap, diperlukan harga faktor pindah dari
permukaan bahan ke kertas usap, untuk
memperhitungkan tingkat radioaktivitas di
permukaan.

Ada beberapa cara pemantauan kontaminasi
permukaan tidak langsung antara lain: dengan tes
usap kering, dengan tes usap basah, dengan
mengepe! permukaan yang luas, dengan
menempelkan bahan perekat pada permukaan,
dengan menyedot kontaminasi permukaan dengan
pompa lewat filter.(3) Pada penelitian ini dilakukan
dengan cara tes usap kering. Dimana pada cara ini
kontaminasi permukaan pada luasan 100 cm2

diusap.dengan kertas usap dengan gerakan
melingkar, dengan tekanan jari-jari tangan. Tes
usap dilakukan pada berbagai jenis permukaan
seperti: porselin, formika, kaca, PVC, baja tahan
karat dan besi baja, dengan berbagai jenis kertas
usap antara lain: kertas itnpor, Padalarang,
Diagonal, Concorde, Marga dan Kain keras, dengan
kontaminan 1-131 dan P-32.

Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh
harga faktor pindah beberapa jenis kertas usap lokal
dalam rangka mengganti kertas usap impor.

ISSN 0216-3128 Surattnan dkk



274 Buku !I
Prosiding Perfemuan dan Presentasi Umiah
PPNY-BA TAN Yogyakarta 25-27 ApriJ 1995

TATA KERJA

Bahan Dan Alat Yang Digunakan.
Bahan yang digunakan.

- Lembaran porselin, formika, kaca, PVC,
baja tahan karat, besi baja.

- Larutan baku 1-131 dan P-32.

- Kertas usap impor (Rad-Wipe Smears
model 06-350 atomic Production), kertas
usap lokal jenis Padalarang,' Diagonal,
Concorde, Marga dan Kain keras.

Alatyang digunakan.

- Alat-alat geias.

- Alat cacah beta ORTEC.

Cara Kerja

Peneiitian penentuan faktor pindah berbagai
kertas usap lokal tni dilakukan pada kontaminasi
permukaan buatan, dengan menggunakan larutan
kontaminan radioaktif baku 1-131 dan P-32. Bahan
permukaan yang digunakan disesuaikan dengan
bahan permukaan yang biasa digunakan di
laboratorium ialah: porselin, formika, kaca, PYC,
baja tahan karat dan besi baja. Variasi pengambilan
tes usap dilakukan dengan satu orang pengambil tes
usap untuk 10 percobaan dan 10 orang pengambil
tes usap untuk 1 percobaan. Masing-masing untuk
tiap bahan permukaan, tiap jenis kontaminan dan
jenis kertas usap.

Percobaan.

Tabel 1.

1. Dari iarutan baku 1-131 dan P-32 yang telah
ditentukan aktivitasnya diambil 250 |xl,
diteteskan dan diratakan
pada berbagai jenis
permukaan yang luasnya
100 cm2, dibiarkan kering
sehari.

2. Dari larutan baku 1-131 dan
P-32 diambil 250 fil,
diteteskan ke dalam planset
aluminium dan dibiarkan
kering sehari.

3. Pada masing-masing
kontaminasi permukaan
dilakukan tes usap. Tes usap
di.lakukan pada semua jenis
permukaaii dengan semua
jenis kertas usap, dengan 1
orang pengambil tes usap
untuk 10 percobaan dan 10
orang pengambil tes usap
untuk 1 percobaan.

4.

5.

Kertas usap dan residu larutan baku dalam
pianset dicacah aktivitasnya dengan alat cacah
beta GRTEC.
Dari hasil pencacahan kertas usap dan residu
larutan baku dalam planset. dihitung harga
faktor pindah dari masing-masing kertas usap
untuk masing-raasing bahan permukaan.

Cara Perhitungan.

Faktor pindah (FP) =

C

100% ^ '

Ck=Cacah kontaminan yang terikut pada
kertas usap setelah dikurangi cacah latar.
(cpm)

Cb =Cacah residu larutan baku dalam planset
setelah dikurangi cacah latar. (cpm)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan faktor pindah dari tiap
kertas usap pada tiap media permukaan yang
dilakukan oleh 1 orang dan 10 orang pengambil tes
usap tergantung pada jenis kertas usap, jenis
permukaan, jenis kontaminan dan tekanan jari-jari
pada waktu tes usap. Pengaruh tekanan jari-jari
pada waktu tes usap sangat besar, baik yang
dilakukan oleh 1 orang maupun 10 orang, hal ini
dapat dilihat pada tabel 1. Dari tabel 1, harga faktor
pindah dari 10 tes usap untuk media permukaan,
jenis kertas usap dan jenis kor.taminan yang sama

Contoh hasil perhitungan harga faktor pindah kertas usap
Padalarang pada media porselin dengatt kontaminan 1-131 dan
P-32.

Kontaminan /

Pengambil tes
usap

I 131/lorang

rerata

P-32 / 1 orang

rerata

1-131/10 orang

rerata

P-32/10orang

rerata

Faktor pindah (%) dari 10 tes usap

1

29,0

24,0

38,8

30,9

16,6

19,3

65,5

23,7

2

34,8

22,9

14,1

26,8

3

19,5

40,0

30,3

13,0

4

24,8

32,2

20,2

35,8

5

20,0

32,2

21,5

23,8

6

26,7

17,0

40,6

19,5

7

12,0

34,5

35,9

66,4

8

19,2

25,6

37,2

47,7

•

9

32,9

51,5

13,2

21,4

10

28,9

21,1

49,2

45,8

Suratman dkk ISSN 0216-3128



Prosiding Periemuan dan Presentasi llmiah
PPNY-BATAN Yogyakarta 25-27 April 1995 Buku II 275

sangat bervariasi. Maka perhifungan hasil rerata
tidak dapat diambil dari semua data, tetapi dari data
yang harganya berdekatan dan memenuhi
statistiknya.

Tabsl 2. Harga faktor pindah berbagai jenis
kertas usap dari seorang pengambil tes
usap dengan 10 percobaan.

Kontaminan
/

Permukaan

1-131

Porselin

Formika

Kaca

Baja tahan
karat

Besi baja

PVC

P-32

Porselin

Formika

Kaca

Baja tahan
karat

Besi baja

• -

PVC

Faktor pindah (%) dari kertas

Impor

15,9

±3,1

10,4

±2,4

19,9

±1,5

6,6

±0,8

5,7

±1,8

8,6

+ 1,8

13,0

±1,7

9,3

+ 2,5

14,6

±1,2

10,5

±2,5

2,4

±0,6

9,9

±3,2

Pd.
larang

24,0

±4,0

11,3

±2,5

21,9

±2,2

3,7

±0,6

3,6

±0,6

8,8

±2,0

30,9

±7,0

24,3

±4,3

36,1

±2,3

8,5

±1,7

4,5

±0,5

8,9

+ 2,3

Diago-
nal

16,1

±2,9

11,1

±1,9

25,9

±2,9

5,1

+ 0,6

3,9

±0,5

6,8

±1,6

18,0

±2,6

20,2

±3,7

33,9

+ 4,3

6,0

±2,0

1,6

±0,3

8,4

±1,7

Concor
de

19,7

±2,8

18,1

±3,0

20,9

±3,!

8,6

±2,3

2,2

±0,4

11,5,

±1,5

17,9

±2,8

16,5

±2,6

29,9

±3,8

6,6

±1,8

4,2

+ 0,8

3,8

+ 0,9

Marga

21,0

±3,6

10,2

±2,9

21,9

±1,4

4,3

+ 1,4

3,5

±0,7

7,3

±1,9

8,6

±2,2

11,9

±1,8

13,5

±2,6

2,4

±0,6

4,1

±0,9

5,3

±1,2

K.
Keras

25,8

±2,6

14,6

±2,2

19,9

±2,5

7,6

+ 1,9

5,5

±1,2

13,2

±1,8

16,7

±3,5

13,0

±1,5

21,8

±2,6

5,7

±1,3

3,3

±0,8

7,2

±1,8

Dari tabel 2 terlihat harga faktor pindali dari
berbagai jenis kertas usap, pada berbagai jenis
permukaan dari 1 orang pengambil tes usap
bervariasi, tetapi untuk jenis kertas usap dan jenis
permukaan yang sama, harga faktor pindah tidak
jauh berbeda. Demikian pula harga faktor pindah
yang dilakukan oleh 10 orang pengambil tes usap,
seperti terlihat pada tabel 3. Dari tabel 2 dan 3, harga
faktor pindah untuk kertas usap yang berbeda pada
media permukaan yang sama tidak jauh berbeda.
Sedangkan untuk kertas u.sap yang sama pada media
permukaan yang berbeda, harga faktor pindah
berbeda, hal ini karena media permukaan
menipunyai kelicinan, pori-pori dan penyerapan
yang tidak sama. Seperti pada permukaan kaca,
umumnya harga faktor pindah untuk semua jenis
kertas usap lebih besar dibanding dengan
permukaan yang lain, karena kontaminan lebih
mudah lepas. Harga faktor pindah semua jenis
kertas usap untuk jenis peraiukaan yang sama tidak
ada perbedaan yang mencolok, sehingga ditinjau
dari harga faktor pindah, maka semua jenis kertas
usap dapat digunakan. Tetapi bila ditinjau dari
bentuk fisik kertas usap, maka kertas Padalarang
yang mempunyai kriteria yang diperlukan. Kertas
usap Diagonan agak tebal dan mempunyai
permukaan bergaris serta permukaan yang agak
licin. Kertas usap Concorde seperti kertas usap
Marga terlalu tebal dan permukaan licin, sedangkan
Kain keras permukaannya sangat kasar dan terlalu
tebal dibandingkan dengan kertas usap impor yang
telah dipakai secara rutin.

Dari tabel 4, hasil rerata harga faktor pindah
yangdiperolehdari 1 orangdan lOorangpengambil
tes usap, untuk semua jenis keftas usap, semua jenis
permukaan dan kontaminan 1-131 dan P-32, terlihat
harga faktor pindah untuk permukaan yang sama
masing- masing mempunyai harga yang tidak jauh
berbeda.

Kertas usap jenis Padalarang mempunyai
permukaan yang lebih kasar dan lebih keras
dibanding kertas usap impor, maka kemampuan
memindahkan kontaminan dari permukaan ke
kertas usap lebih besar, sehingga didapatkan harga
faktor pindah yang lebih besar.

Dari data tabel 4 dan dari bentuk fisik kertas
usap, maka kertas Pada'.arang yang lebih baik
sebagai pengganti keitas usap impor untuk
pemantauan kontaminasi rutin, dan dari segi biaya
akan berkurang menjadi sepertiganya.
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Tabel 3. Harga faktor pindah berbagai jcnis
kertas usap dari scorang pengambil tes
usap dcngan 10 percobaan.

Kontatninan
/

Permukaan

1-131

Pcrselin

Formika _

Kaca

Baja tahan
karat

Besi baja

PVC

P-32

Porselia

Formika

Kaca

Baja tahan
karat

Besi baja

PVC

Impor

25,7

±3,7

14,8

±4,2

17,3

±6,3

8,1

±1,9

4,8

±1,3

16,4

±3,5

16,7

±3,6

25,8

±7,3

23,5

±6,8

11,2

±1,1

7,5

±2,1

14,9

±3,7

7aktor pindah {%) dari Iwrtas

Pd.
larang

19,3

±5,7

17,5

±4,4

25,8

±6,4

5,0

±1,4

4,3

±0,9

14,7

±5,3

23,8

±6,9

27,0

±5,4

24,3

±6,5

10,0

±2,3

7,8

±1,8

22,2

±2,7

Diago-
nal

25,9

±5,7

11,8

±3,1

25,7

±7,1

5,6

±1,6

3,1

±1,4

8,3

±3,1

13,4

±2,6

20,9

±3,4

24,0

±4,5

6,0

±1,5

5,3

±0,8

13,0

±2,1

Concori
dc

i

20.2

±5,2

19,9

±4,9

20,4

±5,3

4,6

±1,1

3,8

±1,8

10,7

±1,7

16,9

±3,8

26,7

±4,5

21,2

±4,9

6,5

±0,5

5,5

±1,0

9,9

±1,8

Ytarga

21,8

±1,1

11,7

±2,2

22,8

±6,3

5,2

±1,3

6,2

±1,2

8,3

±1,4

i 1,7

±1,0

20,0

±4,6

17,8

±4,3

4,8

±1,4

4,4

±1,2

11,7

±1,5

K.
Kcras

20,4

±5,9

7,2

±0,7

23,5

±3,5

10,6

±0,9

4,4

±0,9

10,1

±1,8

11,6

±2,0

15,5

±2,2

16,6

±2,6

8,7

±0,9

4,2

±1,«

10,1

±2,3

KESIMPULAN

Harga faktor pindah dari beberapa kertas
usap lokal untuk kertas Padalarang pada
permukaan: porselin, formika, kaca, baja tahan

Tabel 4. Rcrata harga faktor pindah bebcrapa
jenis kertas usap pada bcberapa jenis
permukaan.

Kontaminan
i

Pcrmukaitn

Porselin

Fonmika

Kaca

Baja tahan
karat

Besi baja

PVC

Impor

17,8

±4,7

15,0

±6,5

18,8

±3,3

9,1

±1,8

4,8

±1,8

14,4

±2,9

Faktorpindah

Pd.
larang

24,5

±4,1

20,0

±6,1

27,0

±5,4

6,8

±2,5

4,9

±1,5

13,6

±3,4

Diago-
nat

18,4

±4,7

15,9

±4,5

25.5

±3,8

5,7

±1,2

3,5

±0,8

9,1

±2,3

%) dari ke.rtas

Concor
dc

18,5

±0,9

20,3

±3,9

23,1

±3,9

6,6

±1,4

3,8

±1,4

9,0

±3,0

Marga

16,7

± 6,?.

13,5

±3,8

21,1

+ 4,6

4,2

±1,0

4,1

±0,4

8,1

±2,3

K.
Keras

18,6

±5,2

12,6

±3,2

20,5

±2,5

8,2

±1,8

3,9.

±1,4

10,1

±2,1

karat, besi baja dan PVC berturut-turut adalah:
24,5%, 20,0%, 27,0%, 6,8%, 4,9% dan 13,6%.
Untuk kertas Diagonal pada permukaan: porselin,
formika, kaca, baja tahan karat, besi baja dan PVC
berturut-tunit adalah: 18,4%, 15,9%, 25,5%, 5,7%,
3,5% dan 9,1%. Untuk kertas Concorde pada
permukaan: porselin, formika, kaca, baja taihan
karat, besi baja dan PVC berturut-turut adalah:
18,5%, 20,3%, 23,1%: 6,6%, 3,8%dan9,0%. Untuk
kertas Marga pada permukaan: porselin, fonmika,
kaca, baja tahan karat, besi baja dan PVC
berturut-turut adalah: 16,7%, 13,5%, 21,1%, 4,2%,
4,1 % dan 8,1 %. Untuk Kain keras pada permukaan:
porselin, formika, kaca, baja tahan karat, besi baja
dan PVC berturut-turut adalah: 18,6%, 12,6%,
20,5%, 8,2%, 3,9% dan 10,1 %. Sedang untuk kertas
imp6r pada perniukaan: porselin, formika, kaca,
baja tahan karat, besi baja dan PVC berturut-turut
adalah: 17,8%, 15,0%, 18,8%, 9,1%, 4,8% dan
14,4%. Dari perbandingan bentuk fisik dan harga
faktor pindah untuk berbagai jenis permukaan dari

. kertas usap lokal dan kertas impor, maka alternatif
pengganti kertas usap impor adalah kertas
Padalarang.
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TANYA-JAWAB

Indro Yuwono:

1. Untuk lebih merigetahui faktor pindah dari
berbagai percobaan, mengapa tak
disertakan juga permukaan lantai, lantai
adalah pada umumnya daerah kerja.

2. Faktor pindah tsb. berlaku spesifik (I & P)
atau dapat secara umum, artinya untuk
kontaminan lain (U, Pu,....).

D. Indriyotomo:

1. Untuk lantai lingkungan kerja diwakili PVC
yang banyak digunakan sebagai penutup
lantai. Untuk iantai beton yang dicat kami
tidak melakukan.

2. Secara prinsip hanya berlaku untuk
kontaminan 1-131 dan P-32 saja. Untuk

kontamirfan U dan Th harus dilakukan
percobaan tersendiri menggunakan
kontaminan U dan Th.

Suryantoro:

1. Mengapa pengeringan hanya 1 hari,
s&dangkan pada kenyataan tidak demikian

2. Apakah waktu 1 hari pengeringan
merupakan waktu yang optimal ?
Pernahkah dilakukan studi awal ?

D. Indriyotorao:

1. Pemantauan waktu pengeringan 1 hari.
hanya didasarkan pada pandangan visual
pada permukaan. Pengeringan terjadi karena
penyerapan/penguapan kontaminan yang
digunakan adalah larutan 1-131 /P-32 dalam
air.

2. Belum pernah.

Herlan Martono:

1. Bagaimana cara pengusapan ini dapat
dilakukan sama antarayang I, II.... dst.

2. Bahan yang terkontamlnasi ini licin,
mungkin kontaminan inidisiram dengan air
akan hilang, sedang dengan pengusapan
mungkin kontaminan pindah ke tempat lain.
Apa keunggulan metode ini ?

D. Indriyotomo:

' 1. Cara pengusapan dilakukan dengan cara
gerak melingkar & gerak acak.

2. Metode ini (tes usap) digunakan untuk
pemantauan bukan untuk dekontaminasi.
Keunggulan metbde ini, bisa digunakan di
tempat dimana terdapat sumber radiasi lain
yang berpengaruh, imtuk mengetahui
kontaminasi tetap/lekat.
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MENGfflTUNG JUMLAH PELEP ASAN TRTCTUM DARI
CEROBONG REAKTOR

Mukhlis Akhadi
PSPKR-BATAN, Jl. Cinere, Pasar Jum 'at, Kotak Pos 43 KBYL, Jakarta Selatan

ABSTRAK

MENGHITUNG JUMLAH PELEPASAN TRITIUM DARICEROBONG REAKTOR. Telah dibahas
metode untuk menghitung jumlah pelepasan tritium dari reaktor nukiir ke lingkungan. Sebagian efluen
gas yang mengandung tritium daldm bentuk uap HTO yang keluar dari cerobong reaktor dialirkan ke
dalam b.ejana berisi silika-geL Uap HTOyang terserap silika-gel dikeluarkan lagi dengan air perendam
diukur dengar. alat cacahpendar cair Aloka LSC- 703. Kadar tritium dalam efluen gas dan totalpelepasan
tritium dari cerobong reaktor dalamjangka waktu tertentu dihitung menggunakan rumus matematikayang
cukup sederhana. Metoda ini telah diuj'i coba untuk menghitungjumlah pelepasan tritium dari Cerobong
JRR-3M di JAERI, Jepang. Dariperhitungan diperolehjumlahpelepasari tritium sebesar 4,63 x 10 ' Bq
selama satu bulan.

ABSTRACT

CALCULATION OF TRITIUM RELEASE FROM REACTOR 'S STACK. Methodfor calculation of
tritium releasefrom nuclear reactor to environment has been discussed. Part ofgas effluent contain tritium
inform ofHTO vapor releasedfrom reactor 's stack was sampled using silica-gel. The silica-gel was put
inthewaterto widrowHTOvaporabsorbedbysilica-gel. Tritiumconcentrationinthe waterwasmeasured
by liquid scintilation counter ofAloka LSC-703. Tritium concentration in the gas effluent and total release
o/ tritium jrotn reactor's stack during certain interval time were calculated iising simple mathematic
formula. This method has examined for calculation oftritium release from JRRSM's stack ofJAERI,
Japan. From the calculation it was obtained the value oftritium release as much as 4.63 x 101 Bq during
one month.

PENDAHULUAN

Dalam kondisi operasi normal, pengoperasian
reaktor nuklir tidak akan memberikan efek

radiologi baik terhadap lingkungan maupun
masyarakat sekitar.(l) Namun untuk menjamin
terpenuhinya standar keamanan tersebut,
pemantauan terhadap pelepasan zat-zat radioaktif
perlu dilakukan, termasuk dalam lingkup
pemantauan disini adalah merp.perkirakan jumlah
zat-zat radioaktif yang dilepaskan ke lingkungan
pada saat pengoperasian reaktor nuklir.

Salah satu zat radioaktif yang mempunyai
potensi tersebarke Iingkungan sekitarreaktornuklir
dan perlu dipantau secara terus-menerus adalah
trithun. Tritium merupakan isotop pemancar beta
murni dengan energi beta maksimum 0,0186 MeV
atau energi beta rata-rata 0,0057 MeV dan benvaktu
paroh 12,3 tahun.(2) Potenii tritium sebagai sumber
radiasi ekstema dapat diabaikan karena radiasi yang
dipancarkannya hanyalah beta berenergi rendah.(3)

Namun potensinya sebagai sumber radiasi intema

tidak dapat diabaikan begitu saja. Tritium dapat
Aiasuk dan berperan sebagai sumber radiasi intema
di dalam tubuh manusia melalui jalur pemafasan,
air minum maupun makanan.p>4)

Pengoperasian reaktor nuklir dapat
menimbulkan limbali radioaktif tritium (T atau H-3)
dalam jumiah banyak.(5-6) Limbah ini terbentuk
melalui aktivasi meutron terhadap deuterium (D
atau H-2) yang terdapat dalam air pendingin primer
reaktor nuklir.(s) Keberadaan tritium dalam air
pendingin primer biasanya berbentuk molekul
HTO, yaitu molekul air dimana salah satu atom
H-nya diganti oleh T.(67> Tritium mudah menyebar
ke dalam udara melalui penguapan air pendingin,
sehingga keberadaannya dalam udara berbentuk
uap HTO.

-^•Dalam makalah ini akan dibahas metoda
untuk menghitung jumlah pelepasan tritium ke
lingkungan pada saat pengoperasian reaktor nuklir
berlangsung. Metoda yang digunakan adalah
dengan cara menyedot sebagian udara yang keluar
dari cerobong reaktor dan mengalirkannya melalui
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tabung berisi silika-gel. Dibahas juga penurunan
rumus matematis untuk mendapatkan berbagai
besaran yang diperlukan dalam rangka pemantauan
lingkungan untuk tritum.

DASARTEORI

Jika udara yang mengandung uap HTO
melalui bejanaberisi silika- gel, maka HTO tersebut
akan diserap oleh molekul-molekul silika- gel.
Efisiensi penyerapan uap air oleh silika-gei
biasanya mencapai 100 persen. Metoda penyerapan
trifium oleh silika-gel ini adalah seperti ditunjukkan
padaGambar l.(8>

Gambarl. Bagan peralatan untuk
penyerapan tritium dengan silika-
gel, (1): udara dari cerobong
reakior dihisap masuk, (2): bejana
berisi silika-gel, (3): pengukur
lajupenyedotanudara, (4):potnpa
penyedot dan (5): udara keluar.

Untuk mengambil kembali uap HTO,
silika-gel direndam ke dalam air yang volumenya
'dua kali lipat volume silika-gel.(8> Kadar tritium
dalam air perendam diukur dengan alat cacah
pendar cair (LSC). Sedang metoda perhitungan
kadar tritium dalam udara dan jumlah tritium yang
terlepas ke Iingkungan melalui cerobong reaktor
beserta penurunan rumus matimatisnya akan
dibahas pada bagian tata kerja berikut ini.
Dikemukakan juga hasil perhitungan pelepasan
tritium dari cerobong salah satu reaktor penelitian
di JAERI, Jepang (JRR-3M).

TATA KERJA

Peralatan dan Bahan

1. Bejana tempat silika-gel beserta pipa-pipa
penghubung

2. Pengukur laju penyedotan udara

3. Pompa penyedot

4. Alat cacah pendar cair Aloka LSC-703 beserta
vial untuk pencacahan

5. Silika-gel beserta air untuk perendaman

Penyerapan tritium dengan Silika-gel

Dilakukan penyerapan uap HTO yang
terlepas melalui cerobong JRR- 3M dengan
peralatan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.
Bejana diisi silika-gel dengan berat 100 gram.
Penyerapan dilakukan mulai tanggal 1 Juni 1992
jam 9.45 sampai dengan tanggal 1 Juli 1992 jam
9.45 dengan laju penyedotan udara 50 ml/menit.

Pengukuran KadarTritium Dalam Air
Perendam.

Silika-gel yang telah dipakai untuk
penyerapan uap HTO direndam ke dalam air dengan
volume dua kali lipat volume silika-gel.(9)

Perendaman dilakukan seiama 24 jam agar semua
uap HTO teriarut dan bercampur dengan air.
Pencacahan tritium dalam air dilakukan dengan
cara memasukkan satu ml air perendam ke dalam
vial dan ke dalamnya ditambahkan 10 ml larutan
pemendar Aquasol-2. Vial dokocok hingga
keduanya bercampur merata. Aktivitas tritium
dalam air dihitung dengan persamaan sebagai
berikut:

(1)

dengan:

As = aktivitas tritium dalam sampel air (Bq)

N =cacahan bersih sampel (cacahan sampel
yang sudah dikoreksi dengan cacahan
latar) (cps)

E =efisiensi alat cacah LSC (cps/Bq)
Kadartritium dalam sampel dihitungdengan

persamaan sebagai berikut:

Cs = (2)
V S

dengan :

Cs = kadar tritium dalam sampel air (Bq/ml)

V, = volume sampel air j ̂ ng dicacah (ml)

Menghitung Kadar Tritium Dalam Efluen
Udara

Aktivitas tritium yang terserap silika-gel
seiama~sampling dapat dihitung dengan persamaan
sebagai berikut:

ISSN 0216-3128 Mukhlis Akiiadi



2S0 Bu-ku II
Prosiding Perlentuan dan Presentasi llmiah

PPNY-BATAN, Yogyakarta25-27Aprii 1995

Cs =
C s • VV (3)

dengan:
A =Aktivitas total tritium selama sampling

(Bq)
W =volume air untuk perendaman silika-gel

(ml)
P =koetlsien tranduasi (biasanya berharga

0,94)(8)

. Jika total waktu untuk sampling dan laju
penyedotan udara diketahui, maka kadar tritium
dalam efluen udara dapat dihitung dengan
persamaan sebagai berikut:

C = T7T
(4)

dengan:

C = kadar tritium dalam efluen udara (Bq/ml)

f = laju penyedotan udara (ml/s)

t = lama sampling (s)
Menghitung Jumlah Pelepasan Tritium Dari
Cerobong

Laju pelepasan tritium dari cerobong reaktor
tiap satuan waktu (detik) dapat dihitung jika
pelepasan efluen udara melalui Cerobong
diketahui. Perhitungannya dapat dilakukan dengan
persamaan sebagai berikut:

L <T) = C . F (5)

dengan:

L(T) =total pelepasan tritium tiap detik (Bq/s)

F =laju pelepasan efluen udara dari
cerobong (ml/s)

Sedang total pelepasan tritium dari cerobong
dalam jangka waktu tertentu dihitung dengan
persamaan sebagai berikut:

A(T) = L(T).K (6)

dengan:

A(T)=total pelepasan tritium (Bq)

K =jangka waktu pelepasan tritium (s)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyerapan tritium dengan silika-ge! dapat
dilakukan dengan cara yang cukup sederhana.

Metoda penyerapan ini mampu memisahkan tritium
dari zat-zat radioaktif lainnya yang teriarut dalam
udara. Hal ini disebabkan silika-gel hanya
menyerap tritium dalam bentuk HTO dan tidak
menyerap zat radioaktif lainnya yang terlarut dalam
efluen gas. Hasil pengukuran trtium dengan metoda
ini lebih menguntungkan karena tidak terpengaruh
oieh parameter lingkungan, terutama kelembaban
dan temperatur.

Karena silika-gel hanya menyerap uap HTO,
maka metoda penyerapan tritium dengan silika-gel
cukup efektif untuk pengukuran tritium dalam
udara yang didalamnya terlarut juga gas maupun
partikel radioaktif iainnya. Namun adasatu haiyang
perlu diperhatikan dalam penggunaan metoda ini,
yaitu perubahan efisiensi penyerapan siiika-gel
terhadap uap air. Pada saat permulaan, efisiensi
penyerapannya akan berkurang sehingga metoda ini

. tidak memberikan hasil pengukuran yang teliti jika
digunakan untuk penyerapan tritium dalam waktu
relatif lama. Untuk mengoreksi penurunan efisiensi
penyerapan ini biasanya digunakan koefisien
tranduasi (P) yang harganya 0,94 seperti
ditunjukkan pada persamaan (3).

Ketelitian hasil pengukuran tritium dengan
metoda penyerapan oleh silika-gel ini hanya
dipengaruhi oleh ketelitian alat cacah pendar cair
(LSC) dalam mencacah sampel. Kondisi maupun
peralatan untuk pengambilan sampe! tidak
berpengaruh terhadap ketelitian hasil pengukuran
yang diperoleh. Namun untuk mendapatkan hasil
perhitungan yang lebih tepat, beberapa hal perlu
diperhatikan selama sampling, misal : laju
penyedotan udara dan laju pelepasan efluen dari
cerobong reaktor harus stabil selama sampling.

PerKiraan jumlah pelepasan tritium ke
lingkungan dari cerobong suatu reaktor nukiir dapat
dilakukan dengan cara yang cukup sederhana.
Pengambilan contoh udara dalam sampling juga
dapat dilakukan dengan peralatan yang cukup
sederhana. Namun metoda ini cukup dapat
diandalkan untuk dipakai dalam kegiatan rutin
pemantauan pelepasan tritium pada suatu instalasi
nuklir, untuk memastikan bahwa standar
keselamatan lingkungan dalam pengoperasian
reaktor nuklir tetap terpenuhi.

Perhitungan secara bertahap jumlah
peiepasan tritium dari cerobong, reaktor dapat
dilakukan menggunakan persamaan (1) sampai
dengan (6) yang cukup sederhana. Namun dengan
mensubstitusikan persamaan (5), (4), (3), (2) dan (1)
secara berturut-turut ke persamaan (6) dapat
diperoleh satu persamaan yang mengandung semua
parameter yang diperlukan untuk perhitungan
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pelepasan tritium dari cerobong. Dari substitusi
tersebut, persamaan (6) dapat diubah menjadi:

Tabel I. Perhitungan Jumlah Pelepasan Tritium
dari Cerobong JRR- 3M

A(T) = N . W . F . K (7)
E.Vs.P.f . t

Jika W, F, E, V„ P, f dan t bemilai tetap pada
setiap pengambilan sampel dan pencacahan, maka
persamaan (7) dapat disederhanakan lagi menjadi:

A(T) = R.N.K ' (8)
dengan:

R =pa,rameter sampling yang nilainya
. W.F/(E.Vs_.P.f.t)

Persamaan (8) ini merumuskan jumlah pelepasan
tritium dari cerobong reaktor selama jangka waktu
K.

Hasil perhitungan secara bertahap jumlah
pelepasan tritium dari cerobong JRR-3M disajikan
pada Tabel 1. Dari hasil perhitungan diketahui
bahwa total pelepasan tritium seiama satu bulan
oleh JRR-3M adalah sebesar4,63 x 10n Bq. Data
ini sangat bermanfaat untuk mengkaji dampak
radiologis pengoperasian reaktor nuklir terhadap
lingungan sekitar. Dengan memperhatian kondisi
geografis dan meteorologi setempat, data ini juga
dapat dimanfaatkan untuk program pemantauan
lingkungan, terutama pemantauan tritium.

KESIMPULAN

Penyerapan uap HTO menggunakan
silika-gel dapat dilakukan dengan cara yang cukup
sederhana. Metoda ini dapat dipakai untuk
memperkirakan jumlah tritium dari reaktor nuklir.
Dengan metoda sampling dan perhitungan yang
sederhana dapat ditentukan total pengeluaran
tritium melalui cerobong reaktor untuk jangka
waktu tertentu. Metoda ini dapat dimanfaatkan
untuk kegiatan rutin pemantauan pelepasan tritium
dari reaktor nuklir ke lingkungan.
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PENGAMBILAN SAMPELTRITUJM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

tanggal mulai pengambilan

tanggal selesai pengambilan

total waktu per.gambilan sampel, t(s)

laju penyedotan udara, (ml/s)

berat silika-gel, m(gr)

laju pelepasan gas cerobong, F(ml/s)

1-06-1992 jam 9.45

1-07-1992 jam 9.45

2592000

0,83

100

1,4x10"

PENCACAHAN SAMPEL

Volume air perendam, W(ml)

volume sampel yang dicacah, Vs (ml)

hasil cacahan sampel, Ns(cps)

hasil cacahan latar, Nb (cps)

cacahan bersih sarnpel, N(cps)

efisiensi alat cacah, E (cps/dps)

limit deteksi alat cacah 3 a (cpm)

200

1,00

43,2

20,8

22,4

0,48

6,12

PERHrTUNGAN PELEPASAN TRITIUM

14

15

16

17

18

19

aktivitas sampcl air, As (Bq)

kadar H-3 dalam sampel, Cs (Bq/ml)

aktivifas H-3 selama sampling, A (Bq)

kadar H-3 dalam efluen gas, C(Bq/ml)

pelepasan H-3 tiap dctik, L(T)(Bq/s)

pe;epasan H-3 dlm sebulan, A(T)(Bq)

46,67

46,67

9929,79

4,6 x l0 ' 3

6,44 x I08

4,63 x l 0 "
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TANYA-JAWAB

Endro Kismolo

Apakah rumus-rumus yang ada ini dapat
dkerapkan pada berbagai kondisi lingkunganyang
kelembaban udaranya berbeda-beda.

Mukhlis Akhadi

Pengaruh dari perubahan udara sangat kecil
terhadap udara, jika pembahan tersebut tak sangat
ekstrim. Oleh sebab itu, metoda ini dapatditerapkan
pada berbagai kondisi lingkungan yang
kelembaban udaranya berbeda-beda.

Purwanto

1. Apakah alat pengukur laju penyedotan
udara dikalibrasi ?

2. Bagaimana cara dan dimana melakukan
kalibrasinya ?

Mukhlis Akhadi

1. Setahu saya alat ini terkalibrasi, tapi saya tak
bisa merunut lebih lanjut, mengingat
sertifikat tersebut dalam bahasa Jepang.

2. Saya tak tahu, alat tersebut milik JAERI
Jepang, yang tentunya kalibrasi ini bisa
dilakukan pada bagian metrologi. Untuk
Indonesia barangkali bisa dilakukan di
KIM-LIPI.

Sukosrono

1. Mohon dijelaskan sifaC-sifat tritium baik
fisik maupun kimia.

2. Mohon dapat dijelaskan dampak H-3 bila
masnk dalam tubuh manusia.

Mukhlis Akhadi

1. Sifat-sifat fisik: sama dengan fisik
Hidrogen, bedanya T mernancarkan radiasi,
sedang H stabil/tak memancarkan radiasi.
Sifat-sifat kimia: sama dengan unsur kimia
hidrogen.

2. Dampak H-3 bagi tubuh: akan berperan
sebagai sumber radiasi interna dengan organ
kritis seluruh tubuh, mengingat H-3 dalam
bentuk HTO dapat tersebar ke seluruh tubuh.

Suryantoro

Telah dijelaskan bahwa sampling Tritium
tidak dipengaruhi oleh perbedaan temperatur.
Tetapi jika kita lihat bahwa udara ssngat
dipengaruhi oleh temperatur, sehingga massa
udara akan berubah dengan temperatur berbeda,
meski volume sama. Apakah hal ini tidak
berpengaruh pada hasil cacah N. Setahu sayajika
temperature lebih rendah udara juga semakin
banyak.

Mukhlis Akhadi

Saudara betul. Tapi dalam hal ini perubahan
temperatur itu pengaruhnya sangat kecil terhadap
nilai udara. Dalam sampling, perubahan yang
sangat kecil tersebut dapat diabaikan.

Herlan Martono

. UntukmenghUungjumlahpelepasantritium
dari cerobong reaktor, apakah efisiensi
penyerapan dengan silika-gel dan pelepasan dari
silika gel ke air diperhitungkan, sehingga tritium
yang dicacah mewakili jumlah tritium dari
cerobong reaktor.

Mukhlis Akhadi:

Dalam hal ini, perendaman tritium selama
24 j am tnampu mengeluarkan semua uap HTO yang
diserap silika-gel, sehingga hasil pencacahan air
perendaman dapat dipakai untuk perhitungan
jumlah pelepasan tritium dari cerobong.
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PENYEB ARAN RADIOAKTTVirAS cc DAN B KE
LINGKUNGAN DARIPENGUJIAN ELEMEN B AKAR BEKAS
DIIRM

Indro Yowono, Eko Pudjadi
PEBN-BATAN, Kawasan Puspitek Serpong, Tangerang 153\0

ABSTRAK

PENYEBARAN RADIOAKTIVITAS a DAN fi KE LINGKUNGAN DAPJ PENGUJIAN ELEMEN
BAKAR BEKAS DIIRM. Telah dilakukanpengujian 2 buah elemen bakar bekas RSG.GASdengan cara
merusakdilRMdan dipantau tingkat radioaktivitasudara buangnya ke lingkungan. Alatyangdigunakan
untukpemantauan adalah "alpha-betaparticutate monitor" tipe Berthold LB150 D. Perhitungan dengan
model "Gaussplumes" danfaktor difusi menunjukkan bahwapenyebaran dan konstribusi radioaktivitas
a dan fi ke lingkungan dari IR}.{ tidak memberikan dampak radiologi yang berarti. konstribusi
radioaktivitas rata-rata tertinggi untuka danfi masing-masing sebesar 0J)02% dan 0,05%.

ABSTRACT

THE DISPERSION OF a AND fi RADIOACTJVITY TO THE ENVIRONTMENTAL FROM SPENT
FUEL TESTING JN RMI. The desrruclive testing of2 spentfueh in RMl and radioactivity air release
monitoring to the environmental have been done. The monitoring equipment used is alpha-betaparticulate
monitor, Berthold LB 150 D type. The calculalions using the Gaussian plume model and disiributions
factor showed there were no radiological effect ofa andfi radioctivity dispension and contribution to the
environmental. The maximum average conslruction ofa and fi radioactivity are 0.002% and 0.05%
respectively.

PENDAHULUAN

Tugas dan fungsi Instalasi Radiometalurgi
(IRM) adalah melakukan uji elemen bakar

pasca iradiasi atau elemen bakar bekas dan telah
melakukan pengujian elemen bakar sejak tahun
1993. IRM dirancang dengan kemampuan
menangani elemen bakar bekas dengan aktivitas
sampai dengan 1.000.000 Curie, sedangkan
tinjauan dari sisi keselamatan kritikalitas dirancang
mampu menangani 6 elemen bakar bekas tipe
MTR-30 yaitu elemen bakar untuk RSG G.A.
Siwabessy (RSG.GAS) atau 1 elemen bakar tipe
Biblis A. Dalam menangani elemen bakar bekas
semua proses kegiatan dilakukan dalam sel panas
terdiri dari 9 buah sel baja (SS) dan 3 buah sel beton
berat ("heavy concret").

Dalam melakukan pengujian merusak
elemen bakar bekas dipotong dalam ukuran cukup
kecil di sel beton, oleh karena itu maka dalam
pemotongan tersebut dimungkinkan terlepasnya
gas atau bahan radioaktif hasil flsi.

Untuk meiindungi para pekerja dari
kontaminasi karena inhalasi dan mencegah

terlepasnya zat radioaktif ke lingkungan, maka
sebelum udara dibuang dari sel panas terlebih
dahulu dilevvatkan HEPA filter yang dipasang di
saluran udara buang ("ducting exhavst") pada
dindihg sel panas. Udara dibuang ke lingkungan
melalui cerobong ("stack") dengan kecepatan
14.277 mVjam, yang sebelumnya telah dilewatkan
HEPA filter dan dimonitor tingkat radiasinya.
Karena efisiensi filter hanya 99,97% untuk partikel
ukuran 0,3 p.m,(1> maka tentu ada sebagian partikel
radioaktif yang ferlepas ke udara atau lingkungan.
Menurut ketentuan Batan niilai batas radioaktivitas
di lingkungan sebesar 2x10"* Bq/i untuk campuian
radionuklida yang tidak diketahui komposisinya
dan batas tahunan melalui pernafasan sebesar 6 x
10° Bq/tahun.(2)

Dalam PSAR ("prelimenary safety analysis
reporl") IRM dari GCNF (German Consortium
Nuclear Facili t ies) telah di lakjkan
perhitungan/anaiisis dampak iingkungan terhadap
operasi normal IRM bila mclakukan pengujian
elemen bakar bekas atas dasar elemen bakar tipe
PWR standar, yaitu elemen bakar bekas (ebb) tipe
Biblis A, pendinginan telah dilakukan selama 101
hari, kandungan uranium 534 kg. Untuk pengujian
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dilakukan pemotongan dalam ukuran yang kecii
(dalam mm) dan sekitar 1,32 gram ebb tersebar
dalam bentuk partikel dan sekitar 0,3 gram lolos ke
lingkungan. Dan secara keseluruhan hanya sekitar
6 x 10"7 bagian dari ebb yang lo.los. Aktivitas yang
terlepas dari ebb rata-rata untuk aktinida bila terjadi
kerusakar. 3,30 x 109 Bq/ebb. Pada kenyataannya
elemen bakar bekas yang tengah diuji saat ini tidak
sama dengan elemen bakar yang digunakan dalam
PSAR, oleh sebab itu perlu dilakukan analisis atas
dasar kenyataan yang ada dari proses kegiatan IRM.
Kegiatan yang dilakukan sejak tahun 1993 hingga
saat ini adalah pengujian elemen bakar bekas tipe
MTR-30 dari RSG.GAS dengan inventori produk
fisi menurut perhitungan dengan Origen II
disampaikan dalam lampiran 1. Dan 1 elemenbakar
bekas tipe U3S12 yang mulai dilakukan
pengujiannyatahun 1994.

Analisis didasarkan pada hasil pemantauan
radioaktivitas yang diiepas ke lingkungan melalui
cerobong setinggi 60 meter setiap hari sejak
dimasukkannya elemen bakar bekas dalam sel
panas IRM. Dari hasil pantauan tersebut dilakukan
perhitungan dengan metoda jatuhan zat radioaktif
ke lingkungan pada kondisi operasi normal untuk
berbagai jarak dari cerobong pada ketinggian 160
cm. Dengan membandingkan hasil analisis untuk
menentukan sumbangan atau konstribusi
radioaktivitas yang berasal dari kegiatan IRM
terhadap lingkungan. Hasil analisis dapat
digunakan untuk meningkatkan sistem
keselamatan, khususnya pemantauan lepasan gas
buang pada kegiatan IRM.

TEORI

Untuk melakukan analsis dan perhitungan
seberapa jauh konstribusi radioaktivitas a dan 6
dari lepasan udara buang melalui cerobong IRM
saat pengujian elemen bakar bekas, digunakan
persamaan dan perhitungan sebagai berikut:

1. Tinggi cerobong r '

W (1)

H =tinggicerobong(m)

W = debit gas buang dari cerobong (mVjam)

U =kecepatanangin(m/detik)

D =diametercerobong(m)
Dengan penentuan tinggi cerobong yang benar
maka pola lepasan udara dari cerobong akan

memberikan pola penyebaran radionuklida ke
lingkungan yang mudah diperhitungkan.

2. Penyebaran radionuklida ke lingkungan •:•••

Rumus dasar yang digunakan dalam
perhitungan ini atas dasar anggapan bahwa keluaran
zat radioaktif dari cerobong mengikuti distribusi
Gauss.a4)

Dengan anggapan x sebagai axis panjang
angin, y "cross-wind" dan z adalah tinggi daerah
yang diukur, digunakan persamaan :

X(x,y,z) =

(z-H)

-«P (-x£)
U

(z + H)2 (2)

Dalam hubungannya:

X(x,y,z) =konsentrasi zatradiaotifpadatitik(x,y,z)
(Ci/m3)

Q = jumlah radioaktif yang dilepas (Ci/detik)

U = kecepatan angin dari cerobong (m/detik)

x = konstanta peluruhan radioaktif (1/detik)

H = tinggi pelepasan (m)

Sy = standard deviasi konsentrasi lateral

8z = standard deviasi konsentrasi vertikal
Harga 8y dan 5Z disampaikan dalam Iampiran.

Dari rumus dasar tersebut dijabarkan untuk
analisis diftisi di atmosferpadakeadaan kecelakaan
yang dipostulasikan dan keadaan operasi normal.
Untuk keadaan operasi normal persamaan tersebut
menjadi sebagai berikut:

X(x,y,z) = rexp(- -).exp(
(3)

Petnakaian persamaan (2) maupun (3) perlu
memperhatikan kategori stabilitas atmosfer (A, B,
C, atau D) tergantung dari beberapa faktor antara
lain kecepatan angin. Untuk emisi tunggal harga
X/Q disebut faktor distribusi atau pengenceran,
harga ini ditentukan untuk kecepatan angin tertentu
dan arah tertentu. Dengan harga X/Q dapat
diperkirakan penyebaran radionuklida yang dilepas
ke lingkungan dari cerobong.

TATA KERJA

Dalam penelitian ini alat pantau lepasan zat
radioaktif ke lingkungan yang digunakan adalah
aerosol monitor, Alpha-Beta Particulate Monitor
tipe LB 150 D buatan Berthold dengan efisiensi
detektor 31 % dan diletakkan pada lantai tiga IRM
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pada ruang 314. Cuplikan udara diambil dari
cerobong secara kontinyu dan secara otomatis
dicacah. Alat pencuplik udara dirancang dan dinuat
atas dasar ISO 2889. Tata kerja alat dan perhitungan
analisis diiakukan sebagai berikut:

1. Semua tombol dihidupkan sesuai dengan urutan
dalam manual operasi meliputi sistem daya,
elektronik dan gas.

2. Mengatur parameter operasi disesuaikan
dengan kondisi lingkungan Parameter ini
meliputi- faktor alpha, beta, gamma dan cacah
latamya.

3. Setting waktu untuk printer/record sesuai
keperluan, dalam hal ini diset setiap 30 menit.

4. Setting dosis ambang sesuai dengan ketentuan
dalam buku ketentuan SK Dirjen. No.
294/DJ/IX/1992 tentang Nilai Batas
Radioaktivitas di lingkungan. Bila terjadi
aktivitas di atas setting akan terjadi alarm.

5. Pengumpulan data pantau dari cerobong,
diarnbil data mingguan tertinggi sejak ebb
masuk ke sel panas dan dirata-ratakan.
Kemudian diperhitungkan data triwuian.
Dicatat data tertinggi yang pemah dicapai.

6. Dilakukan perhitungan dosis lingkungan dalam
keadaan operasi normal dengan model "Gauss
plume" serta faktor pengenceran.

7. Dari hasil perhitungan tersebut dibandingkan
dengan hasil pantauan dosis lingkungan untiik
memperhitungkan konstribusi.

Setting alarm untuk besaran radioaktivitas
yang keluar dari cerobong adalah sebagai berikut: •

-alpha = 2,7xlO-'2Ci/m3

-beta = 2,7xlO"nCi/m3

- gamma = tak ada settingnya tetapi ada
penunjukafi nilai Setting alarm
tersebut didasarkan atas jumlah
radionuklida terbesar yang
kemungkinan terlepas ke
lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan persamaan (1) tersebut diatas dan
dari data rancang bangun, kecepatan gas buang =
14.277 mVjam dan kecepatan angin sebesar 5
m/detik, diperoleh tinggi cerobong IRM :

„ _ 14,277 m3/jam
H = 3 5 tVdetik 1>5 m = 6 2 > 5 3 2 m

dalatn kenyataannya tinggi cerobong 60 m.

Kecepatan angin pada ketinggian 60 meter
sebesar 5 m/detik adalah anggapan dari GCNF,
sedangkan data dari pengamatan stasiun meteo
Batan berkisar antara 3 - 5 m/detik(3) dan data
triwulan Sarpedal sebesar 2 m/detik. Kondisi ini
menunjukkan bahwa kecepatan angin di kawasan
Batan Serpong selalu berubah-ubah dan tergantung
pada musim. Menurut IAEA pengamatan kecepatan
angin sebaiknya dilakukan selama 3 tahun. Apabiia
digunakan data kecepatan angin kurang dari 5
ra/detik maka seharusnya tinggi cerobong lebih dari
60 meter.

Data hasil pantauan gas buang tertinggi yang
pemah dicapai dan rata-rata triwulan disampaikan
dalam gambar 1. Radoaktivitas tertinggi yang
tertera dalam gambar 1 frekuensinyasangatrendah,
dan belum tentu Berasal dari elemen bakar bekas
karena kemungkinan. juga terjadi saat sistem
ventilasi terganggu. Dari gambar 1 terlihat bahwa
aktivitas cc dan B rata-rata yang dilepas melalui
cerobong selama tahun 1993 dan tahun 1994 masih
relatif rendah. Pada tahun 1994 ada sedikit kenaikan
radioaktivitas, hal ini disebabkan karena ada
tambahan satu elemen bakar bekas. Dengan
kecepatan pengambilan cuplikan sebesar 40
m3/jam,(5) maka laju aktivitas dari cerobong IRM
seperti disampaikan dalatn gambar2. Laju aktivitas
rata-rata dari cerobong pada tahun 1993 sebesar 1,8
x 10° Bq/detik untuk a dan 4,48 x 10'3 Bq/detik
untuk B. Sedangkan pada tahun 1994
masing-masing sebesar 3,93 x 10̂  Bq/detik untuk
a dan 10,1 x 103 Bq/detik untuk /3. Menurut
perhitungan dalam pustaka 6 arah penyebaran
radionuklida terbesar ke arah Barat Daya dan
Tenggara dengaii faktor pengenceran pada jarak
antara 800-1000 metersebesar 1,8 x 10"*detik'Vm3.
Sedangkan menurut perhitungan dalam PSAR
sebesar 1,2 x 10'6. Dengan demikian konsentrasi
radioaktivitas pada jarak 800 - 1000 m tersebut
diperkirakan sebesar (6) 3,24 x 10'12 Bq/1 (a) dan
8,06 x 10"12 Bq/1 (13) untuk tahun 1993 dan untuk
tahun 1994 masing-masing sebesar 7,07 x 10"12Bq/l
dan 18,18 x 10'12 Bq/1. Terlihat bahwa harga
tersebut masih dibawah nilai batas ketentuan
konsentrasi radionuklida di lingkungan.

Dengan persamaan (3) tersebut di atas
diperoleh hubungan antara waktu (triwulan), jarak
dan tingkat radioaktivitas <x dan 8 seperti
disampaikan dalam gambar 3. Dalam perhitungan
tersebut digunakan kategori stabilitas atmosfer D(7's)

dengan harga 6y dan 6Z dari gambar4. Perhitungan
untuk gambar 3 dilakukan pada ketinggian 1,6 m
yaitu tinggi pengambilan pemafasan manusia pada
umumnya. Hasil perhitungan tersebut bila dikaitkan
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dengan kecepatan pernafasan seseorang yang
berkisar antara 8 -10 m3 tiap 8 jam<9) masih sangat
aman. Pada jarak 1000 meter diperoleh harga
rata-rata konstribusi radioaktivitas ke iingkungan
tahun 1993 sebesar5,16x 10*" Bq/1 untuka, 12,75
x 10"n Bq/l untuk B dan pada tahun 1994 sebesar 1,8
x 10"10 Bq/1 untuk a, 2,87 x 1O'10 Bq/1 untuk
radioaktivitas 8.

Berdasarkan hasil pemantauan lingkungan
PPTA-Serpong, radioaktivitas rata-rata untuk
a total dan B total masing-masing sekitar 6,5 x 10"*
Bq/1 dan 58 x 10'6 Bq/1. Dari hasil pemantauan
tersebut terlihat bahwa konstribusi radioaktivitas
dari IRM ke lingkungan sejak adanya elemen bakar
bekas berturut-turut hanya sebesar 0,0007% dan
0,002% untuk <x kemudian 0,02% dan 0,05% untuk
B. Dengan demikian secara kasar pengoperasian
IRM tidak menyebabkan peningkatan
radioaktivitas lingkungan secara nyata.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan
bahwa laju aktivitas pelepasan gas buang dari
cerobong IRM tertinggi yang pemah dicapai dalam
pengujian 2 buah elemen bakar bekas 1,213 x 10'2

Bq/detik untuk oc dan 2,433 x 10'2 Bq/detik untuk B.
Setelah pengenceran oleh udara konstribusi
radioaktivitas ke lingkungan dari IRM hanya
sebesar 0,0007% untuk a dan 0,002% untuk B pada
tahun 1993 dan pada tahun 1994 masing-masing
sebesar 0,02% dan 0,05%. Secara keselurahan
pengoperasian IRM dalam pengujian elemen bakar
bekas tidak memberikan dampak yang berarti pada
peningkatan radioaktivitas lingkungan.
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TANYA-JAWAB

Purwanto

Bagaimana memisahkan
terhadap yang saudarapantau?

Indro Yuwono

dari radon

Alat ini telah dilengkapi sistem
pseudocoinsiden dimana harga yang keluar adalah
artificial yang sudah dikoreksi dengan radon &
thoron di lingkungan.

Herlan Martono

Kenapa dalam grafik pelepasan alfa besar,
padahal ini radionuklida berat. Pada pemotongan
elemen bakar, yang keluar sebagian besar apa
bukanyang berupa gas sepertiXe, Kr ?

Indro Yuwono

Kandungan terbesar dari BBB —
radionuklida berat (U). Yang dapat tertahan pada
HEPA & kertas saring adalah partikel bukan gas.
Sedangkan eff. HEPA hanya sekitar 99(97% untuk
partikel ukuran 0,3 m, dengan demikian gas akan
lolos.
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Tabel 1. Inventory produk fisi dalam elemen bakar RSG-GAS

75..»

•M 1.*7«t-fr7
1.327(^13 I.Uit-33 1.124E-JI

4.I»U«>4 J.55*t-52 Z.0i3C-U 1.TSJI-J»
5.4C85+&4 J.S72$*Ct 3.J5tf*S1 3*5SC£*31

larit'i*
1.1311*1)3 2.C>7£*:< 1.42TIH».

1.0Jti*04 7.3»7r*0J
3.«4f*Ct I.OttKJ

1.5*21*35 3 .

Lft
cc

KB

1

l.471t»CS 1 .

l.1U!<St 1.1i4

J!Jf-!« 3.

C.3M!»<>3 7 .

1.C53M3

CO^Hjm»! TIKI T3IH.1

C1 5.TS7*»«1 "

tl75T t.£I 4.4-

iIl23l*04 ».J«7f*i3 ,

2.»13<*31 4!iltE*t3

54 1.71IW4

• 1l4«-t3 UiltfSI] 1.U4I-C3 1.U4I-03
C0Ci*D3 0-OMt*W C.3C3C*00

2.JTU-7J J.24Jf-54 2.7;jf-04

»l««7!»M 2.1771*33 i"lC*t*OJ

t.4*(t*55 <,««Ci*35 3l4»7£*C3
4.4411-14 1.3131-f» 1.2C3I-I2
4,34^-i i 4.CUI-O2 4-COt-OT.
l.tlTt'Cl 4,4.3SC*SZ 4.'t;tE*C2

• l*4E+v3 S~»n*C* *.tTlt*Jl *.733«*52

3Ilf*C1 1.2tCC»Ct it2t4E»:i i!l3t£»C1

4S31-32 !.:32:»t3 l.O£21->4 r.t!7E-«

i.t15EH3 J.3'

B-

5-

tilo

E

1-

0-

i
JL_

1-93 111-63 I-4M HI-tM
Trtwulan

Gambar I. Hubungan Aktivitas Gas Buang
dengan Waktu

! 3.3u5l*O2
•12 3,7271*32 2.7231*32
•Ci 3.044£-fl1 *.t-31t-C2
KJ J.255II*U3 t

2.4131-05

:»:< 2.0C7E*»*

-'B3 IV--93 l-'
Triwultn

l A l p h . ]

Gambar2. Hubungan Laju Aklivitas Gas
Buang dengan Waktu

ISSN 0216-3128 Indro Yuwono dkk.



2SS Buku II
Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah

PPNY-BATAN, Yogyakarta 25-27April 1995

O.lton 1km 2km 3t«n «km Sfan
JwakdairiCarobong (tan)

| AJpha'93 ^ Alphii •« fjg) B«ta '

Gambar 3. Konsentrasi Aktivitas Gas Buang
Fungsi Jarak

t o ' -

to'

J«r»k d«ri aunker (ka)

•Gambar 4. Hubungan antara jarak dari
sumber dettgan koefhlen dispersi ••
vertikal (d$ danhofisoHtci (dy)

Indro Yuwono dkk-
ISSN 0216-3128



Prosidino Pericmuan dan Prescntasi llmiah
PPNY-BATAN, Yogyakaiia25-27April 1995 Buku II ID0200085 289

STUDIPENGOLAHAN ARANG AKITF HASBL OLAHAN
LIMB AH ORGANIK DENGAN TEKNIKINSINERASI

Ign. Djoko Sardjono, Sukosrono
PPNY-BATAN, Jl. Babarsari, P.O. Box 1008, Yogyakarta55010

ABSTRAK

STUDIPENGOLAHAN ARANG AKTIF HASIL OLAHAN LIMBAH ORGANIK DENGAN TEKNIK
INSINERASI. Telah dilakukan penelitian pembakaran limbah arang akiifhasil olahan limbah organik
dengan teknik insinerasi. Penelitian dilakukan dengan cara membakar limbah di dalam prototip
insenerator yang dirancang dengan kapasitas 2,5 kgram dengan tujuan untuk mengetahui efisiensi
pembakaran limbah yang dinyatakan dalam besarnya harga/persentase reduksi limbah. Variabel yang
diteliti yakni pengaruh komposisi dari limbah arang, TBP-Kerosin dan kertas merang sebagai bah.an
antara terliadap hasil reduksi limbah pada proses pembakaran. Pembakaran terhadap limbah dengan
komposisi tertentu dilakukan dengan cara langsung yakni dengan cara limbah padat dan limbah cair
organik dimasukkan bersama-sama ke dalam insenerator untuk dilakukan pembakaran. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa kondisi terbaik dicapai pada % komposisi dari arang : TBP-K : kertas
merang = 60 : 30 : 10 (fraksi berat arang terhadap TBP-K = 2) dengan reduksi Hmbah — '68,47% dan
pada % komposisi dari arang: kertas merang: TBP-K = 10: 60: 30 (fraksi berat arang terhadap Kertas
merang = 0,17) dengan reduksi limbah =87,38%.

ABSTRACT

THE STUDY OF AN ACTIVATED CARBON OF THE TREATED ORGANIC WASTE USING THE
INCINERATION TECHNIOUE. The study ofan activated carbon ofthe treated organic wasle itsing
the incineration technigue has been experimentally investigated. Tlie experiment was conducted by
directly burning the organic waste in the incinerator prototype v/ith the design capacity o/2500 gram
wiih the objective ofdetermining the burning efficiencyvalue/percentage which is represented 'm the waste
reduction value. The investigated variables were the composition ofthe vastes which ~,vas consisled of
an activated carbon, TBP-Kerosene and huskpaper and was represented in ihe percentage ratio oftheir
weight. The experimental results showed that the greater the weight percenlage. ofhuskpaper the better
the waste reduction was. The maximum ofthe waste reduction value gained in this experiment was
68,47% with the composition ofthe aclivated carbon, TBP- Kerosene and huskpaper in the v/eight
percentage ratio of= 60 : 30 : 10 (ihe weighi fraclion of aclivated carbon to TBP-K = 2) and at the
composition ofthe activated carbon to the huskpaper and TBP-kerosene — 10:60:30 (the weightfraction
ofthe activated carbon to huskpaper = 0,17) resulted in the the waste reduction =87,38%.

PENDAHULUAN

Salah satuteknoiogi terapan yang berorientasl
pada peminimalan volume Iimbah radioaktif

khususnya limbah padat yang dapat terbakar adalah
teknik insinerasi. Limbah yang akan diinsenerasi,
terlebih dahulu haras dilakukan pemilahan (sortir)
supaya aspek keselamatan dalam pengoperasiannya
bisa terjaga. Tujuan dari pemilahan ialah agar
limbah yang akan dibakar tidak mengandung
bahan-bahan yang bersifat eksplosif, sedangkan
tujuan dari pcnelitian ini ialah untuk mengetahui
besamya efisiensi pernbakaran dari alat pembakar
limbah/insinerator yang dinyatakan dalatn
harga/persentase reduksi volume limbah.

Bahan-bahan yang kemungkinan besar akan
mengeluarkan asap yang bersifat korosif (khlorida
organik dan flourida organik) juga harus
dihilangkan atau dibatasi untuk menjaga keawetan
alat dan keamanan proses pembakaran.
Kesempumaan dari proses pembakaran limbah
padat dikaitkan dengan asas teknik kimia dan fisika
yakni perhitungan neraca energi, neraca
masa/bahan , suhu dan tekanan dari gas pembakar
berserta reaksi kimia yang terjadi sesuai dengan
konsep yang dikemukakan oleh AEC WORKING
GROUP FORINCINERATION (1970) dan JOHN
A. LOGAN, ROBERT, and MAWGKAN
(1981)a2).

Proses reduksi volume limbah padat
dilakukan melalui pembakaran di dalam
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insenerator. Menurut KATOH H., HIRAYANA K.,
OSHINO M., dan NUMAKUNAl T. (1978);
PERRY, ROBERT H., (1973); TECHNICAL
REPORT SERIES No. 101 (1970) dan
TECHNICAL REPORT SERIES No. 106
(1970)<Mi5><5) pada proses pembakaran menggunakan
teknik insinerasi untuk mencapai reduksi volume
maksimum diperlukan insenerator yang
mempunyai suatu ruang bakar yang mempunyai
temperatur cukup tinggi (diatas titik bakar dari
limbah yang dibakar) sehingga rriampu membakar
limbah secara baik.

Proses pembakaran limbah merupakan
reaksi kimia antara bahan bakar dengan gas oksigen
yang berlangsung pada kondisi tertentu dimana
suhu pada tungku mencapai titik bakar dari bahan
bakar. Kesempurnaandarireaksipembakaranjuga
ditentukan oleh tersedianya gas oksigen yang cukup
memadai dan terjadinya kontak yang baik antara
bahan bakar dengan oksigen. Proses pembakaran
yang terjadi pada kondisi tersebut di atas akan
menghasilkan gas buang yang banyak mer.gandung
gas CO dan partikel-partikel karbon padat yang
nampak sebagai jelaga (ter) sesuai dengan konsep
d a r i ' j O H N A. LOGAN, ROBERT dan
MAWGHAN (1981) serta PERRY, ROBERT.H
(1973)(2-4).

Dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh
peneliti pendahulu PRAYITNO, SUKOSRONO
(1993)(7) dengan menggunakan peralatan
insenerator prototip yang berkapasitas desain 2500
gram, dapat dipakai untuk membakar limbah padat
dapat bakar baik limbah kertas maupun iimbah
campuran (kertas, kain, plastrk dan karet), hasil
terbaik yang diperoleh adalah berat limbah padat
2250 gram, bahan bakar untuk pembakaran awal
minyak tanah dan gas bakar oksigen dengan
tekanan 0,5 bar, kemampuan ruang bakar untuk
mereduksi limbah kertas adalah 12 % dan untuk
mereduksi limbah campuran dengah perbandingan
berat kertas:kain:plastik:karet = 55:10:30:5 reduksi
limbah yang dicapai adalah 6,36 % berat limbah
sebelum dibakar.

TATA KER JA

Bahan dan Perala,c«5?
Bahan:

Limbah padat arang aktif yang mengandung
TBP-kerosin dengan kertas merang sebagai bahan
antara, minyak tanah, gas bakar (oksigen) dan air.
(pendingin gas buang).

Peralatan :

Insenerator, sistem pendingin, alat
pengendap debu, blower, brender, thermokopel,
kbmpressor, manometer, thermoroeter digital,
timbangan analitik dan perlengkapan penunjang
yang lain.

Metode
Percobaan penentuan kapasitas tungku bakar:

Disiapkan peralatan insenerator yangtelah
terangkai dengan kondisi siap bakar. "Brender"
dinyalakan dengan kecepatan udara dan gas diatur
sedemikian rupa sehingga nyala "brender"
sempuma. Nyala api "brender" dimasukkan dalam
lobang tungku bakar. selanjutnya diamati dan
dicatat suhu ruang bakar dan suhu keluaran gas.
Setelah keadaan suhu ruang bakar stabil (sekitar
200°C) dimasukkan campuran limbah arang aktif
dan Hmbah cair organik limbah sedikit demi sedikit
sampai mencapai berat total 1500 gram. Dengan
cara yang sama, percobaan diulangi sampai jumlah
total limbah padat mehcapai: 1750 gram, 2000
gram, 2250 gram, 2500 gram dan 3000 gram. Pada
saat terjadi proses pembakaran diaiirkan gas
oksigen dengan tekanan 0,5 bar, sistem pendingin
dan blower dihidupkan. Setelah panas pembakaran
yang dihasilkan telah mampu membakar limbah
yang belum terbakar maka brender dimatikan.
Proses pencampuran limbah padat dengan limbah
cair organik yang akan dibakar dilakukan secara
langsung adalah limbah cair organik disemprotkan
bersamaan limbah padat yang sedang dibakar.
Jumlah limbah cair organik yang dicampurkan
sebanyak 20% (berat) dari jumlah limbah padat.
Setelah percobaan dianggap selesai gas oksigen dan
sistem pengatur tekanan pada ruang bakar (blower)
dimatikan, setelah suhu ruang bakar kurang Iebih
I00°C sistem pendingin dapat dimatikan.
Selanjutnya dihitung reduksi volume dan reduksi
limbah. Dari hasil yang diperoleh dapat ditentukan
kapasitas pembakaran tungku yang terbaik.

Percobaan untuk mengetahui pengaruh
persentase beratarang dan kertas merang
terhadap Reduksi Limbah (%).

Percobaan dilakukan menggunakan tungku
dengan kapasitas pembakaran yang dihasilkan dari
percobaan 1, selanjutnya digunakan untuk
mengetahui pengaruh perbandingan berat arang dan
kertas merang 0,17, 0,4, 0,75, 1,35, 2,5, 6, 13
terhadap reduksi limbah (%) dengan parameter
TBP-Kerosin = 0.30.
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Percobaan untuk mengetahui pengaruh
perseniase benat arang dan TBP-Kerosin
terhadap Reduksi Limbah {%):

Percobaan dilakukan menggunakan tungku
dengan kapasitas pembakaran yang dihasilkan dari
percobaan 1, seianjutnya digunakan untuk
mengetahui pengaruh perbandingan berat arang dan
TBP-Kerosin 0,80, 1, 1,35, 2, 3.5, 8 terhadap
reduksi Iimbah (%) dengan parameter kertas
merang = 0,10.

Persentase dari reduksi reduksi limbah
dihitung dengan rumus:

P 1 _ Bp + Bo
tsa + DI

Rl = reduksi limbah Ba = berat abu

Bt = berat ter Bp = berat limbah padat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Pembakaran

Data hasil percobaan PRAYITNO DAN
SUKOSRONO (1993)(7) untuk mengetahui
kapasitas bakar insenerator dapat dilihat dalam
tabel 1.

Tabel. 1. Hasil percobaan untuk mengetahui
kapasitas bakar insenerator. (Kondisi
percobaan: iitnbah cair organik
sebesar 20%, kecepatan oksigen 0,5
bar.)

Berat
Limbah

(gram)

1500

7150

2000'

2250

2500

3000

Suhu
Tungku

(°Q

119-912

138-999

127-803

106-737

104-914

102-999

Reduksi Limbah

LSG

12,48

10,57

9,81

10,01

9,45

10,45

TLSG

13,69

13,45

12,75

12,73

12,01

12,89

Warna Abu

LSG

a

a

b

c

' d

e

TLSG

a

a

b

c

d

e

LSG =proses pencampuran limbah cair organik
secara langsung

TLSG =proses pencampuran limbah cair organik
secara tidak langsung

a = wama abu-abu kehitaman sedikit ada putih
b = wama abu-abu sedikit ada putih dan hitam
c =warna putih keabu-abuan sedikit warna

hitam

d = waraa abu-abu putih sedikit ada hitam
e = warna abu-abu putih kehitaman

Dari tabel 1 terlihat bahwa hasil reduksi
volume yang diperoleh berkecenderungan naik
mulai dari jumlah limbah yang dibakar dari 1500
gram sampai 2250 gram, baik pada proses
pembakaran limbah cair organik secara langsung
maupun secara tidak langsung. Reduksi limbah
yang dihasilkan terjadi hal yang berkebalikan
dengan reduksi volume. Hal ini disebabkan karena
pada proses pembakaran, semakin sedikit limbah
yang dibakar maka rongga di dalam tungku bakar

• semakin besar. Semakin besar rongga di dalam
tungku bakar menyebabkan gas bakar banyak yang
langsung ke ruang gas pada tungku bakar dan
selanjutnya keluar lewat cerobong gas, sehingga
kontak gas bakar dan limbah kurang baik yang
berakibat pembakaran kurang sempuma. Hal ini

.. juga ditunjukkan pada warna abu hasil pembakaran,
pembakaran limbah padat dengan berat 2250 gram
waraa abu putih keabu-abuan sedikit hitam, sedang
untuk pembakaran limbah padat 1500 gram warna
abu hasil pembakaran adalah abu-abu kehitaman
sedikit wama putih. Menurut PERRY, ROBERT
H. (1973)(4>, semakin hitam warna abu yang
dihasilkan, semakin tidak sempuma pembakaran
yang terjadi, yang berarti abu masih mengandung
oksida logam atau garam yang terbentuk dari garam
atau logam terkandung dalam bahan yang dibakar.
Pada pembakaran limbah (padat dan organik)
dengan berat limbah padat diatas 2250 gram,
reduksi volume dan reduksi limbah yang dihasiikan
lebih rendah. Hal ini disebabkan karena pada
pembakaran limbah dengan berat limbah padat
diatas 2250 gram, maka tungku bakar semakin
penuh oleh adanya abu hasil pembakaran, gas bakar
yang masuk akan terhambat adanya abu tersebut,
sehingga pembakaran limbah tidak dapat sempurna.
Hal ini dapat dilihat dari warna abu yang dihasilkan,
untuk pembakaran berat limbah kurang dari 2250
gram warna abu yang dihasilkan lebih putih bila
dibandingkan dengan warna abu untuk pembakaran
limbah di atas 2250 gram. Untuk pembakaran
limbah yang kurang sempurna, maka akan
menurunkan reduksi volume dan menaikkan
reduksi limbah. Dari hasil percobaan ini dapat
dikatakan bahwa kapasitas optimum tungku
insenerator adalah 2250 gram.

Percobaan untuk tnengetahui pengaruh
persentase berat arang dan kertas merang
terhadap Reduksi Limbah (%).

Percobaan dilakukan menggunakan tungku
dengan kapasitas pembakaran yang dihasilkan dari
percobaan 1, selanjutnya digunakan untuk
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mengetahui pengaruh perbandingan berat arang dan
kertas merang 0,17, 0,4, 0,75, 1,35, 2,5, 6, 13
terhadap reduksi limbah (%) dengan parameter
TBP-Kerosin = 0,30 . Data hasil percobaan ini
dapat diiihat pada tabei 2.

Tabel 2. Pengaruh pcrsentase berat arang dan
kertas merang terhadap reduksi
limbah (%)

Bahan Limbah

Arang

Kertas merang

TBP-Kersoin

Arang:K..merang

Reduksi (%)

Pcrbandingan % berat

65

5

30

13

62,57

60

10

30

6

68,47

50

20

30

2,5

68,80

30

40

30

1,33

69,60

30

40

30

0,75

73,93

20

50

30

0,40

86,43

10

60

30

0,17

87,28

Data percobaan ini bila ditayangkan dalam
bentuk grafik seperti dapat dilihat pada gambar 1 :

3 6 9 12
Pstbitdiijji J[ benl irtijittMis meiiig

Garnbar 1. Pengaruh Komposisi Arang dan
Kertas Merang Terhadap Reduksi
Limbah (%)

Percobaan untuk mengetahui pengaruh
persentase berat arang dan TBP-Kerosin
terhadap Reduksi Limbah (%).

Percobaan dilakukan menggunakan tungku
dengan kapasitas pembakaran yang dihasilkan dari
percobaan 1, selanjutnya digunakan untuk
mengetahui pengaruh perbandingan berat arang dan
TBP-Kerosin 0,80, 1, 1,35, 2, 3,5, 8 terhadap
reduksi limbah (%) dengan parameter kertas
merang = 0,10. Data hasil percobaan ini dapat
dilihatpadatabel3.

Data hasil percobaan ini dapat digambarkan
secara grafik seperti terlihat pada gambar 2.

Dari gambar 1 dan 2 terlihat bahwa
kecenderungan harga reduksi limbah cenderung
menurun dengan semakin besamya perbandingan
berat antara limbah arang dan TBP-Kerosin

Tabel 3. Pengaruh pcrsentase berat arang dan
TBP-Kerosin terhadap reduksi Iimbah

Balian Limbah

Arang

Kertas merang

TBP-Kersoin

Arang:K.merang

Reduksi (%)

Perbandingan % berat

40

50

10

0,80

63,86

45

45

10

1

65 79

50

40

10

1,25

66 46

60

30

10

2

68 46

70

20

10

3,50

M173

80

10

10

8

35,68

maupun limbah arang dan kertas merang. Hal ini
dapat terjadi kemungkinan sebagai akibat dari sifet
kemudahan bahan yang dibakar untuk terbakar.
TBP-Kerosin sebagai zat cair organik relatif lebih
mudah terbakar dibanding dengan arang.
Akibatnya dengan semakin besamya fraksi yang
sukar terbakar.maka akan tersisa residu yang belum
terbakar secara sempuma dalam jumlah yang lebih
besar sehingga reduksi Hmbahnya cenderung
meaurun.

3 t 9 12 15
Pttbitdiijat *r benl iuis:T8P-K

Gambar 2.. Pengaruh % Berat Arang dan
TBP-K Terhadap Reduksi Limbah

KESIMPULAN

bahwa:
Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan

1. Proses pembakaran dengan teknik insinerasi
ini dipengarahi oieh tersedianya gas oksigen
yang cukup memadai dan terjadinya kontak
yang cukup baik antara bahan bakar dengan
gas oksigen dalam proses pembakaran yang =

dikondisikan dengan tekanan operasi gas
oksigen = 0,5 bar.

2. Proses pembakaran juga dipengaruhi oleh
banyaknya fraksi yang relatif mudah
terbakar. Dengan semakin besamya fraksi
yang mudah terbakar akan menaikkan juga
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harga reduksi limbah. Terlihat dari
data/gambar 1. bahwa dengan semakin besar
fraksi arang terhadap kertas merang
(arang:kertas-merang) = 0,17 harga reduksi
limbahnya mencapai 87,28 %, sedangkan
pada arang:kertas-merang = 1 3 , harga
reduksi limbahnya = 62,57 %.
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TANYA-JAWAB

Bambang Guritno

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa
pembakaran langsung ataupun tidak langsung
"tidak mempengaruhi hasil pembakaran".

1. Apa maksud dan tujuan pembakaran
langsung dan tidak langsung ini ?

2. Jika benar tidak mempengaruhi hasil
pembakaran, apakah inisudah diuji dengan
perhitungan karakteristik limbah yang
terbakar, misalkan keadaan fisika, kimia
dan nilai kalorifisiknya ?

3. Apakah kesempurnaan pembakaran juga
diikuti dengan pembakaran spontan ?

4. Bagaimana cara mempertahankan
temperatur dalam tungku bakar ?

5. Mengenai komposisi umpan bakar :
arang:TBP:kertas adaiah 60:30:10.
Apakah uniuk TBP-kerosin sebesar 30 % ini
tidak terlalu besar, sebab batasan yang
diijinkan di PTPLR adalah maksimal 30 %
TBP-kerosin.

Djoko Sardjono

1. Pembakaran secara langsung : arang, bahan
organik (TBP-k) dibakar secara langsung.
Tak langsung : arang dipakai untuk
menyerap limbah organik (TBP-k) baru
dimasukkan ke dalam tungku bakar.

2. Untuk membandingkan saja apakah
hasilnya berbeda jauh/tidak dalam efisiensi
pembakaran yang dinyatakan dalam (%)
reduksi limbah : Secara fisik sudah, ialah
karakter dari abunya yang relatif keputihan,
kalau hitam berarti kandungan oksida
logamnya tinggi ini mengakibatkan
pembakarannya kurang sempurna.

3. Kesempurnaan pembakaran mestinya
diikuti pembakaran spontan.

4. Caranya dengan mengatur tekanan gas
oksigen kita pertahankan 0,5 Bar.

5. Benar, tetapi perlu diingatbahwa insinerator
kita berbeda dengan yang dimiliki Serpong,
dalam arti bahwa faktor-faktor
desainnyapun berbeda.

Indro Yuwono •'

1. Apakah arang aktif hasil pembakaran
digunakan lagi sebagai arang aktif.

2. Apafungsi kertas merang dalam hal ini.
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3. Dalam pengolahan limbah biasanya yang
dipermasalahkan adalah reduksi volume,
bukan reduksi berat. Mohon tanggapan.

Djoko Sardjono

1. Tidak, karena hasil akhir dari proses
pembakaran adalah abu.

2. Sebagaibahanantaraataumediapemercepat
terjadinya proses pembakaran.

3.. Bisadinyatakan sebagai reduksi volume dan
reduksi berat, yang rumusannya:

R = fo + B,°
Rl = Reduksi limbah

Bp = Berat Limbah padat

Bo = Berat zat organik

Ba = Berat abu

Bt = Berat ter

Herlan Martono

1. Berapa°Ciemperaturpembakarannya ?

2. Kenapa dalam pembakaran arang sebagai
penyerap bahan organiL Apakah tidak
sebaiknya kertas merang saja sebagai
penyerapnya, sehingga temperatur
pembakaran lebih rendah dan volutne abu
lebih sedikii.

Djoko Sardjono

1. Temperatur pembakarannya 900°C.

2. Benar, tetapi tujuan dari penelitian ini yang
utama ialah mereduksi volume/aktivitas
Hmbah organik yang ada di Sub Bidang
Peng. Limbah & Keselamatan Lingkungan
dengan menggunakan arang aktif yang telah
diketahui secara umum bahwa efisiensi
pemisahannya/penyerapannya tinggi.
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TEKNIK PEMB^KARAN LIMB AH PADAT
TERKONTAMINASIMENGGUNAKANINSENERATOR

Sukosrono, Prayitno, Isman MT
PPNY-BATAN. Jl. Babarsari, P.O. Box 1008, Yogyakaria 55010

ABSTRAK

TEKNIKPEM3AKARANLIMBAHPADATTERKONTAMINAS1MENGGUNAKANINSENERATOR-
Telah dilakukan penelitian pembakaran Hmbah radioakiif padat aktivitas rendah menggunakan
insenerator. Penelitian ini bertujuan menenlukanjumlah limbah radioaktifcair organikyang ditambahkan
padapembakaran limbah radioaktifpadat dapat bakar. Percobaan ini dilakukan dengan cara membakar
limbah di dalam prototip inseneraloryang dirancang dengan kapasitas 2500 gram, dengan variabelyang
diteliti yaitu kapasitas bakar insenerator.jenis limbah serta cara pembakaran. Limbahyang digunakan
dalam penelitian masih dalam bentuk limbah simulasi. Jenis limbah yang digunakan dalam penelitian ini
adalah campuran antara limbah cair organik (TBK-10%) dengart limbahyang berasal dari limbah kertas
merang, tisue, karlon. Dua macam carapembakaranyangdigunakan dalampenelitian ini, yaitu secara
langsung dan secara tidak langsung. Pembakaran secara langsung dilakukan dengan cara limbahpadat
dan limbah cair organik dimasukkan bersama-sama ke dalam insenerator untuk dilakukan pembakaran.
Pembakaran secara tidak langsung dilakukan dengan cara limbahpcdat terlebih dahulu digunakan untuk
menyerap.limbah cair prganik, sdanjutnya dilakukanpembakaran limbah di dalam insenerator. Hasil
yang'diperoleh menunjukkan bahwa pembakaran secara langsung ataupun tidak langsung, tidak

:mempengaruhi.hasil.pembakaran..Kondisi- terbaik ierjadipada jumlah limbah yang dibakar sebanyak
i?25Q-granrt.pgrb(iridirigan limbah cair organik terhadap limbahpadat l%-20%:Pada kondisi tersebut
aten' dipefoleh"hasil reduksi volume = 43,90 -35,91, reduksi limbah 13,85% - 12,15%, dan abu hasil
pembakaran berwarna putihke abu-abuan sedikit ada warna hitam.

ABSTRACT

THESOLID WASTECONTAMINATED INCINERAT.'ONTECHN1QUE USEDINCINERATOR. The
research ofthe incineration radioactive waste used incinerator has been done. The cim ofthe experiment
is to determine the number ofthe organic liquid wstes which was added on the inceneration ofthe solid
radoiactive wastes. The research was done by incinerate waste in the incinerator proiotype which was
designedfor capacity 2500 gram, and the investigated variables are capacity ofthe incinerator, specific
ofthe wasiz, and the method ofthe incineration. Simulated waste was used in the experiment, the waste
specific which was usedin the experiment was the mixture between liquidorganic waste (TBPK-10%) with
solid waste which was comingfrom rice.paper, tissue, carlon. Two way method were investigated in the
experiment, were direct incmeration and indirect incineration. The direct incineration was done by
incineration solid waste and organic liquid waste in the incinerator togelher. The indirect incineration
was done by incineration ofsolid waste whicfi have been used lo absorb organic liquid wasle. The resull
showed that either direct or indirect incineration independent to the incineration result. The best result
have taken place on the 2250 gram capacity ofthe incinerator, ratio liquid organic waste to solid wasle
l%-20%. ln the condition will be foundreduction ofvolume - 43,90-35,91 andreduction ofthe waste =
13,85% - 12,15% and The ash which was resulledfrom incineration colored white silver with contain a
little color black.

PENDAHULUAN

Insenerasi/pembakaran merupakan salah satu
teknologi transformasi yang digunakan dalam

pengolahan limbah radioaktif. Insenerator sebagai
salah satu unit operasi pembakaran limbah yang
cukup baik, secara nyata akan mengurangi volume
ataujumlah limbah padat yang dapat bakar, dengan

demikian merupakan unit proses pengolahan atau
penanganan limbah yang cukup bennanfaat.
Lirribah yang akan diinsenerasi, terlebih dahulu
harus dilakukan pengelompokan (sortir), limbah
yang mengandung bahan-bahan ekplosif harus
dihilangkan atau dibuat sekecil mungkin,
bahan-bahan yang kemungkinan besar akan
mengeluarkan asap yang bersifat korosif (khlorida
organik dan flourida organik) perlu dihilangkan
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atau dibatasi untuk menjaga keselamatan alat dan
keselamatan proses. Pembakaran limbah daiam
insenerator kalau ditinjau limbah padat biasa tidak
merupakan masalah yang cukup komplek, tetapi
apabila ditinjau limbah padat aktif akan merupakan
masalah yang cukup komplek, dalam ha! ini akan
menyangkut segi keradioaktifan limbah padat yang
akan dibakar dan proses pembakarannya. Oleh
karena itu permasalahan yang ada teriebih dahulu
didekati dengan menerapkan konsep fisik dan
kimia. Yang berhubungan dengan proses
pembakaran diperhitungkan neraca energi, neraca
bahan, suhu yang dapat dicapai, tekanan /aliran gas
pembakaran dan reaksi-reaksi yang terjadi didalam
proses pembakaran (l'2).

Proses reduksi volume limbah padat
dilakukan melalui pembakaran di dalam
insenerator. Untuk mencapai reduksi volume
maksimum diperlukan insenerator yang mampu
membakar limbah seluruhnya dan diperlukan suatu
ruang bakar yang mempunyai temperatur cukup
tinggi diatas titik bakar dari limbah yang
d i b a k a r ^ l

Proses pembakaran limbah merupakan
reaksi kimia antara bahan bakar dengan gas oksigen
yang berlangsung pada kondisi tertentu meliputi,
suhu mencapai pada titik bakar dari bahan bakar,
tersedianya gas oksigen yang cukup memadai dan
terjadi kontak yang baik antara bahan bakar dengan
oksigen. Apabila syarat-syarat diatas dipenuhi
maka proses pembakaran akan banyak mengandung
gas CO dan partikel-partikel karbon padat yang
nampak sebagai jelaga (teer) (2,4). Diharapkan
dari hasil pembakaran limbah padat pada tungku
dapat diperoleh suate ruang bakar yang cukup
memadai untuk membakar limbah, jika reduksi
volume tercapai akan lebih mudah penanganan
seianjutnya.

Insenerator prototip kapasitas design 2500
gram, dapat dipakai untuk membakar limbah padat
dapat bakar baiik limbah kertas maupun limbah
campuran ( kertas, kain, plastik dan karet), hasil
terbaik yang diperoleh adalah berat limbah padat
2250 gram, bahan bakar untuk pembakaran awal
minyak tanah dan gas bakar oksigen dengan
tekanan 0,5 bar, kemampuan ruang bakar untuk
mereduksi limbah kertas adalah 12 % dan untuk,
mereduksi limbah campuran dengan perbandingan
berat kertas:kain:plastik:karet = 55:10:30:5 reduksi
limbah yang dicapai adalah 6,36 % berat limbah
sebelum dibakar*7'.

TATA KERJA

Bahan

Limbah padat (kertas merang, tisue, karton,
piastik, kain dan karet), limbah cair organik (TBP-K
10%), minyak tanah, gas bakar (oksigen) dan air
(pend ing in gas bua ng).

Peralatan

Insenerator, sistem pendingin, alat
pengendap debu, blower, brender, thermokopel,
kompressor, manometer, thermometer, timbangan
analitik dan perlengkapan penunjang yang lain.
Cara Kerja
1. Percobaan penentuan kapasitas tungku bakar

Mula-mula diperiksa peralatan
insenerator yang telah terangkai mengenai kondisi
peralatan baik sistem mekanik maupun
keselamatannya. "Brender" dinyalakan dengan
kecepatan udara dan gas diatur sedemikian rupa
sehingga nyala "brender" sempuma. Nyala api
"brender" dimasukkan dalam lobang tungku bakar,
selanjutnya diamati dan dicatat suhu ruang bakar
dan suhu keluaran gas. Setelah keadaan sahu raang
bakar stabil (sekitar 200°C) dimasukkan campuran
limbah padat dan limbah cair organik limbah sedikit
demi sedikit sampai mencapai berat total 1500
gram. Dengan cara yang identik, percobaan
diulangi sampai jumlah total limbah padat
mencapai: 1750 gram, 2000 gratn, 2250 gram, 2500
gram dan 3000 gram. Pada saat terjadi proses
pembakaran dialirkan gas oksigen dengan tekanan
0,5 bar, sistem pendingin dan blower dihidupkan.

"Setelah panas pembakaran yang dihasilkan telah
mampu membakar limbah yang belum terbakar
maka brender dimatikan. Proses pencampuran
limbah padat dengan limbah cair organik yang akan
dibakar dilakukan dengan dua macam cara, yaitu
secara langsung dan secara tidak langsung. Secara
tidak langsung adalah iimbah cair organik
diserapkan dalam iirabah padat sebelum dibakar,
sedangkan secara langsung adalah limbah cair
organik disemprotkan bersamaan limbah padat
yang sedang dibakar. Jumlah limbah cair organik
yang dicampurkan sebanyak 20% (berat) dari
jumlah limbah padat. Setelah percobaan dianggap
seksai gas oksigen dan sistem pengatur tekanan
pada' ruang bakar ( blower) dimatikan^setelah siihu
ruang bakar kurang lebih 100°C sitem pendingin
dapat dimatikan. Selanjutnya dihitung reduksi
volume dan reduksi limbah. Dari hasil yang
diperoleh dapat ditentukan kapasitas p'embakaran
tungku yang terbaik.
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2. Percofaaan untuk meif|tjltcthui pengaruh
perbandingan limbah cair organik terhadap
limbah padat pada proses insenerasi.

Kapasitas pembakaran tungku yang
dihasilkan dari percobaan 1, selanjutnya digunakan
untuk mengetahui pengaruh perbandingan limbah
cair organik terhadap limbah padat. Diulangi
percobaan 1, tetapi dengan variasi campuran limbah
cair organik terhadap limbah berturut-turut sebesar
1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40% dan 50%.
Selanjutnya dihitung reduksi volume dan reduksi
limbah serta ditentukan jumlah limbah cair organik
terbaik yang ditambahkan.

3. Percobaan untuk mengetahui pengaruh
pembakaranlimbahcairorganikterhadapjenis
limbah padat

Kapasitas pembakaran tungku dan jumlah
limbah cair organik yang dicampurkan, yang
dihasilkan dari percobaan di atas,selanjutnya
digunakan untuk mengetahui pengaruh
pembakaran limbah cair organik terhadap jenis
limbah padat. Diulangi percobaan 1, tetapi dengan
jenis limbah padat yang dibakar berturut-turut:
iimbah kertas merang, kertas tisue, kertas karton
dan limbah padat campuran. Selanjutnya dihitung
reduksi volume dan reduksi limbah.
Untuk menghitung reduksi volume dan reduksi
limbah dihitung dengan ramus :

„ Vp + Vo

R1 -

Rv = reduksi volume

Vp = volume limbah padat

Va = volume abu

Vt = volume teer

Vo = volume Hmbah cair organik

Bo = berat limbah cair organik

Rl = reduksi
limbah - •

Bp =• befat limbah
padat

Ba = berat abu

Bt = berat teer

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kapasitas pembakaran.

Hasil percobaan untuk mengetahui kapasitas
bakar insene'rator dapat dilihat dalam tabel 1. Dari
tabel 1 terlihat bahwa hasil reduksi volume yang
diperoleh berkecenderungan naik mulai dari jumlah
Itmbah yang dibakar dari 1500 gram sampai 2250
gram, baik pada proses pembakaran limbah cair

organik secafaiilangsung rnaupun secara tidak
langsung. Reduksi limbah yang dihasilkan terjadi
hal yang berkebalikan dengan reduksi volume.

Tabel 1. Hasil percobaan untuk mengetahui
kapasiias bakar insenerator. (Kondisi
percobaan: limbah cair organik sebesar
20%, kecepatan oksigen 0,5 Dar.)

Berat
limbah

(gram)

1500

1750

2000

2250

2500

3000

Suhu
tungku

(°Q

119-912

138-999

127-803

106-737

104-914

102-999

Reduksi
volume

LSG

42,03

43:52

45,29

53,08

51,10

43,52

TLSG

38,36

42,79

43,46

43,81

42,70

42,05

Reduksi
iimbah

LSG

12,48

10,57

9,81

10,01

9,45

10,45

TLSG

13,69

13,45

12,75

12,73

12,01

12,89

Warna abu

LSG

a

a

b

c

d

e

TLSG

a

a

b

c

d

e

LSG = proses pencampuran limbahcairorganik
secara langsung

TLSG = proses pencampuran limbah cair
organik secara tidak langsung

a = waraa abu-abu kehitaman sedikit ada
putih

b = warna abu-abu sedikit ada putih dan
hitam

c = wama putih keabu-abuan sedikit warna
hitam

d = wama abu-abu putih sedikit ada hitam

e = wama abu-abu putih kehitanian

Hal ini disebabkan karena pada proses
pembakaran, semakin sedikit limbah yang dibakar
maka fongga di dalam tungku bakar semakin besar.
Semakin besar rongga di dalam tungku bakar
menyebabkan gas bakar banyak yang langsung
keruang gas pada tungku bakar dan selanjutnya
keluar lewat cerobong gas, sehingga kontak gas
bakar dan iimbah kurang baik yang berakibat
pembakaran kurang sempurna. Hal ini juga
ditunjukkan pada warna abu hasil pembakaran,
pembakaran limbah padat dengan berat 2250 gram
wama.abu putih keabu-abuan sedikit hitam, sedang
untuk pembakaran limbah padat 1500 gram warna
abu hasil pembakaran adalah abu-abu kehitaman
sedikit wama putih. Semakin hitam warna abu yang
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dihasilkan, semakin tidak sempurna pembakaran
yang terjadi, yang berarti abu masih mengandung
oksida logam atau garam yang terbentuk dari garam
atau logam terkandung dalam bahan yang dibakar(4).
Pada pembakaran iimbah (padat dart organik)
dengan berat limbah padat diatas 2250 gram,
reduksi volume dan reduksi limbah yang dihasilkan
lebih rendah. Hal ini disebabkan karena pada
pembakaran limbah dengan berat limbah padat
diatas 2250 gram, maka tungku bakar semakin
penuh oleh adanya abu hasil pembakaran, gas bakar
yang masuk akan terhambat adanya abu tersebut,
sehinggapembakaran limbah tidak dapatsempurna.
Hal ini dapat dilihat dari warna abu yang
dihalsilkan, untuk pembakaran berat limbah kurang
dari 2250 gram warna abu yang dihasilkan lebih
putih bila diban-dir.gkan dengan wama abu untuk
pembakaran limbah di atas 2250 gram. Untuk
pembakaran limbah yang kurang sempuraa, maka
akan menurunkan reduksi volume dan menaikkan
reduksi limbah. Dari hasi! percobaan ini dapat
dikatakan bahwa kapasitas optimum tungku
insenerator adalah 2250 gram.

2. Pengaruh limbah cair organik.
Pengaruh limbah cair organik dalam proses

pembakaran dapat dilihat dalam tabel 2 dan grafik
hubungar. antara reduksi volume dengan
banyaknya limbah cair organik yang dibakar dapat
dilihat dalam gambar 1 dan gambar 2.

Tabel 2. Hasil percobaan untuk mengetahui
pengaruh penambahan limbah cairorganik.
( Kondisi percobaan : berat limbah 2250
gram, kecepatan q„ksigen 0,5 bar).

Limbah
Organik

(%)

1

5

10

15

20

30

40

50

Suhu
Tungku

(°C)

102-976

106-980

120-960

116-930

1S4-957

12»850

141-969

104-909

Reduksi
Volume

LSG

48,83

44,02

53,08

40,47

43,90

35,57

32,81

42,28

TLSG

50,07

43,0?

43,81

42,6<r

44,06

35,91

36,49

42,05

Reduksi
Limbah

LSG

12,80

14,68

10,01

12,29

13,85

12,46

11,83

10,27

TLSG

14,091

13,747

12,73

13,09

12,92

12,15

11,77

9,77

Warna Abu

LSG

b

b

d

d

c

c

b

e

TLSG

b

b

d

d

c

c

b

e

LSG = prosespencampuraniimbahcairorganik
secara langsung

TLSG = proses pencampuran limbah cair
organik secara tidak iangsung

b = vvarna abu-abu sedikit ada putih dan
hitam

c = warna putih keabu-abuan sedikit warna
hitam

d = wamaabu-abu putih sedikitadahitam
e = wama abu-abu putih kehitaman

ftetliihi Volume

10 20 30 40
jumlah Limbaii Cair Oiganit (<U!am %!

Gambar 1. Grafik hubungan antara
banyaknya limbah cair organik
yang dibakar terhadap reduksi
volume untuk pembakaran secara
langsung

i Yolume

10 20 30 (0
Jumiah Lim&ah Cair Organit (dalam * j

Gambar2. Grafik hubungan antara
banyaknya limbah cair organik
yang dibakar terhadap reduksi
volunte untuk pembakaran secara
tidak langsung

Dari igambar 1 & 2, terlihat bahwa
kecenderungan harga reduksi volume yang
diperoleh semakin rendah dengan bertambahnya
jumlah Iimbah organik yang dibakar. Hal ini dapat
terjadi kemungkinan sebagai akibat 4ari sifat
material yang dibakar. Limbah cair organik lebih
mudah terbakar dibanding dengan limbah padat.
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Akibatnya setelah limbah cair-6rganik terbakar
habis, limbah padat belum terbakar secara
sempuma (terlihat dari wama abu yang dihasilkan,
untuk pembakaran limbah organik yang semakin
tinggi warna abu yang diperoleh semakin
bertambah hitam). Dari keadaan yang demikian
maka perlu ditentukan kesesuaian antara jumlah
limbah padat yang dibakar dengan jumlah limbah
cair organik yang dibakar. Hasil yang yang
diperoleh menunjukkan bahwa banyakknya limbah
cair organik yang dapat dicampurkan dengan
limbah padat untuk dilakukan pembakaran
sebanyak 20% (baik untuk pembakaran secara
langsung maupun secara tidak langsung).

Tabel 3. Hasil pembakaran berbagai tnacam jenis
limbah padat yang telah dicampuri limbah
cair organik 20%. (Kondisi pembakaran:
iimbah cair organik 20%, jumlah limbah
yang dibakar 2250 gram, kecepatan oksigen
5 bar.)

Jenis

Limbah

KM

KT

KK

Camp

Suhu
tungku

(°C)

184-850

150-943

176-947

103-961

Rcduksi
volume

LSG

53,08

2,47

2,91

35,68

TLSG

43,01

2,37

3,91

35,62

Reduksi
limbah

LSG

12,46

6,11

8,98

8,42

TLSG

12,15

6,22

8,70

8,82

_ _ — , — ,

Warna abu

LSG

a

a

b

c

TLSG

a

a

b

c

LSG = proses pencampuran limbah cair organik
secara langsung

TLSG = proses pencampuran limbah cair organik
secara tidak langsung

KK = kertas karton
KM = kertas merang
KT = kertastisue
Camp. = cam.puran (kertas 55%, karet 5%, kain

10%danplastik30%)
c = wama putih keabu-abuan sedikit wama

hitam
d = warna abu-abu putih sedikit ada hitam

Dari tabel 3. tersebut terlihat bahwa limbah
padat yang paling baik menghasilkan reduksi
volume setelah dilakukan pembakaran baik secara
langsung ataupun tidak langsung adalah limbah
kertas. Sedangkan untuk limbah kertas tisue dan
iimbah karton menghasilkan reduksi volume yang
sama setelah dilakukan proses pembakaran. Dari

hasil yang dipe.roleh ini, dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa penggunaan kertas merang
untukmenunjangkegiatanfasilitasnuktirlebihbaik
bila dinbandingkan dengan kertas karton ataupun
kertas tisue (bila ditinjau dari penanganan limbah
yang ditimbulkan).

KESIMPULAN

Dari data dan hasil pembahasan dapat
diambil kesimpulan:

1. Proses pembakaran dipengaruhi oleh :

a) Tersedianyan gas oksigen yang cukup
memadai dalam pembakaran.

b) Terjadinya kontak yang cukup baik antara
bahan bakar dengan oksigen.

2. Pembakaran secara langsung ataupun secara
tidak langsung, tidak menunjukkan adanya
perbedaan terhadap hasil bakar. Kapasitas bakar
insenerator sebesar 2250 gram; banyaknya
limbah cair organik yang dapat ditambahkan
antara l%-20%, kecepatan oksigen 0,5 bar.
Pada kondisi ini akan dihasilkan reduksi volume
43,9 dan reduksi limbah antara 13,85% -
12,15%.

3. Limbah padat yang berasal dari kertas merang
menghasilkan reduksi volume yang tinggi bila
dibandingkan dengan limbah padatyangberasal
dari kertas tisu atupun kertas karton.
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TANYAJAWAB

Bambang Guritno

Apakah warna hitam yang diperoleh dari
abu hasil pembakaran merupakan indikasi
terjadinya pembakaran tidak sempurna ?.
Mengingat umpan yang dibakar adalah
kertas-kertas dan limbah cair yang volatil.

Sukosrono

Daiam pembakaran warna hitam dari hasil
pembakaran merupakan arang (yang masih banyak
mengandung oksida-oksida logam).

Sedang warna abu yang sudah bebas dari
oksida-oksida logam warnanya putih.

Herlan Martonc

1. Kenapa hasil pembakaran digunakan
sebagai indikasi kapasitas bakar
insenerator. Apakah tidak seharusnya hasil
pembakaran itu sama jika kebutuhan 02
cukup dan temperatur cukup.

. 2. Saya berpendapat bahwa untuk menentukan
kapasitas bakar perlu diteliti neraca panas
insenerator pada laju utnpan tertentu.

Sukosrono

1. Hasil pembakaran dapat digunakan sebagai
indikasi kapasitas tungku, hal ini disebabkan
karena pada proses pembakaran semakin
sedikit limbah yang dibakar maka rongga di
daiam tungku bakar banyak yang langsung
ke ruang gas dan selanjutnya keluar lewat
cerobong gas, begitu juga limbah yang
dibakar terlalu banyak, tungku bakar
semakin penuh oleh adanya abu, keduanya
ada sehingga kontak gas bakar kurang baik,
untuk itu perlu dicari kondisi yang optimum.

2. Akan kami coba menghitung neraca panas
pada laju umpan tertentu.

Suiyantoro

Padapembakaran limbah organik terutama
plastik (a.l. PVC dll.) bersifat korosif. Pada bagan
tidak dijelaskan tentang pencucian dari gas-gas
yang dikeluarkan. Apakah pengaruh korosi yang
diakibatkan tidak diperhitungkan ?

Sukosrono

Pada penelitian ini baru dilihat hasil dari
pembakaran dan pengolahan gas hasil bakar belum
dileliti, untuk itu penelitian lebih lanjut mengenai
pengolahan gas bakar. Dalam penelitian ini unit
insenerator sudah dilengkapi filter, alat pengendap
debu & larutan penyerap gas. '

Sutrisno

Dalam penelitian ini, karena melakvkan
pembakaran maka tidak dapat dihindarkan
timbulnya asap atau gas yang terbuang ke udara
bekas, dan-'dampaknya akan mencemari
udara/oksigen yang kita butuhkan untuk hidup.
Apakah hal tersebut tidak dipikirkan oleh pemliti,
mohon penjelasan, karena mungkin asap/gas
lersebeut mengandung gas yang berbahaya bagi
kehidupan manusia.

Sukosrono

Pada penelitian ini belum diteliti gas hasil
bakar yang ditimbulkan, namun dalam penanganan
gas sudah dilewatkan siklon/filter, penguap/skrap
baru dilepas ke lingkungan, dan hal ini sudah
diambil contoh gas oleh proteksi radiasi dan
dinyatakan masih amansj..-
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REDUKSIVOLUME LIMBAH URANIUM CAIR FASE AIR
MENGGUNAKAN ROTAVAPOR

Endro Kismolo, Isman MT., Nurimaniwathy
PPNY-BATAN, Jl. Babarsari, P.O. Box 1008. Yogyakarta 55010

ABSTRAK
REDUKSIVOWMELIMBAH URANIUMCAIR FASEAIR MENGGUNAKAN ROTA VAPOR. Telah

dilakukan penelitian unluk menentukan kondisi proses reduksi volume limbah uranium cair fase air
menggunakan rotavapor. Penelitian dilakukan dengan cara memanaskan limbah uranium cairfase air
yang mempunyai aktivitas awal (Ao = 1,9x W4 Ci/ml) pada kondisipH5,0; 5,5; 6,0 dan 7,0. Larutan
dipanaskanpadalemperaturbervariasidenganpengaturar. lekanan proses sebesar -300, -250, -200, -150
mBar dan kecepatan putaran labu evaporator sebesar 7, 14, 21 dan 35 rpm selama dua kali 60 menit.
DestUat dan konsentratyang diperoleh dianalisis pH, beratjenis dan aktivitasnya menggunakan Counter
System Shlumberger. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa utnpan limbah pH 6, tekanan
operasi -200 mBar dan kecepatan putaran labu pemanas 14 rpm adalah kondisi operasi terbaik untuk
reduksi volume limbah uranium cairfase air karenamengKasilkan reduksi volume terbesar yaitu 30,50

ABSTRACT
VOLUMEREDUCTIONOFTHELIOUIDURANIUMWASTESOFTHEAOUEOUSPHASEUSING

ROTAVAPOR. The determination ofprocess conditions ofthe volume reduction liquiduranium wastes of
the aqueous phase using rotavapor has been done. The investigation was experimentally conducled by
heating the liquiduranium wastes with the activity = 1,9x 10-4 Ci/mlat thepHcondilions o/5.0; 5.5; 6.0
and 7.0. The liguids was heatedat the variation lemperatures with the regulatedprocess werepressure
-300; -250; -200; -ISOmBarandattherotalionrateofevaporatingjlaskwere 7; 14; 21 and 35 rpm during
two times 60 minutes. The pH and the de.nsity of concentraie and distilate products rotavapor was
determined as well as their activity was analyzed by using the counter system o/Schlumberger. From the
experimental dala can be concluded tliat the best result was obtained at the process condition where the
pHoffeedliquiduranium wastes = 6.0, thepressure operation — -200tnBarand'the rotation ofevaporating
flask =14 rptn. At this condition the volume reduction was obtained 30,50 %.

PENDAHULUAN

Proses evaporasi merupakan cara yang efektif
untuk mendekontaminasi adanya radionuklida

dalam limbah radioaktif cair. Ada dua macam tipe
evap.orator yang dapat digunakaiv dalam
pengolahan limbah radioaktif cair, yaitu alat
evaporasi suhu rendah dan wipedfilm evaporator.
Alat evaporasi suhu rendah bekerja pada tekanan
vakum, sehingga titik didih cairan yang dievaporasi
menjadi rendah. Alat ini biasanya digunakan untuk
mengolah lirjibah aktivitas rendah secara tidak
kontinyu dan berkapasitas kecil, sehingga sangat
bermanfaat bagi instalasi kecil. Wlped fitm
evaporator sangat efektif untuk mengolah limbah
radioaktif cair yaug mempunyai kecenderungan
membuih dan sebagai pemanasnya biasanya
digunakan uap.(l)

Beberapa keuntungan pengolahan limbah
dengan proses evaporasi antara lain faktor
dekontaminasi (FD) yang dihasilkan cukup tinggi,
distilat yang dihasilkan umumnya sudah memenuhi
persyaratan untuk dilepas ke lingkungan dan
hampir setiap bentuk limbah cair, baik yang
berbentuk ion ataupun yang tidak, dapat dikerjakan
dengan proses evaporasi. Namun demikian ada
beberapa kelemahan dalam proses evaporasi antara
lain adanya radionuklida yang mempunyai sifat
mudah menguap (seperti Ruthenium, Iodium),
adanya unsur / senyawa yang mudah
terdekomposisi kareua pemanasan seperti
Ammonium nitrat yang dapat menyebabkan
terjadinya peledakan serta adanya senyawa yang
bisa menimbulkan buih dan kerak. Faktor-faktor
tersebut dapat mengganggu dalam proses evaporasi
dan dapat menurunkan efisiensi proses
evaporasi.(ll2) Terbentuknya buih, endapan dan
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kerak pada proses evaporasi yang beroperasi secara
bath maupun kontinyu dapat dihindari dengan cara
modifikasi model evaporator, penambahan pereaksi
anti buih, pengontrolan pH larutan umpan dan
pengaturan kondisi operasi proses evaporasi.(3>

Rotavapor adalah saiah satu bentuk
evaporator dimana labu pemanasnya dapat berputar
bervariasi dan dapat dioperasikan pada tekanan di
bawah tekanan atmosfer. Kondisi alat yang
demikian memungkinkan dapat mengurangi
kesempatan timbulnya kerak akibat pengerasan
endapan karena pemanasan. Hal ini terjadi karena
dengan berputamya labu pemanas maka tidak akan
terjadi isolasi panas akibat menempelnya endapan
pada labu pemanas. Selain itu putaran labu yang
cepat dapat berfiingsi sebagai pengadukkarena saat
labu pemanas berputar cepat dapat membawa serta
cairan dalam labu dan membentuk lapisan film
sekeliling labu pemanas sehingga bidang
pemanasan dapat bertambah dan kecepatan
penguapan dapat bertambah pula(j-4>.

Rotavapor dapat dioperasikan pada tekanan
dibawah tekanan atmosfer (vakum), sehingga
temperatur pendidihan cairan yang dipanaskan
dapat dicapai dibawah 100°C. Dengan pengaturan
tekanan dalam labu pemanas, pH larutan umpan
limbah maka dapat dilakukan proses penguapan
secara bervariasi dan diharapkan proses ini dapat
menghasilkan faktor dekontaminasi dan reduksi
volume yang besar.(4'S) Padapenelitian ini dilakukan
proses pengolahan limbah uranium cair fase air
dengan aktivitas awal 1,9 x KT1 Ci/ml beningan
hasil pengolahan kimia limbah uranium nitrat yang
berasal dari Instalasi Proses Pemurnian Uranium di
PPNY-BATAN menggunakan Rotavapor tipe
R.151. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
memperoleh kondisi proses penguapan
menggunakan rotavapor yang optimum untuk
reduksi volume limbah uranium cair fase air
sehingga dihasilkan distilat dan konsentrat yang
memenuhi syarat untuk dilakukan pengelolaan
selanjutnya.

TATA KERJA

Bahan yang digunakaru

1. Limbah radioaktif cair uranil nitrat dari
"Over-flow" unit flokulasi dan koagulasi

2. Asam nitrat
3. Natrium Hidroksida
Alat yang digunakan

1. Rotavapor type R. 151 4. Timbangan Sartorius

2. pHmeter 5. <x Counter System

3. Piranti gelas

Gambar Alat rotavapor Tipe R. 151

Keterangan gambar::
1. Pemanas air " Water Bath"
2. Labu Pemanas
3. Pengatur suhu dan kecepatan putaran labu pemanas
4. Pendingin
5. Penampung distilat

Cara Kerja
A. Preparasi tarutan umpan

Limbah radioaktif cair uranil nitrat sebanyak
20 liter yang berasal dari over-flow unit
pengendapan kimia ditampung dalam ember
piastik, diatur pH-nya menjadi pH : 5,5
menggunakan asam nitrat, disaring. Filtrat yang
diperolgh dipompa masuk ke dalam labu rotavapor.
Dilakukan dengan cara yang sama untuk Iimbah
radioaktif cair pH 6,0; 6,5^dati 7,0.

B. Penentuan kondisi operasi evaporasi

1. Dilakukan evaporasi terhadap limbah radioaktif
cair uranil nitrat fase air pH : 5,5 sebanyak 4,0
liter dalatn labu rotavapor pada kondisi tekanan
vakum -250 mBar dan putaran labu 14 rpm
selama 60 menit. Pemanasan dilakukan
menggunakan pemanas air. Distilat dan
konsentrat yang diperoleh ditampung dalam
jirigen teflon 20 liter, dicatat perolehannya
setiap kurun waktu operasi, dianalisis berat
jenisnya menggunakan picknometer, dianalisis
aktivitasnya menggunakan alat a/B latar rendah
buatan Canberra. Dilakukan dengan cara yang
sama untuk umpan limbah radioaktif cair uranil
nitrat pH 5,5; 6,0 dan 7,0.

Endro Kismolo dkk. ISSN 0216-3128
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2. Dilakukan dengan cara yarig sama derigan no. 1,
untuk kondisi pH larutan umpan yang optimum
dengan putaran labu rotavapor bervariasi dari 7
rpm, 14 rpm, 21 rpm dan 35 rpm pada tekanan
operasi sebesar -250 mBar. Dilakukan analisis
terhadap distilat dan kcnsentrat yang diperoleh
untuk operasi selama 60 menit.

3. Dilakukan dengan carayang sama denganno.l,
untuk kondisi larutan umpan dan putaran labu
yang optimum pada tekanan operasi bervariasi -
darl -300 mBar, -250 mBar, -200 mBar dan-150
mBar. Dilakukan analisis terhadap distilat dan
konsentrat yang diperoleh untuk operasi selama
60 menit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh pH terhadap karakteristik hasil
proses penguapan.

Hasil percobaan pengaruh pH terhadap hasil
proses penguapan limbah uranium cair fase air
dapat dilihat pada tabel 1. Uji regresi linier untuk
mengetahui pengaruh pH terhadap proses evaporasi
dari data yang diperoleh menghasilkan harga r =
0,980472 (r tabel = 0,95000), sehingga dapat
disimpulkan bahwa pH berpengaruh pada proses
penguapan. Pada proses yang sama semakin tinggi
pH larutan limbah yang diumpankan ke dalam labu
pemanas maka distilat yang diperoleh semakin
banyak sehingga diperoleh faktor reduksi volume
yang diperoleh juga semakin besar.

Tabel 1. Pengaruh pH umpan terhadap
karakteristik hasil proses penguapan pada
(kecepatan puiaran labu pemanas : 14 rpm.
tekanan : -250 mBar) dengan Ao : 3,602.10

No.

1

2

3

4

|iCi/ml dan aktivitas latar

PH

umpan

5,0

5,5

6,0

7,0

Deslilat

Volume,
ml

Ad,
|iCi/mI

: 3,009

Konsentrat

Volume,
ml

60 MENIT PERTAMA

400

480

650

300

3.109.10"5

3.096.10-5

3,066.10'5

3.J03.10-5

3600

3520

3350

3700

Bj, g/ml

1,24255

1,20775

1,16996

1,13579

.10"-'

FRv, %

10,00

12,00

16,25

17,50

60 „MENIT KEDUA

1

2

3

4

5,0

5,5

6,0

7,0

900

980

1180

1150

3.129.10'5

3J53.10"5

3,096.10"5

3.143.I0'5

3100

3020

2820

2850

1,31800

1,31075

1,28210

1,27240

22,50

24,50

29,50

28,75

Hal ini terjadi karena pada pH larutan yang
rendah konsentrasi air semakin rendah dan
sebaliknya semakin tinggi pH larutan maka
konsentrasi air (H2O) yang diuapkan semakin
tinggi sehingga pada kondisi proses yang sama
semakin tinggi pH larutan umpan yang diuapkan
akan menghasilkan reduksi volume yang semakin
tinggi karena jumlah air yang teaiapkan semakin
banyak. Pada percobaan ini diteliti pH Jarutan
umpan terendah adalah 5,0 dan tertinggi pH : 7,0.
Dari data menunjukkan bahwa pH larutan umpan
yang mendekati netral yaitu pH sebesar 6,0
memberikan faktor reduksi volume (FRv) tertinggi
yaitu 29,50 %.

Pengaruh putaran labu pemanas terhadap
karakteristik hasil proses penguapan.

Hasil percobaan untuk mengetahui
pengaruh kecepatan putaran labu evaporator
terhadap proses penguapan dapat dilihat pada tabel
2. Uji regresi linear dari data yang diperoleh
menghasilkan harga r = 0,685756 ( r tabel =
0,950000), sehingga dapat dikatakan bahwa
kecepatan putaran labu evaporator tidak
berpengaruh pada proses penguapan.

Tabel 2. Pengaruh kecepatan putaran !abu pemanas
terhadap karakteristik hasil proses
penguapan pada (tekanan : -250 mBar dan
pH umpan : 6,0).

No. Kec. Putar

Labu
Evaporator,

rpm

Destilat

Volume,
ml

Ad,
nCi/ml

Konsenlrat

Volume,
ml

Bj, g/ml FRv, %

60MENITPERTAMA

1

2

3

4

7

14

21

35

600

700

550

600

3,129.10-5

3.103.10"5

3,096.10-5

3.126.10'5

3400

3300

3450

3400

1,18691

1,16996

i, 18834

1,16994

15,00

17,50

13,75

15,00

60 MENIT K.EDUA

1

2

3

4

7

14

21

35

1100

1200

1050

1100

3,116.10"5

3,096.10"5

3.149.10'5

3,123.10"s

2900

2800

2950

2900

1,25450

1,28210

1,24880

1,23480

27,50

30,00

26,25

27,50

Hal ini terjadi karena labu pemanas yang
bersinggungan langsung dengan larutan yang
dipanaskan terbuat dari gelas yang sangat licin
tanpa "bujle" sehingga pada 'berbagai kecepatan
putaran labu evaporator pada saat proses penguapan
relatif tidak terjadi pembentukan lapisan film pada

ISSN 0216-3128 Endro Kismolo dkk.



304 Buku II
Prosiding Pertenutun dan Presentafi Ilmiah
PPNY-BATAN Yogyakarta 25-27April 1995

permukaan gelas dan tidak terjadi proses
pengadukan yang dapat membantu mempercepat
terjadinya proses penguapan. Dari percobaan
menunjukkan bahwa kecepatan putaran labu
evaporator sebesar 14 rpm memberikan faktor
reduksi volume terbesar yaitu FRv : 30 %.

Pengaruh tekanan terhadap karakteristik
hasil proses penguapan

Hasil percobaan pengaruh tekanan terhadap
proses penguapan dapat dilihat pada tabei 3.

Tabel3. Pengaruh tekanan terhadap karakteristik
hasil proses penguapan (pH umpan : 6,0;
kecepatan putaran labu pemanas: 14 rpm).

No.

1

2

3

4

Tckanan Proses,
Destifat

(-mBar)

300

250

200

150

Volume,
ml

Kdnsentrat

Ad,
nCi/ml

Volume,
ml

60 MENIT PERTAMA

450

650

700

750

3,l33.iO"5

3,096.10'5

3,143.10-5

3.136.10*5

3550

3350

3300

3250

Bj, g/ml

1,15489

1,16936

1,18334

1,20775

FRv, %

11,25

16,25

17,50

18,75

60 MENIT KEDUA

1

2

3

4

300

250

200

150

UOO

1200

1220

1400

3,089.10"5

3,096.10'5

3,123.10"s

3,296.10"5

2900

2800

2780

2600

1,20775

1,28210

1,34220

1,37075

27,50

30,00

30,50

35,00

Uji Hnier d a r i d a t a yang diperoleh
menghasilkan hara r = 0,997808 (r tabel = 0,95000
), sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan
berpengaruh terhadap proses penguapan. Dari tabel
3 nampak bahwa semakin besar tingkat kevakuman
dalam labu pemanas atau makin rendah tekanan
dalam labu evaporator maka faktor reduksi volume
yang diperoleh semakin besar sehingga konsentrat
yang diperoleh mempunyai berat jenis yang
semakin besar pula.

Hal ini terjadi karena proses pendidihan
suatu larutan dipengaruhi oleh tekanan uap di
atasnya sehingga apabila tekanan didalam labu

> petnanas diturunkan akan mengakibatkan turunnya
tekanan uap larutan yang dipanaskan dan akan
mengakibatkan proses penguapan lebih mudah
dicapai. Pada penelitian ini dicoba menggunakan
tekanan vakum tertinggi sebesar -150 mBar dan
tekanan vakum terendah sebesar-300 mBar. Dari
percobaan menunjukkan bahwa proses penguapan
limbah uranium cair fase air pada tekanan vakum

-i 50 mBarmemberikan hasil faktorreduksi volume
yang terbesar yaitu sebesar 35,00 % dengan hasil
konsentrat mempunyai berat jenis sebesar 1,37075
g/ml yang memenuhi syarat untuk dilakukan
pemadatan menggunakan semen.

KESIMPULAN

Dari perc.obaan, analisis data dan
pembahasan dapatdiambil kesimpulan yaitu :

1. Proses penguapan limbah radioaktif
uranium cair fase air dapat dilakukan
menggunakan rotavapor dengan
memperhatikan pH limbah umpan dan
tekanan. operasi.

2. Kondisi terbaik proses penguapan limbah
radioaktif uranium cair fase air
menggunakan rotavapor dicapai pada
kondisi tekanan vakum -200 ir.Bar,
kecepatan putaran labu evaporator 14 rpm
dan pH umpan 6,0 dengan menghasilkan
faktor reduksi volume terbesar yaitu FRv :
30,50 % dan berat jenis konsentrat: 1,34220
g/ml.
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TANYAJAWAB

Sutrisno

1. Berapakah volume awal limbah U Fase
Air yang diolah hingga dapat diperoleh
reduksi volume 30% ?

2. •• Berapakah Iama operasi alat itu ?

3. Apakah setiap operasi alat itu konsentrasi
limbahnyasamaatautidak? pada60menit
pertama dan pada 60 menit kedua.

Endro Kismolo

1. Volume awal umpan proses : 4,0 liter.

2. Lama proses penguapan (2 x 60) menit
dibagi atas 2 tahap.

3. Tahap kedu'a adalah lanjutan tahan kedua.

TrlSuyatno:

Apakah kecepatan aiiran pendingin
berpengaruh terhadap hasil? Jelaskan !

Endro Kismolo:

Ya, karena proses penguapan yang
dilakukan pada penelitian ini menggunakan sistim
vakum. Jadi aliran pendingin sangat berpengaruh
pada pendinginan uap (condensor).

Herlan Martono:

1. Kesimpulanyang disajikan tekanan operasi
-250 mBar, ini berbeda dengan yang ditulis
dalam abstrak.

2. Prinsip penguapan berdasarkart tekanan
ini, makin vakum maka cairan lebih mudah

menguap:.:JSjengaPa hasil terbaik tidakpada
tekanan vakum -300 mBar.

Endro Kismolo:

1. Ada salah cetak.

2. Pada manometer yang ada pada pompa
vakum memang tertera demikian. (dari besar
ke kecil).

/.-. Bambang G.

1. Menurut Hukum Charles, suhu/temperatur
adalah merupakan fungsi tekanan.
Bagaimana hubungan antara temperatur
yang bervariasi tersebut dengan tekanan
proses -300, -250 s/d-150 mBar ?

2. Hasil percobaan memperoleh reduksi
volume sebesar : 30%. Apakah hasil
tersebut sudah dianggap efisien jika
digunakan untukproses rutin ?

3. Usaha apa yang akan dilakukan untuk
meningkatkan angka reduksi volume
tersebet ?

Endro Kismolo:

1. Tekanan memang merupakan fungsi suhu
pada proses penguapan,.apabila tekanan
berubah, maka suhu penguapan juga
berubah.

2. FRv sebesar 30% sudah dapat untuk operasi
rutin mengingat aktivitas limbah yang
diolah adalah aktivitas rendah dan destilat
yang diperoleh sudah dapat sebagai umpan
pertukaran ion.

3. Untuk meningkatkan FRv dapat dilakukan
modifikasi perangkat misainya sistim
vakumnya.
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PENGARUH DEVTTRIFIKASITERHADAP LAJU
PELUCUTAN GELAS YANG MENGANDUNG LIMBAH CAIR
AKnVTTAS TINGGISIMULASI

Suryantoro, Sumarbagiono, Herlan Martono
PTPLR-BATAN, Kawasan PuspitekSerpor.g, Tangerang 15310

ABSTRAK
PENQARUH DEVITRIFIKASI TERHADAP LAJU PELUCUTAN GELAS YANG MENGANDUNG

LIMBAH CAIR AKTIVITAS TINGGl SIMULASI. Telah dipelajari pengaruh devitrifikasi terhadap laju
pelucutan gelas- limbah GI dan G2 dengan kandungan limbah masing-masing 20 % dan 30 % berat.
Devitrifikcsi dilakukan pada 850°C selama 10, 18. 26, 34, 42dan50jam. Persenberat kristal dalam getas
limbah ditentukan menggunckan difraktomeler sinar X dan laju pelucutan ditentukan dengan alat soxhlet
pada temperatur 100° Cselama 24 jam. Makin lama waktu pemanasan, maka persen berat kristal yang
terjadi makin banyak. Gelas G2 lebih tinggi laju pelucutannya daripada Gl. Pada pemanasan 85(fC
selama SOjam laju pelucutan Gl 20 kali dibanding tanpa pemanasan, sedangkan laju pelucutan G2 15,7
kali dibanding tcinpa pemandsan.

ABSTRACT
THE EFFECT OF DEVITRIFICATION ON LEACHING RATE OF GLASS CONTAINING

SIMULATED HIGH LEVEL LIQUID WASTE (HLLW). Effect of devitrification on leaching rate of
waste-glass named GI andG2 each contains 20 wt% and30 wt% ofwaste hasbeenstudied. Devitrification
ofwaste-glass has been carried out by heating those specimens at 850°Cfor 10, 18, 26, 34, 4.2 and 50
hours respectivefy. The weightpercentage ofcrysta! in waste glass was determinedbyX-ray difractometer
and leaching rate was determined by soxhlet apparatus at lOCPCfor 24 hours. The Ionger heating time,
the more weightperc.ntage ofcrystal isformed. The results show that leaching rate ofG2 specimens are
higher than those o/GL For Gl the leaching rate at 850°C is 20 times than without heating, andfor G2
leaching rate is 15.7 times than without heating.

PENDAHULUAN

Uranium yang tidak terbakar dan plutonium
yang terjadi di dalam bahan bakar nuklir bekas

mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena dapat
digunakan sebagai bahan bakar nuklir campucan di
dalatn reaktor pembiak. Beberapa negara maju
melakukan proses pemungutan U dan Pu yang
disebut proses olah ulang atau "reprocessing".
Eiemen bakar bekas dari reaktor yang telah
didinginkan selatna 6 bulan dipotong, kemudian
bahan bakar dikeluarkan dari kelongsong dan
dilarutkan di dalam asam nitrat 6 - 8M. Selanjutnya,
larutan yang mengandung bahan bakar bekas
diekstraksi deu; .n campuran TBP dan normal
dodekan. Pada ekstraksi siklus pertama dapat
dipisahkan sejumlah besar hasil belah yang
mengandung sedikit aktinida sebagai hasil samping
yang disebut limbah cair aktivitas tinggi (LCAT)
dan sejumlah besar aktinida yang mengandung
sedikit hasil belah.

Agar supaya LCAT tidak menyebar dan
membahayakan manusia serta lingkungannya,
maka perlu diproses menjadi bentuk padat yang
disebut "solidification" (pemadatan) atau
"immobilization" (imobilisasi) dengan bahan
matriks tertentu. Ada beberapa aspek yang penting
dalam memilih bahan matriks untuk imobilisasi-
LCAT, yaitu:

1. Proses pembuatan yang mudah dan praktis.

2. Kandungan Iimbah ("waste loading").

3. Ketahanan kimia (laju pelucutan).

4. Kestabilan terhadap radiasi.

5. Kestabilan terhadap panas, dalam hal geias
yaitu terjadinya devitrifikasi.
Berdasarkari atas pertimbangan di atas dan

ketahanannya dalam jangka lama, maka gelas
borosilikat teiah digunakan untuk imobilisasi
LCAT secara industri oleh negara-negara maju.
Geias borosilikat lebih tahan korosi dan mengalami
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devitriflkasi pada temperatur ,yang lebih tinggi
dibanding gelas fosfat.

Pada skala industri, LCAT yang telah
dievaporasi dicampur dengan bahan pembentuk
gelas kemudian dilelehkan sampai homogen di
dalam melter pada temperatur 1150°C selama 2,5
jam. Lelehan gelas dari melter dialirkan ke dalam
kanister yang terbuat dari stainless steel 304
kemudian disimpan di dalam fasilitas penyimpanan
sementara gelas limbah.

Pengalaman di PNC Jepang menunjukkan
bahwa 400 kg gelas limbah mengandung LCAT
sebanyak 75 kg atau 25%-nya dapat menimbulkan
panas yang tinggi karena pancaran radiasi gamma.
Panas yang dihasilkan sekitar 1,4 kW sehingga
menimbulkan temperatur melebihi 500°C. Pada
temperatur diatas 500°C dan dalam waktu yang
lama memungkinkan terjadi kristalisasi gelas
Iimbah yang disebut devitrifikasi. Persen berat
kristal yangterjadi dalam gelas limbah merupakan
fiingsi waktu dan temperatur. Adanya kristalisasi
akan menaikkan laju pelucutan(1) karena adanya
struktur gelas dari amorf menjadi kristalin. Oleh
karena itu pada penyimpanan sementara gelas
limbah diperlukan sistem pendingin selama 30-50
tahun untuk mencegah terjadinya kristaiisasi. Pada
penelitian ini dipelajari pengaruh kristalisasi
terhadap laju pelucutan.

TATA KERJA

Bahan:

Oksida-oksida seperti pada Tabel 1., dengan
kemurnian yang sangat tinggi buatan E. Merck.

Alat:

Furnace, crusibel platina, crusibel grafit,
mortar porselen, alat pengayak, pencuci ultrasonik,
soxhiet, alat pengukur luas permukaan butir.

Metoda:

Kandungan LCAT ditentukan dengan
program komputer ORIGEN-2 berdasarkan atas
operasi PWR-UD50, dengan tenaga spesifik 30-50
GWD/MTIHM, bahan bakar mengandung U-235
3% serta lama pendinginan 4 tahun. Pada
pembuatan gelas secara simulasi, unsur-unsur
aktinida di dalam Hmbah diganti Cerium, sebagian
unsur-unsur hasil belah digantikan oleh
unsur-unsur yang satu golongan, sehingga
diperoleh komposisi gelas limbah yangdapatdilihat
pada Tabe) 1. Gelas limbah dibuat dengan
kar.dungan limbah 20% berat disebut Gl dan 30%
berat disebut G2.

Tabe! 1. Komposisi gelas limbah Gl dan G2
masing-masing dengan kandungan
limbah 20% dan 30% berat

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Oksida

SiO2

B2O3

Na2O

CaO

AI2O3

Fe2O3

NiO

&2O3

SrO

Cs2O

La2O3 -

CeO2

BaO

Gl (%)

46,40

17,44

10

8,95

21,18

3,29

0,69

1,58

0,23

0,66

0,44

7,77

0,37

G2 (%)

40,60

15,26

'.0

9,69

1,9)

4,94

1,04

2,37

0,34

0,99

0,66

11,65

0,55

Campuran bahan seperti Tabel 1. diatas diaduk
merata kemudian dimas.ukkan ke dalam crusibei
platina dan dipanaskan di dalam furnace pada
temperatur 1150°C selama 2,5 jam. Lelehan gelas-
limbah kemudian didinginkan di dalam crasibel
grafit sampai temperatur kamar.

Kristalisasi gelas-limbah dibuat dengan
pemanasan masing-masing contoh gelas limbah di
dalam fumace pada temperatur 850°C berturut-turut
selama 0,10,18,26,34,42, dan 50 jam. Temperatur
850cC merupakan temperatur dimana gelas-limbah
paling mudah mengalami kristarisasi. Penentuan
persen berat kristal di dalam gelas-limbah
menggunakan difraktometer sinar-X.(2)

Contoh gelas-limbah yang telah dikristalkan
masing-masing dibuat berbentuk butir dengan
ukuran -100 +140 mesh sebagai hasil pengayakan.
Pengukuran luas permukaan butir dilakukan
dengan "surface area meter". Masing-masing
contoh geias-limbah seberat 2 gram diuji lucut
dengan soxhlet pada temperatur 100°C selama 24
jam dengan laju aliran destilat 300 ml/jam. Selisih
berat contoh sebelum dan setelah pelucutan
merupakan kehilangan berat selama pelucutan.
Sebe'um ditimbang contoh dipanaskan dalam oven
pada 110°C sampai diperoleh berat konstan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Persen berat kristal yang terbentuk dalam
gelas-limbah pada temperatur 85O°C pada berbagai
waktu pemanasan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Pengaruh waktu pemanasan terhadap

berat kristal yang terbentuk dalam
gelas limbah Gl dan G2.

Waktu pemanasan
pada 850 °C

(jam)

0

10

18

26

34

42

50

persen berat kristal yang terbentuk

G\ {%)

0

1,9

3

4

5

6

• • 6 .9

G2 (%)

0

3,2

4,2

5,1

5,8

6,5

7,1

Dari Tabel 2. dapat dinyatakan bahwa
semakin lama waktu pemanasan kristal yang
terbentuk bertambah. Pada temperatur pemanasan
850°C selama 50 jam, berat kristal yang terbentuk
untukgelas Gl sebanyak 6,9 % dan untukgelas G2
sebanyak 7,1 %. Dari Tabel 2 dapat dibuat grafik
pengaruh waktu pemanasan pada temperatur 850°C
untukGl dan G2 yang dapat dilihat pada
Gambar 1.

. PeiSM keri l tr is t i l | i |

18 2S 34
HitH p o n i n s i i |iim|

— G! -62

Gatnbar 1. Pengaruh waktu petnanasan
terhadap persen berat kristal
untuk Gl dan G2 yang
dipanaskan pada temperatur
85CPC

Kristalisasi meliputi proses nukleasi dan
pertumbuhan kristal. Nukleasi lebih mudah terjadi
pada temperatur rendah diatas Tg (temperatur
transformasi), sedangkan pertumbuhan kristal
makin cepat pada temperatur tinggi. Pada

percobaan ini temperatur nukleasi dan pertumbuhan
kristal sama yaitu 850°C. Geias G2 dengan
kandungan limbah lebih besar maka viskositasnya
lebih keci!(3\ sehingga gerakan atom untuk
mengatur diri lebih mudah dan persen berat kristal
yang terjadi makin banyak.

Laju peiucutan dihitung dengan persamaan

R =
Wo - W

m
dengan:

R = laju pelucutan (g.cm'2.jam*').

Wo=berat contoh sebelum pelucutan (g).

W = berat contoh setelah pelucutan (g).

t = waktu pelucutan selama 24 jam.

S =7,615E+4 cmVg, yaitu Iuas permukaan
contoh dengan ukuran butir -100 +140
mesh yang ditentukan dengan "surface
area meter".

Dari percobaan dan perhitungan diperoleh laju
pelucutan sebagai fungsi waktu pemanasan yang
dapat dilihat pada Tabel 3.

TabeI3. Laju pelucutan Gl dan G2 sebagai
fungsi waktu pemanasan pada 850°C.

Lama pemanasan
pada850°C

Oam)

0

10

18

26

34

42

50

Laju pelucutan (g.cm"2.hari"')

Gl

1,2 x l0 ' 7

9,2 xlO'7

1,3 x 10"*

1,8x10^

2,1 x 10-*

2,4x10"*

2,4x10"*

G2

2,1 x 10"7

1,8x10"*

2,0x10-6

2,6x10-6

2,9x10-6 .

3,2 x 10-6

3,3 x 10-6

Dari Tabel 3. dapat dibuat grafik laju
pelucutan versus waktu kristalisasi dengan
parameter kandungan limbah dalam persen berat
yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Pada kandu-gan iimbah yang sama, seinakm
lama waktu pemanasan mengakibatkan kenaikan
laju pelucutan. Hal ini dikarenakan semakin lama
waktu pemanasan semakin banyak kristal yang
terbentuk di dalam gelas limbah sehingga ikatan
kerangka dalam gelas rusak dan menurunkan
kemampuan pengungkungan terhadap unsur-unsur
limbah.
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18 JS 34
Vjtlr ptminsii |jin|

— Gl -t-G2

Gambar2. Pengaruh wakiu pemanasan
terhadap laju pelucutan untuk Gl
dan G2 yang dipanaskan pada
temperatur 85<fC.

Pada lama pemanasan yang sama, kenaikan
kandungan limbah mengakibatkan kenaikan laju
pelucutan. Hal ini dikarenakan konsentrasi
unsur-unsur di dalam rcngga ikatan gelas lebih
besardan kerusakan ikatan kerangka gelas karena
terbentuknya kristal makin banyak. Perbedaan
konsentrasi merupakan gaya dorong difusi yang
menyebabkan terlepasnya unsur-unsur dari dalam
rongga ikatan gelas ke dalam air. Demikian pula
makin banyak ikatan yang rusak, maka laju
pelucutannya makin besar. Pemanasan pada 850°C
selama 50 jam untuk gelas limbah Gl
mengakibatkan laju pelucutannya naik 20 kalinya,
sedangkan untuk gelas limbah G2 mengakibatkan
laju pelucutannya naik 15,7 kali dibanding tanpa
pemanasan.

KESIMPULAN

Pada temperatur pemanasan 850°C, makin
lama waktu pemanasan gelas-limbah, menaikkan
jumlah persen berat kristal yang terbentuk. Pada
pemanasan temperatur 850°C selama 50 jam berat
kristal yang terbentuk untuk gelas G1 sebanyak 6,9
% dan gelas G2 sebanyak 7,1 %.

Pada temperatur pemanasan 850°C, makin
lama waktu pemanasan gelas limbah, tnenaikkan
laju pelucutannya karena kristal yang terbentuk
semakin banyak. Pada pemanasan selama 50 jam
untuk Gl laju pelucutannya naik sebesar 20 kali
sedangkan untuk G2 laju pelucutannya naik 15,7
kali dibandihg tanpa pemanasan.

Makin banyak kandungan limbah di dalam
gelas, menaikkan laju pelucutan gelas limbah
karena perbedaan konsentrasi unsur- unsurnya
merupakan gaya dorong difiisi yang mengakibatkan
terlepasnya unsur-unsur dari dalam rongga ikatan
gelas ke dalam air. Disamping itu kristal; yang

terjadi makiriyjanyak sehingga ikatan kerangka
gelas lebih banyak yang rusak.

Berdasarkan atas pertimbangan laju
pelucutan dan waktu pemanasan gelas limbah,
maka pada sistem pemnyimpanan sementara hasil
vitrifikasi LCAT harus dilengkapi dengan sistem
pendingin untuk mencegah terjadinya devitrifikasi.
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TANYA-JAWAB

Bambang Guritno:

1. Media apakah yang digur.akan pada
pengukuran laju pelucutan dengan alat
soxhlet ?

2. Mengapa temperaivr pelucutcn har.ya
dibatasi pada 10(fC, sedangkan proses
devitrifikasipada85(fC?... •

Suryantoro:

1. H20
2. Keterbatasan alat yang ada, sehingga

dilakukan nada temperatur tersebut. Dipilih
850°C karena temperatur tersebut
merupakan temperatur paling cepat terjadi
kristalisasi (devitrifikasi).

Itnam:

Apd aiasannya dengan pemanasar. sampai
85(fC dari percobaan bapak, telah merasa yakln
tidak akan terjadi devitrifikasi lagi pada limbah
hasil ekstraksi.

Suryantoro:

Pada 850°C merupakan temperatur tercepat
devitrifikasi terjadi (dasar: percobaan terdahulu).

Djoko Sardjono:

1. Mohon sedikit penjelasan bahwa dengan
menggunakan program Oregon-2 bisa
ditentukan secara langsung konversi panas
dalam KWatt ke suhu fC).

2. Mohon dijdaskan juga fenomena yang
terjadi pada laju pelucutan gelas limbah

dan waktu pemanasan. Dalam transparartsi
laju pelucutan Wjam baik uniuk Gl dan G2
menunjukkan yang terbesar.

Suryantoro:

1. Tidak bisa, karena ada software iain yang
digunakan. Oregon-2 khusus untuk jenis
reaktor tertentu.

2. Semakin lama waktu pemanasan pelucutan
semakin besar. Laju pelucutan Gl dan G2
pada 10 jam tidak yang terbesar.

Indro Yuwono:

1. Pada kesimpulan disebutkan bakwa dalam
transportasi dan penylmpanan diperlukan
pendinginan. Penelitian yang dilakukan
pengaruh panas digunakan sithu 85(fC.
Apakah dalam penyimpanan/transportasi
akan mungkin dicapai suhu sebesar itu ?

2. Bagaimana pengaruh medium simpan
terhadap laju pelucutan.

Suryantoro:

1. Pada transportasi tidak dilakukan
pendinginan, tetapi perhitungan waktu
transportasi, semakm stngkat semakin baik
sehingga kristal yang akan tambah belum
terjadi. Ya, j ika terjadi kegagalan
pendinginan, sehingga panas terakumulasi.
Maka perlu diperhitungkan dalam disain
penyimpanan sementara.

2. Pada penyimpanan sementara tidak
berpengaruh karena canister digunakan baja
nir karat SS-304. Pada penyimpanan lestari
sangat berpengaruh pada laju pelucutan.
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STUDIPEMISAHAN SISA UNSUR AKTENIDA DALAM
PYROREPROCESSING

Bambang Suharto
PTPLR-BATAN, Kawasan PuspitekSerpong, Tangerang 15310

ABSTRAK

STUDIPEMJSAHAN SISA UNSUR AKTINIDA DALAM PYROREPROCESSING. Telah dipelajari
proses daur ulang bahan bakar bekas dengan proses keringyang disebut "pyroprocessing". Dalam proses
ini sebagian besar U, Pu dan MA (tninor aktinida) bisa direcovery untuk dikembalikan ke reaktor sebagai
bahan bakar baru. Akumulasi sisa unsur aklinida ini akan dipisahkan dengan proses ekstraksi yang
menggunakan cadmium cair sebagai solven. Penelitian dilakukan dengan simulasi komputer untuk
menghitung jum'.ah tahap ("stags") yang diperlukan. Hasilperhitungan menunjukkan bahwa dengan
menggunakan ekstraklor 20 tahap, 99% lebih sisa unsur aktinida bisa dipisahkan.

ABSTRACT

STUDY ON REMAIN ACTINIDES RECOVERY IN PYROREPROCESSING. The spent fuel
reprocessing by dry process called "pyroreproccssing" have been studied. Most of U, Pu and MA (minor
actinides) from the spentfuel will be recavered and befed back to the reactor as newfuel. Accumulation
ofremain actinides will be sparated by extraction process v/ith liquid cadmium solvent. The research was
conducted by computer simulation lo calculale the slage number reguired. The calculation 's results
showed on the 20 stages exiractor more than 99% actinides can be separated.

PENDAHULUAN

Daur ulangbahan bakar yang ada pada "integral
fast reactor" (IFR) mempunyai keuntungan

yang potensial sekali untuk raenangani limbah
aktivitas tinggi.1'1 Proses yang digunakan dalam
daur ulang bahan bakar ini adalah proses kering
("dry process") yang disebut "Pyrometallurgical
reprocessing" atau kadang-kadang disingkat
dengan "pyroreprocessing". Disebut demikian
karena ada 3 tahapan proses yakni: electrorefining, '
cathode processing dan injection casting yang
ketiganya itu berlangsung dalam temperatur relatif
tinggi (500 °C).

Dalam proses ini, limbah yang ada pada
bahan bakar bekas mengalami pemisahan antara
unsur aktinida dan produk fisi dalam suatu kolom
elektrolisa yang menggunakan elektrolit (KCI -
LiC) dan elektroda cadmium. Pemisafiairini terjadi
karena adanya perbedaan harga standar energi
bebas pembentukan ("Standard Free Energies of
Formation") diantara unsur yang ada pada bahan
bakar bekas dalam larutan elektrolit tersebut.'21

Sebagian besar aktinida yang sudah terpisahkan
dari produk fisi akan didaur ulang kembali untuk
menjadi bahan bakar baru, sedang sisanya dan

produk fisi terutama unsur tanah jarang tetap tinggal
dalam larutan elektrolit.

Akumulasi limbah yang ada pada '.arutan
elektrolit ini memerlukan penanganan lebih ianjut
agar supaya akumulasi limbah ini terbebas dari
unsur aktinida yang mempunyai aktivitas alpha
sangattinggi dan waktu luruh ("time decay") sangat
panjang, sehingga untuk selanjutnya bisa
diperlakukan sebagai limbah LWR. Untuk itu sisa
unsur aktinida ini akan diekstraksi dalam suatu
ekstraktor banyak tahap berlawanan arah atau
"multistage counter current extractor" dengan
menggunakan solven cadmium cair yang
mempunyai daya kelarutan tinggi terhadap unsur
aktinida. Penelitian dilakukan dengan melakukan
perhitungan melalui simulasi komputer guna
mengetahui kebutuhan cadmium dan jumlah tahap
atau "stage" yang diperlukan dalam proses
pemisahan unsur aktinida tersebut.

TEORI

Pyrometallurgical Reprocessing

Adalah suatu proses partisioning yang
bertujuan untuk menimbulkan limbah sekunder
sedikit dan mempunyai fasilitas yang kompak
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dibandingkan dengan proses purex, meskipun
kemurniannya lebih rendah (3). Proses ini telah
digunakan dalam pengolahan bahan bakar bekas
IFR yang mempunyai komposisi awal paduan dari
uranium, piutonium dan zirconium.

Bagian terpenting dalam proses ini adalah
electrorefining dimana bahan bakar bekas
dimasukkan suatu kolom elektrolisa yang berisi
larutan elektrolit (KCl + LiCl) dan elektroda
cadmium sepertiterlihat padaGambar. l.w Konsep
dasar dari proses ini adalah terjadinya pemisahan
antara bahan bakar bekas dan limbah diantara
larutan garam sebagai larutan elektrolit dan
cadmium cair sebagai anoda pada temperatur tinggi
(500 °C) selama proses berlangsung. CdCi2 sebagai
oksidator digunakan untuk mengoksidasi U dan Pu
ke dalam bentuk klorida pada anoda yang
selanjutnya direduksi oleh Li ke dalam bentuk
logam di katoda, kemudian setelah mengalami
proses pemurnian U dan Pu ini akan d.igunakan
sebagai bahan bakar baru. Adanya perbedaan
standar energi bebas pembentukan (-A Gf) seperti
padaTabel. 1[21 inijugamenyebabkan logam-logam
alkali, alkali tanah dan tanah jarang lainnya
teroksidasi ke dalam larutan garam, sedangkan
logam-logam tnulia tetap tinggal di anoda.

METALWASIE
Guabar. 1. Slccmitik prosa tleidrolija p»d> Pyn>prax»

GambarJ. Skematik proses elektrolisa pada
Pyroprocess

Pemisahan sisa aktinida

Uranium dsiam sistem larutan garam -
cadmium akan mengalami reaksi pertukaran
dengan TRU dan unsur tanah jarang dengan
reaksi:

U«i + PuCl3 • UCl3 + Pu„i,-dan

Ucd + Ce Ci3 • U Cl3 + Ced

dengan hubungan kesetimbangan sebagai:

DU = a (»„ DPu = aAm DAm =
= , dengan :

D C c = a N d DN<i

D = Koefisien distribusi = y/x

y =Fraksi mol dalam larutangaram

x = Fraksi mol dalam cadmium

a =Peibandingan antara harga koefisien
aktivitas sistem iarutan garam - cadmium
dengan standar energi bebas dalam reaksi
pertukaran tersebut. Harga ini merupakan
kebalikan dari harga faktor pemisahan
atau separation factor (SF). Jadi lcc/Pu =
S F P ^ D P U / D U .

Tabel 1. Standard Free Energies of Formation
ofChlorides(atlOOOK)
[-AGf (kcal/g-equivalent x chloride)]

BaCb

KCl

RbCl

S1CI2

CsCiz

SmCh

LiCl

CaCl2

NaCI

83,4

81,4

81,2

81,0

80,0

80,0

78,8

77,9

75,7

UCb

PrCb

CeCl3

NdCb

YCh

AmCb

CmCb

PuCb

MgCh

NpCb

UCI3

67,0

66,3

66,3

64,2

61,2

60,4

58,8

58,5

57,7

54,1

51,8

SnCh

Z1CI2

CdCb

FeCI2

TeCb

M0CI2

TcCb

RhCI

PdCh

RuCb

51,3

49,2

30,4

26,6

17,1

8,0

7,0

5,8

3,8

1,4

Dari harga SF seperti ditampilkan pada Tabel. 2(3!

diketahui bahvva harga SF untuk unsur aktinida
relatif kecil, sedangkan SF untuk unsur tanahjarang
sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa diantara
unsur aktinida sulit untuk dipisahkan, namun
mudah dipisahkah dari unsuf tanah jarang.

Tabel. 2 Separation Factors of Actinides and
Rare Earths Relative to Uranium
Salt : LiCl-KCI
Metal: Cd
Temperature: 773 K

u
Np

Pu

Am

Cm

- 1 , 0

2,0

1,9

3,1

3,8

La

Ce

Nd

Sm

Eu

Y

70

48

43

^ 1000

> 1000

> 1000
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HASIL DAN PEM&AHASAN

Hasil dari perhitungan proses pemisahan
masing-masing unsur aktinida dengan proses
ekstraksi hasil elektroda yang ada pada pyroprocess
dengan skematik seperti pada Gambar 2.,
ditampilkan dalam Gambar 3. sampai Gambar 7.

CFl
^ -i —

yu
SFo

xU>

1
SFl

Ji.1

CF.

^ '

a

Criwl

SFn

^CFN

SFM-I

xuN-l

n = stagenumber
N = totalnumber ofstages
CF= Cdflow rate (extractphase), kg/h
SF= saltflow rate (raffinate phose), kg/h
Xi = molefraction soluie in salt
Yi = molefraction solute i in Cd

Gambar2. Diagram alir proses ekstraksi
banyak tahap 'berlawanan arah
unsur aktinida dalam larutan
garam dengan solven Cadmium
cair.

Perhitungan dilakukan dengan simulasi komputer
dalam bahasa Fortran 77.lS) Gambar. 3 sampai
Gambar. 7 menunjukkan hubungan antara jumlah
unsur yang bisa dipisahkan (% recovery) yang
dinyatakan dalam perbandingan fraksi mo! dengan
perbandingan berat cadmium / larutan garam untuk
unsur U, Np, Pu, Am, dan Cm. Dengan batasan
jumlah tahap ("stage") dari n = 2 sampai n= 10. Dari
gambar-gambar tersebut diketahui bahwa semakin
banyak jumlah cadmium maka % recovemya juga
makin besar, baik untuk n = 2, 4, 6, 8 dan 10. Pada
ekstraksi dengan jumlah cadmium tertentu, untuk
meningkatkan % recovery diperlukan jumlah tahap
yang lebih banyak, sehingga semakin banyak
jumlah tahap maka aktinida yang dipisahkan juga
lebih banyak pula. Mengingat harga SF seperti
ditunjukkan Tabel. 2 dari U sampai Cm
berturut-turut semakin besar, maka harga koefisien
distribusinya (D) semakin kecil. Adanya perbedaan
harga D ini mempengaruhi jumlah pemisahan
aktinida. Pada jumlah. eadmium dan tahap yang
tertentu (dengan harga yang sama) terlihat bahwa
jumlah pemisahan aktinida persentasenya akan
menurun dari U ke Np, Pu, Am dan Cm seiring
dengan turunnya harga D nya.

KESIMRULAN

Semakin besar jumlah cadmium dan jumlah
tahap, semakin besar pula jumlah pemisahan
aktinidanya. Apabila jumlah cadmium dibatasi
sebesar 3 kali jumlah larutan garamnya dan jumlah
tahap maksimum 20, maka secara keseluruhan hasil
pemisahan unsur aktinida dapat dilihat pada
Gambar. 8. Dari gambar tersebui bisa dikctahui
bahwa aktinida yang bisa dipisahkan : 99,97% U;
99,88% Np: 99,75% Pu; 99,55% Am; dan 99,40%
Cm.

Semakin besar harga faktor pemisahan
unsur aktinida dalam sistem larutan garam -
cadmium, semakin sulit dipisahkan karena harga
koefisien distribusinya menjadi semakin kecil.
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Gambar4. Pengaruh jumlah Cadmium
terhadapperbandinganfraksi mol
padaprosespemisahan Neptinium
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Ganibar 5. Pengaruh jumlah Cadmium
terhadap perbandinganfraksi mol
padaprosespetnisahan Plutonium

D

Dari perhitungan komputer dalam
penelitian ini apakah telah dipraktekkan

0.001
S 4 3 2

FcAmdmgm bent CvUum/Langn gamn, kj/kg

Gambard. Pengaruh jumlah Cadmium
terhadapperbandinganfcaksi tnol
pada proses pemisahan
Americium
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Gambar 7. Pcngaruh jumlah Cadmiutn
lerhadap perbandinganfraksi mol
pada proses pemisahan Cerium

% penyimpangannya

2. Dalam menentukan jumlah stage variabel
apa sajayang Saudarapilih, daripresentasi
yang saya lihat hanya perbandingan
volume. .

Bambang Suharto:

1. Belum dipraktekkan secara riil karena
memerlukan dana yang cukup besar.

2. Variabel yang digunakan hanya
perbandingan Ed/larutan garam. Sedangkan
D untuk tahap penelitian dianggap konstant
untuk setiap stage, dan fraksi mol adalah
diambil dari data kandungan elemen-
elemen dalam spent fiael.

Supardi:

Mohon dijel.askan mengapa dalam
pemisahan ini hanya unsur nuklida yang
terpisahkan, mengapa tak terikut pula hasil belah,
apakah hal ini mungkin.

Bambang Suharto:

Sesuai dengan judul makalah, maka yang
dibahas adalah aktinida. Sebenarnya FPs juga bisa
dipisahkan, namun data koefisien distribusi untuk
menghitung perpindahan massa masih terbatas
(belum semuanya ada).

Jutnl&h tihsp, n

Gatnbar8. Pengaruh jumlah tahap, n
terhadap perbandinganfraksi mol
pada penusahan unsur aktinida
dengan proses ekstraksi

Sukarman A :

1. Apakah Cd cair satu-satunya solvent yant
digunakan untuk pyroreprocessing.

2. Apakah tidak perlu dilakukan juga
ekperimen laboratoris, sehingga hasil
simulasi ini dapat dibandingkan dengan
hasil experimen.

Bambang Suharto:

1. Dalam tahapan R & D, Cd adalah pilihan
terakhir yang dianggap terbaik. Dasar
pemilihan Cd adalah:
- high volatility

- low melting point (320,9 CC)

- low boiling point

- solubility aktinida dalam Cd relatif besar

2. Solven lain yang pernah dicoba dalam
penelitian (data literatur): Bi dan Zn. Saya
kira perlu untuk dilakukari penelitian dalam
experiment karena di negara-negara maju
pyroreprocesstng ini juga ditargetkan untuk
mengolah spent fiiel LWR. Namun yang
menjadi kendala adalah dana dan program
penelitian biasanya diarahkan untuk
program pusat (PTPLR) dalam jangka yang
tak panjang.
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IMOBDLISASILEVEBAH CAIR TRANSURANIUM SIMULASI
DENGAN POLBMER STTREN DIVIMLBENZENA

Herlan Martono, Wati
PTPLR-BATAN, Kawasan PuspitekSerpong, Tangerang 15310

ABSTRAK

IMOBILISASI LIMBAH CAlR TRANSURANiUM SIMULASI DENGAN POLIMER STIREN
DIVINILBENZENA. Polimer sliren divinilbenzena digunakan untuk imobilisasi limbah cair transuranium
(TRU) simulasi. Proses pilimerisasi dilakukan dengan mencampur stiren 97% berdt, divinilbenzena 2%
berat sebagai pengikat dan hidroperoksida 1% berat sebagai katalis, kemudian ditambah limbah TRU
simulasi. Konsenirasi limbah dalam polimer dibuat bervariasi 0, 10, 20, 30 dan 40% berat. Proses
poiitr.erisasisecara cksotermis dengan waktu "curing" 6-12 hari terjadi dalam tabunggelas berdiameter
1,40 cm dan panjangnya 12,50 cm. Hasil imobilisasi diuji kekuatan tekannya dengan kompaktor Paul
Weber dan laju pelucutannya dengan alat soxhlet pada 100°C selama 12 jam. Makin tinggi kandungan
limbah dalam polimer hasil imobilisasi, menaikkan ber'atjenis, kekuatan tekan dan laju pelucutannya.
Polimer stiren divinilbenzena dengan kandungan limbah TRU40% berat, kekuatan tekan 21,75 kN.cm'2

dan laju pelucutannya 46,27 x W4 g.cm~2.harf' sebagai hasil terbaik untuk dapat diuji ketahanannya
terhadap radiasi. : .

ABSTRACT

IMMOBILIZATION OF SIMULATED TRANSURANIUM LIOUID WASTE BY STYRENE
DIVINYLBENZENE POLYMER. Styrene divinylbenzene polymer was usedfor immobilization simulated
transuranic (TRU) liquid waste. The polymerization process was conducted with a mlxture 97 weight %
styrene, 2 weight % divinylbenzene as binder and 1 weight % fiydropergxide as catalyst and then added
simulated TRU waste. The waste concentration in the polymer were made various are 0, 10, 20, 30 and
40 weight %. The exothermicpofymerizationprocess with the "curing" time 6-12 days occured in ihe glass
tube has 1.40 cm in diatmter and 12.50 cm in length. These immobilization products were tested it's
compressive strength by Paul Weber compactor and it 's leaching rate bysoxhlet apparaius at 100°Cfor
12 hours. The higher ofwaste loading in the polymer as immobilization product, the higher ofdensity,
compressive strength and leaching rate. Styrene divinytbenzene polymer contain 40 weig.ht % transuranic
waste has compressive strength 21.75 kN.cm' and leaching rate 46.27 x 10 g.cm' .day' is the best
product for further lesting their radiation durability.

PENDAHUtUAN

Limbah transuranium cair (TRU) mengandung
aktinida yang toksisitasnya tinggi dan berumur

paruh panjang. Panas yang ditimbulkan karena
peluruhan radionuklida dalam limbah cair TRU
tidak setinggi limbah cair aktivitas tinggi sehingga
imobilisasinya tidak perlu menggunakan gelas dan
keramik yang tahan temperatur tinggi. Umur paruh
aktinida yang jauh lebih panjang dibandingkan
umur paruh radionuklida dalam limbah cair
aktivitas rendah maka diperlukan pengelolaan
limbah TRU sampai jutaan tahun.tl] Semen tidak
sesuai untuk imobilisasi limbah TRU cair. Hal ini
karena semen setelah 300 tahun akan mengalami
degradasi, sedangkan aktinida masih memberikan
potensi dampak radiologis.

Pemilihan bahan untuk imobilisasi iimbah
didasarkan atas kesederhanalan proses,
ketahanannya terhadap kimia, fisika dan radiasi
serta ketahanannya dalam jangka panjang.'21

Polimer merupakan bahan yang cocok untak
imobilisasi limbah cair TRU karena mempunyai
umur panjang dan sifat kimia (laju pelucutan) yang
baik, sedangkan sifat fisikanya (titik lelehnya
sekitar 400°C) cukup memadai serta tahan dalam
jangka lama. Dari segi prosesnya dipilih polimer
stiren divinilbenzena karenavjneriipakan salah satu
polimer yang reaksinya eksbt'ermis sehingga proses
sederhana. Reaksi polimerisasi dimulai dengan
adanya radikal bebas yang terbentuk karena
dekomposisi bahan yang tidak stabil oleh
temperatur, radiasi maupun katalis. Radikal bebas
dengan monomer akan mengadakan reaksi
polimerisasi dan akhirnya jika radikal bebas
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bereaksi dengan radikal bebas terjadi reaksi
terminasi yang menghasilkan polimer.
Terbentuknya polimer melibatkan perubahan fase
cair dan pasta menjadi padat yang disebut "curing"
atau pengeringan. Proses ini terjadi secara fisiska
karena adanya penguapan pelarut atau dapat juga
karena adanya perubahan kimiawi misal
polimerisasi pembentukan ikatan silang.

Polistiren merupakan polimer Iinier yang
dihasilkan oleh proses radikal bebas dari monomer
stiren yang reaktif. Penambahan sedikit
divinilbenzene ke stiren akan menghasilkan
kopoiimer dengan ikatan silang ("cross linking"),
yang persamaan reaksinya dapat ditulis sebagai
berikut:

HC-CH2 HC-CH2 -CH2-CH-CH2-HC-CH-

CH-CH2

stiren dwirul-benzEna kopoEmcr stiren divin3*ben2cna

Adanya ikatan silang akan menaikkan temperatur
distorsi polimer, modulus elastisitas dan
ketahanannya terhadap pelarut.

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan
alternatif jenis polimer sebagai bahan imobiHsasi
limbah cair TRU yang dibuat secara pencampuran
atau reaksi eksotermis.

TATA KERJA

Bahan :

Oksida-oksida CeO2, RuO2, FeO2> RhO2,
MoQ2) Te2O5> Cr2O3, ZrO2 dan TiO2 dalam
kemumian yang tinggi, buatan E. Merck.

Stiren berupa cairan dengan berat jenis 0,91
g/ml, kemurnian lebih besar 99%, buatan E. Merck.

Divinilbenzena berupa cairan dengan berat
jenis 0,91 g/ml, kemumian 65%, buatan E. Merck.

Hidroperoksida (CgH]2O2) berupa cairan
dengan berat jenis 1 g/mi, ker..urnian 80%, buatan
Fluka Chemika.

Metode:

Limbah cair TRU dari proses olah ulang
bahan bakar bekas "light water reactor" (LWR)
dengan tingkat bakar ("burn-up") 31.000

MWD/tHMpl, dibuat Iimbah simulasinya dengan
mengganti persen berat PuO2 26%, UO2 26% dan
Am2O3 0,50% dengan CeO2 52,50% berat(3>.

Oksida-oksida penyusun limbah TRU
simulasi ditimbang sesuai dengan komposisinya
yaitu : CeO2 52,50, RuO2 11, FeO2 9, RhO2 1,50,
MoOs 3,90, Te2O3 7,80, Cr2O3 7,80, ZrO2 1,30 dan
TiO2 5,20% berat[3l

Ke dalam tabung gelas reaksi dengan
diameter 1,40 cm dimasukkan stiren 97,
divinilbenzena 2 dan hidroperoksida 1% berat.

Ke dalam tabung gelas ai atas, dimasukkan
Hmbah TRU simulasi masing-masing dengan
kandungan limbah 0, 10, 20, 30 dan 40% berat.
Campuran didiamkan selama 6-12 hari sehingga
mengeras membentuk polimer.

Polimer stiren divinilbenzena yang
dihasilkan dikeluarkan dari tabung kaca, kemudian
dipotong-potong dengan panjang 1,40 cm dan
selanjutnya dilakukan pengujian laju pelucutan dan
kekuatan tekan.

Pelucutan dilakukan dengan alat soxhlet
pada 100°C selama 12 jam dengan laju alir 300
ml/jam. Beda berat contoh sebelum dan setelah
pelucutan merupakan kehilangan berat selama uji
pelucutan. Sebelum ditimbang contoh dipanaskan
dalam oven pada 110°C kemudian didinginkan
dalam eksikator dan selanjutnya contoh ditimbang
sampai diperoleh berat tetap.

Pengujian kekuatan tekan dilakukan dengan
kompaktor buatan "Paul Weber".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stiren divinilbenzena yang tidak
mengandung Hmbah TRU simulasi tidak berwama
dan tembus cahaya, sedangkan yang mengandung
limbah TRU berwarna abu-abu. Hubungan
kandungan limbah terhadap berat jenis polimer
stiren divinilbenzena dapat dilihat pada Gambar 1.

Makin besar kandungan limbah, makin
besarberat jenisnya karena persentase unsur-unsur
berat dalam stiren divinilbenzena makin besar.
Terbentuknya ikatan silang akan mengakibatkan
konstraksi volume sehingga berat jenis polimer
makin besar. Hal ini akan nampaK pada polimerisasi
radiasi karena makin tinggi dosis radiasi akan
inenaikkan derajat polimerisasi, yang berarti
terbentuknya ikatan silang makin banyak. Pada
percobaan ini polimerisasi terjadi.secara eksotermis
sehingga derajat politnerisasi dianggap sama dan
tidak berpengaruh terhadap kenaikan berat jenis.
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l).cm-3|

Gambarl. Pengaruh kandungan limbah
terhadap beratjenis polimer stiren
divinilbenzena.

Hubungan kandungan limbah terhadap
kekuatan tekan polimer stiren divinilbenzena dapat
dilihat pada Gambar 2.

KttnUa I«U» (tH.cm-2)

20 30

Gambar2. Pengaruh kandungan lintbak
lerhadap kekuatan tekan polimer
stiren divinilbenzena,

Kekuatan tekan polimer polistiren adalah
16.000 lb.in'2 (=11,05 kN.cnf2), poliester stiren
30.900 lb.in"2 (= 20,71 kN.cm"2) dan epoksi 25.000
Ib.in"2 (= 17,26 kN.cm*2)1"1. Kekuatan tekan stiren
divinilbenzena (14 kN.cm'2) lebih besar
dibandingkan kekuatan tekan polistiren, karena
adanya ikatan silang pada stiren divinilbenzena.
Makin besar kandungan limbah, menaikkan
kekuatan tekan polimer stiren divinilbenzena
karena unsiir-unsur limbah terkungkung diantara
ikatan-ikatan dalam polimer sefaingga merupakan
"filler".[SI Kekuatan tekan pojtimer stiren
divinilbenzena dengan kandungaii Iimbah TRU
40% berat adalah 21,75 kN.cm'2, lebih besar dari
pada kekuatan tekan polimer epoksi akrilat 14,90
kN.cm'2, poliester stiren 13,32 kN.cm'2 dengan
kandungan limbah yang sama dan dibuat secara
iradiasi sinar gamma.'7"81 Pada polimer poliester
stiren yang dibuat secara iradiasi sinar gamma,

kenaikan kandungan limbah menurunkan kekuatan
tekannya.'7'

Pada percobaan laju pelucutan, dilakukan
dengan alat soxhlet pada temperatur 100°C selama
12 jam dengan laju alir air bebas mineral 300
ml/jam. Laju pelucutan dihitung dengan persamaan

R - W o -W
s.t

dengan:

R

Wo

W

t

s

laju pelucutan g.cm'2.hari''

berat contoh sebelum pelucutan

berat contoh setelah pelucutan

lama pelucutan, 12 jam = 0,50 hari

luas permukaan contoh yang
berbentuk silinder dengan jari-jari
0,70 cm dan tinggi 1,40 cm.

Dari percobaan dan perhitungan diperoleh laju
pelucutan polimer stiren divinilbenzena sebagai
fungsi kandungan limbah yang dapat dilihat pada
Gambar 3.

linbik \<s\

Gambar3. Pengaruh kandungan limbah
terhadap laju pelucutan polimer
stiren divinilbenzena.

Makin besar kandungan limbah menaikkan
laju pelucutan karena konsentrasi unsur-unsur
dalam rongga antara ikatan polimer makin besar
sehingga perbedaan konsentrasi sebagai gaya
dorong proses difiisi menjadi lebih besar. Pelucutan
polimer stiren divinilbenzena pada temperatur
tinggi tidak mengakibatkan rusaknya kerangka
polimer, tetapi hanya terjadi difusi unsur-unsur
yang terperangkap diantara kerangka ke dalam air.
Laju pelucutan polimer stiren divinilbenzena
dengan kandungan Hmbah TRU 40% berat adalah
46,27 x 10J g.ctn"2.hari'', Iebih kecil dibandingkan
laju pelucutan poliester stiren 3,48 x 10'3 g.cm'
^ r i ' ' dan epoksi akrilat 4,28 x 10'1 g.cm*2.hari"1
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dengan kandungan limbah-yarig sama dan dibuat
secara iradiasi sinar gamma.'7"81

Berdasarkan atas pertimbangan kekuatan
tekan dan laju pelucutan, maka penggunaan polimer
stiren divinilbenzena untuk imobilisasilimbah TRU
lebih baik dibandingkan dengan polimer epoksi
akrilat dan poliester stiren. Proses pembuatan
polimerstiren divinilbenzena iebih menguntungkan
karena prostsnya eksolermis, sedangkan polimer
epoksi akrilat dan poliester stiren perlu tenaga untuk
proses "curing". Laju pelucutan polimer stiren
divinilbenzena dengan kandungan limbah TRU
40% berat sebesar 46,27 x 10"4 g.cm'2.hari'' sangat
kecil,w sehingga dapat dipertimbangkan sebagai
hasil yang terbaik pada imobilisasi ini. Untuk
pemantapan hasil tersebut selanjutnya perlu diuji
ketahanannya terhadap radiasi alfa dan gamma.
Polimer stiren divinilbenzena merupakan senyawa
organik dengan rantai C yang stabil dan dapat
terkena reaksi inti dengan partikel alfa yang
dipancarkan oleh aktinida dalam limbah.
Persamaan reaksi inti adalah sebagai berikut :'91

,-,12 , r j A ^ 1 5 , I

Reaksi inti mengakibatkan kerusakan
polimer yang dapat dideteksi dari perubaban berat
jenis, kekuatan tekan dan laju pelucutannya.
Kenaikan kandungan limbah juga menaikkan laju
paparan radiasi gamma yang dipancarkan oleh hasil
belah dalam limbah. Radiasi gamma
mengakibatkan radiolisis polimer. Efek radiasi ini
membatasi kandungan limbah dalam hasil
imobilisasi.

KESIMPULAN

Makin tinggi kandungan limbah dalam
polimer stiren divinil benzen, menaikkan berat
jenis, kekuatan tekan dan laju pelucutannya. Hal ini
katena unsur-unsur'Hmbah berfungsi sebagai
"filier" yang mengisi ruang dalam ikatan polimer
stiren divinilbenzena.

Polimer stiren divinilbenzena dengan
kandungan limbah TRU 40% berat, kekuatan
tekannya 21,75 kN.cm-2 dan laju pelucutannya
46,27 x 10"4 g.cin'2hari'' sebagai hasil terbaik.
Selanjutnya hasil tersebut perlu diuji ketahanannya
terhadap radiasi alfa dan gamma yang dipancarkan
oleh radionuklida dalam limbah.
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LAMPIRAN

Tabcl l. Berat jenis rerata (g.cnf ), kekuatan
tekan rerata (kN.cm' ) dan laju
pelucutan rerata (g.cm' .hari" )
sebagai fungsi kandungan limbah.

Kandunaan
Umbah

Bcratjenis
(g.cm"3)

Kekuatan
tekan,

(kN.cm'2)

Laju peluputan
xJG

(g.cirf.hari '

)%

0,8380

14

5,9254

10%

1,2273

21

32,389

20%

1,3027

21,50

43,8220

30%

1,4331

21,50

•

41,2344

40% |

1,5489

21,75

46,2670

TANYA-JAWAB

Sukarman A.:
/. Apakah pada percobaan inijuga dilakukan

percobaan blanko pewbuatan polimer
tanpa aditif limbaht dan bagaimana
sifat-sifatnya.

2. Mengapa tidak dilakukan pemeriksaan
homogenitas distribusi partikel limbah
dalam matriks polimer tersebnt.

Herlan Martono:

1. Percobaan blanko dilakukan yaitu pada
kandungan iimbah 0% berat, berarti tanpa
aditif Iimbah, sifat-sifatnya, kekuatan tekan
stiren divinilbenzena dibanding polimer lain
pada halaman 7 dan data dalam lampiran
(halaman ....13 )

2. Biasanya homogenitas bahan yang non aktif
ditentukan dengan "alat density
distribution". Kita tidak punya alat tersebut.
Namun dari data kekuatan tekan dapat
diketahui homogen dan tidaknya.
Homogenitas dipengarahi oleh komposisi
dan porositas/homogenitas. Jika bahan
sama, maka komposisi sama. Pada
pengulangan percobaan jika data kekuatan
mekanik bedanya besar maka ada porositas
atau ada ketidak homogen.

Indro Yuwono:

1. Variasi konsentrasi limbah TRU terbesar
yang dipilih maksimum 40%. Mengapa
dalam kesimpulan diambil yang terbaik

komposisi 40%, bagaimana yang di atas
40%.

2. Laju pelucutan sebesar 46,27 x W4

g.cm'2/hari apakah telah memenuhi syarat
penyimpan limbah ini.

Hedan Martono :

1. Pada kondisi 40% kekuatan tekan Iebih
besar dan laju pelucutan lebih kecil
dibanding dengan kandungan Hmbah yang
sama dalatn epoksi akrilat dan poliester
stiren. Kanduhgan di atas 40% kalau
diekstrapolasi kekuatan tekan makin baik,
namun laju pelucutan makin besar. Namun
tadi sudah dikatakan hasil 40%, raasih harus
dievaluasi ketahanannya terhadap radiasi.
Hal inimasih dimungkinkan juga untuk
mengevaluasi dengan kandungan 50% (di
atas .40%) jika'hasil kandungan yang 40%
masih-baik.

2. Laju pelucutan polimer stiren
divinilbenzena dengan orde 10"* g.cm'2

hari"', ini lebih kecil dibandingkan semen
yang ordenya 10'3 g.cm'2 hari"1. Laju
pelucutan yang dilakukan secara soxhlet
pada 100 °C dan ini memberikan angka
keamanan yang cukup besar dibanding jika
dilakukan dengan metode IAEA (secara
statik pada temperatur kamar). Dengan
metode IAEA, hasil Iaju pelindian akan
lebih kecil lagi. Penentuan laju pelucutan
secara soxhlet ini bertujuan untuk pemilihan
komposisi bahan yang baik, tidak untuk
disposal/penyimpanan.

Supardi:

Mengapa dipilih imobilisasi dengan
polimer, bukan dengan bituminisasi. Bila ditinjau,
dari teknik pelaksanaan dan biayanya! Apa sebab
ukuran sampel dibuat diameter 1,40 dan panjang
12,50 cm. Bagaimana hubungannya dengan ukuran
sebenarnya, mohon dijelaskan.

Herlan Martono:

Disamping laju pelucutan polimer lebih
baik, polimer lebih tahan panas yaitu sampai 400
oC, sedangkan bitumen titik leleh antara (180 -
230°C). Jadi bitumen lebih mudah terbakar. Ukuran
sampel diameter 1,40 dan panjang 4;=;40 cm.
Karakteristik (berat jenis dan kekuatan tekan)
mewakili ukuran skala besar, namun untuk uji
pelucutan perlu dilakukan dalam skala besar untuk
tujuan disposal/penyimpanan.
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Bambang Guritno : <-

Sejauh mana peranan katalis (H2O2) dalam
proses polimerisasi, mengingat disamping reaksi
thermis, reaksi katalitis juga dapat menyebabkan
pembentukan Radikal Bebas ?

Bagaimana reaksinya ?.

Herian Martono :

Katalis menyebabkan terbentuknya radikal
bebas sehingga polimerisasi dapat terjadi. Peranan
variasi kandungan katalis tidak dilakukan. Oleh
karena pembuatan polimer ini sukar, maka
komposisi bahan polimer dan katalis diambil dari
Pustaka.f7) Reaksinya dapat dilihat pada halaman

Sukosrono:

1. Mohon dapat dijelaskan ikatan apa yang
terjadi pada polimer stiren divinilbenzena

terhadap limbah sehingga dapat terikat
kompak.

2. Semakin tinggi limbah yang di-imobilisasi
semakin tinggi kuat tekan, berat jenis
mampu laju pelucutannya, pada batasan
berapa jumlah limbah sehingga memenuki
persyaratan imobilisasi (IAEA).

Herlan Martono:

1. Unsur-unsur limbah terperangkap dalam
rongga diantara ikatan polimer yang
kovalen.

2. Batas limbah ditentukan dengan
menggunakan bahan limbah yang radioaktif
sesuai dengan kuantitas kandungan limbah.
Kandungan limbah maksimum yang tidak
mengakibatkan kerusakan karena radiasi
merupakan jumlah kandungan limbah yang
memenuhi persyaratan imobilisasi.
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PENGARUH PANAS TERHADAP FUNGSIADITIF KALSIUM
HIDROKSroA PAD AIMMOBILISASILIMBAH RESIN

Istnan M.T., Endro Kismoio, Sukarman A.
PPh'Y-BATAN, Jl. Babarzari, P.O. Box 1008, Yogyakana 55010

ABSTRAK

PEN'GARUH PANAS TERHADAP FUNGSI ADITIF KALSIUM HIDROKSIDA PADA
IMMOBILISASI LIMBAH RESIN. Telah dilakukan penelitian pengaruh panas terhadap fungsi aditif
kalsium hidroksidapada immobilisasi limbah resinya;:g berasal dari Reaktor Kartini menggunakan semen
portl'and type I merk Nusantara. Penelitian dilakukan dengan cara mencampur semen, air, limbah resirt
dan Ca(OH)2 ke dalam sitatu wadah yang diikuti dengan pengadukan memakai tnhcer sampai terbentuk
adonanyang homogen. Adonanyang terjadi dimasukkan ke dalam tabungpolietelin ukuran diameter 3
cm, tinggi 4 cm, untuk dilakukanpemeraman selama 28 hari. Blok monolityang terjadi dipanaskan pada
suhu kamar, 200 "C dan 400 °C menggunakan Furnace, dan dilanjutkan dengan uji kuat tekan dan uji
'lindi. Variasi limbah resin yang diteliti mulai dari 0%, 3%, 6%, 9%, 12%. 15%, 18%, 21% dan 24%
terhadap berat total. Perbandingan air terhadap semen yang diteliti adclah 0,28; 0,35; 0,4. Jumlah
Ca(OH)iyang ditambahkan sebanyak 0% dan 0.5% dari berat total. Hasilyang diperoleh menunjukkan
bahwa untuk sampel yang tidak diberi aditif Ca(OH)i mempunyai knat tekan yang lebih besar
dibandingkan dengan• sampelyang diberi aditifCa(OH)% teiapi lebih mudah retakpada ujipanas dan uji
lindi. Adanya aditifCa(OH)i sebanyak 0,5% dengan perbandingan air terhadap semen sebesar OAcukup
baik untuk digunakan dalam sementasi limbah resin sebanyak 24%.

ABSTRACT

THEINFLUENCE CALCIUM HYDROXIDE ADDITION ON THE IMMOBIUZATION OF RESIN
WASTES. The investigation ofthe influence calcium hydroxide addition on the immobilizaiion ofresin
wastes which was comingfrom Reactor Kartini used cement portland type I mark Nusantara was done.
The experiment was conducied by mixing cement water, resin wastes and Ca(OH)i with in container,
follo wed by stirring the mixlur e up to hom ogsn phase ofpaste was obtained. The homogen phase ofpaste
was then put into polietyline tube with the size of 3 cm in diameter and 4 cm in height and was curedfor
28 days, so th.at the monolith block was formed. The monolith block was then heated at the ambient
temperature, 200 °C, 400 °C used Furnace and was continued by 'compressively tested and leach tested.
The variation resin wastes that experimented were 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21% and24%from
total weight. The ratio water to cements that experimented were 0,28; 0,35; 0,4. The number ofCa(OH)i
thataddedwere 0% andO,5%Jrom totahveight. The result showedthatsample withoutadditives Ca(OH)2
had compressive strength higher thansample with additive Ca(OH)i, butihe sample with additives easier
cracking than sample without additives on heat testedandleach tested. Additives Ca(OH)i 0,5% with ratio
water to cements 0,4 have goodresult to immobilization resin wastes up to 24%.

PENDAHULUAN

Bagian yang penting dalam pengoperasian
fasilitas nuklir adalah penanganan

keselamatan dan pengolahan limbah radioaktif
yang ditimbulkan. Reduksi volume limbah dan
kemudahan prosedur penanganan HmbaihNharus
dipikirkan untuk menurunkan biaya operasional,
baik dalam pengolahan maupun dalam
penyinipanan akhir. Salah satu macam limbah yang
ditimbulkan dengan beroperasinya reaktor
penelitian penelitian di PPNY-BATAN adalah

limbah resin organik dalam jumlah yang cukup
banyak. Dalam operasi reaktor nuklir, butiran resin
organik digunakan untuk sestetn pembersih air
pendingin reaktor.

Resin termasuk senyawa organik yang
mempunyai sifat dapat bakar, untuk itu penanganan
limbah resin organik dapat dilakukan dengan cara
insenerasi (pembakaran) dan dilanjukan dengan
pemadatan abu hasil pembakaran. Cara lain untuk
menangani limbah resin adalah dengan
memadatkan secara langsung resin tersebut
memakai bahan matrik semen. Pemadatan memakai
bahan matrik semen (biasa disebut dengan
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sementasi) merupakan cara yang sederhana, mudah
dikerjakan, dapat dikerjakan dalam suhukamardan
biaya operasional yang diperlukan relatif murah
serta blok monolit yang dihasilkan dapat berfiingsi
sebagai tameng terhadap radiasi yang ditimbulkan.
Keiemahan sementasi limbah radioaktif adalah
adanya senyawa kimia dalam baik yang bersifat
radioaktif mpupun yang non radiaoktif dalam
jumlah tertentu akan metnpengaruhi prcses hidrasi
semen. Hal ini akan mengakibatkan kekuatan
mekanik blok semen menjadi berkurang, kekuatan
tekan dan ketahan pelindian terhadap blok semen
menjadi rendah.

Dalam sementasi limbah resin akan
dijumpai masalah yang cukup serius, yaitu blok
monolit yang dihasiikan dapat mengalami
keretakan sebagai akibat adanya swelling. Untuk
mengatasi hal ini, maka perlu dilakukan
penambahan additives untuk memperbaiki kualitas
hasil dari proses sementas'i. Banyak m.acam
additives yang dapat dipergunakan, yaitu kapur,
pasir, vermikulit, silikat. Kapur atau Ca(0H)2 telah
banyak digunakan sebagai bahah additives daiam
proses sementasi, karena kemampuannya dalam
memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan.
Bertitik tolak dari masalah ini, maka diduga kapur
dapat juga dipergunakan sebagai additives dalam
sementasi limbah resin dan diharapkan kualitas
hasil sementasi menjadi lebih baik.

Pengujian hasil proses sementasi harus
dilakukan dengan maksud untuk mengetahui
kualitas hasil sementasi. Pengujian tersebut
diantaranya uji kuat tekan, uji lindi, uji panas.
Persyaratan yang harus dipenuhi hasil proses
sementasi diantaranya adalah bahwa kuat tekan
yang dihasilkan minimum sebesar 2,5 N/mm2

setelah dibebani limbah dan diperam selama 28
hari, laju lindi sebesar 10'3 gram/(cm2 hari) pada hari
ke 90. Adanya panas merupakan salah satu
penyebab menumnnya kualitas monolit blok hasil
proses sementasi, karena efek panas pada blok
monolk dapat menyebabkan degradasi ikatan antar
partikel dalam blok monolit semen yang sudah
terbentuk dari hasil reaksi hidrasi semen. Hal ini
terjadi karena reaksi hidrasi semen merupakan
reaksi eksotermis, maka panas dari luar yang
diterima oleh blok monolit menjadi kendala
terbentuknya produk hidrasi yang sempuma.

Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui/mempelajari pengaruh panas terhadap
kekuatan tekan dan ketahanan pelindian blok
mcnolit hasil sementasi Iimbah resin dengan
penambahan aditif Ca(OH)2. Sejalan dengan ini,

akan dapat pula ditentukan kondisi terbaik proses
sementasi limbah resin.

TATA KERJA DAN PERCOBAAN

Alat Yang Dipergunakan.

1.Pengaduk

2. Tabung polietilen

3. Alat uji tekan Paul Weber

4. Timbangan sartorius

5. Tungku pemanas

6. Gelas beker dan alat gelas yang lain.

7. Furnace Thermoline Sybron

Bahan Yang Digunakan

1. Semen portland merk Nusantara

2. Aquades

3. Ca(OH)2

4. Limbah resin

Cara Kerja.
1. Penentuan perbandingan air terhadap semen

(A/S).

Untuk menentukan perbandingan air
terhadap semen yang digunakan, dilakukan variasi
perbandingan A/S sebesar 0,28; 0,3; 0,35; 0,40;
0,45 dan 0,5.

2. Perlakuan limbah resin.

Sebelum limbah resin dipadatkan, terlebih
dahulu dilakukan penjenuhan resin menggunakan
larutan Sr(NO)2. Penjenuhan dilakukan dengan cara
merendam resin dalam larutan Sr(NO)3 selama 1
minggu.

3. Penentuan pengaruh limbah resin terhadap
hasil sementasi. •

Untuk mengetahui pengaruh limbah
terhadap hasil sementasi, dilakukan pembuatan
adonan yang terdiri semen, air dan resin.
Perbandingan air/semen yang diagunakan diambil
dari hasil percobaan 1, dipilih yang paling baik.
Jumlah resin yang ditambahkan dilakukan variasi,
yaitu sebesar 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%,
24% terhadap berat total. Pembuatan adonan
dilakukan dengan menuangkan sernen, resin dan air
ke dalam wadah yang dilanjuikan dengan
pengadukan memakai pengaduk (mvcer) sampai
terbentuk adonan yang homogen. Adonan yang
terjadi dimasukkan ke dalam tabung polietelen
ukuran diameter 3 cm, tinggi 4 cm, dilanjutkan
dengan pemeraman selama 28 hari. Blok monolit
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yang terjadi seianjutnya dilakukan uji tekan, uji
lindi dan uji panas.

4. Pengaruh additives Ca{OH}2.

Untuk mengetahui pengaruh additives
Ca(OH): pada proses sementasi, maka dilakukan
pembuatan adonan yang terdiri semen, air, resin dan
Ca(OH)2 sebanyak 0,5% dari berat total.
Selanjutnya dilakukan proses yang identik seperti
pada butir 3 di atas.

5. Uji panas.

Untuk mengetahui ketahanan hasil proses
sementasi, maka dilakukan uji panas, yaitu dengan
cara memanaskan blok monolit yang dihasilkan
pada suhu pemanasan 50°C, 100°C, I50°C, 200°C,
300°C, 350°C, 400°C.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Penentuan Perbandingan Air/Semen (A/S).

Hasil percobaan penentuan perbandingan
A/S dapat dilihat pada tabel 1. Dari tabel 1 tersebut
tampak bahwa pada A/S antara 0,28 sampai 0,35;
kuat tekan yang dihasilkan semakin besar,
slanjutnya kuat tekan yang dihasilkan menurubn
dengan naiknya harga A/S. Ha! ini diusebabkan
karena reaksi hidrasi setnen dipengaruhi oleh
ketersedian aif yang ada. Semakin sedikit jumlah air
yang tersedia maka reaksi hidrasi yang terjadi
semakin tidak sempurna. Akan tetapi jikajumlah air
yang tersedia berlebihan, maka akan
mengakibatkan terjadi bleeding dan blok monolit
yang terjadi menjadi porous. Hal ini akan
menurunkan hasil kuat tekan.
Tabel 1. Hasil kuat tekan blok semen setelah

pemeraman 28 hari.

No

1

2

3

4

5

6

Perbandingan
air/semen

0,28

0,30

0,35

0,40

0,45

. 0,50

Kekuatan Tekan
(N/mm2)

30,575

31,705

40,764

36,234

31,705

27,176

Dari hasil pengujian statistik menunjukkan
bahwa kuat tekan untuk A/S = 0,3 sampai 0,4 tidak
menunjukkan adanya perbedaan perbedaan yang
bermakna pada tingkat keyakinan 95% ataupun
95%. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa untuk

harga A/S yang dapat dipergunakan untuk
peneiitian selanjutnya adalah antara 0,3 sampai 0,4.

P^ngaruh Panas Terhadap Hasil Sementasi
Limbah Resin.

Hasil percobaan untuk mengetahui
pengaruh panas terhadap kuat tekan blok monolit
hasil proses sementasi dapat dilihat dalam tabei 2.
Dari tabel tersebut tampak bahwa limbah resin
sangat mempengaruhi hasil prosas sementasi,
adanya kandungan resin sebanyak 3% saja sudah
mempengaruhi kuat tekan yang dihasilkan.
Semakin tinggi kandungan limbah resin dalam
monolit blok, maka semakin rendah kuat tekan yang
dihasilkan, baik setelah dilakukan pemanasan
ataupun sebeium dilakukan pemanasan pada suhu
200°C dan 400°C. Penurunan ketahanan tekan blok
monolit ini disebabkan karena adanya substansi
limbah resin yang menyebabkan terjadinya
swelling. Semakin banyak limbab resin yang
dicampurkan dalam blok monolit, maka semakir.
besar swelling yang terjadi. Dengan adanya limbah
resin yang semakin banyak akan memperbesar jarak
antar partikel semen dalam blok monolit yang
tetjadi. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya
monolitas semen, yang akhimya akan menurunkan
kuat tekan blok monolit.

Dari tabel 2. dapat diketahui bahwa variabel
panas perlu diperhitungkan dalam proses sementasi
limbah radioaktif. Dari tabel 2 juga dapat diperoleh
informasi bahwa semakin tinggi suhu pemanasan
hasii sernentasi, maka kekuatan mekanik b'.ok
semen semakin rendah (kuat tekan yang dihasiikan
semakin rendah). Walaupun demikian harga kuat
tekan yang diperoleh semuanya masih memenuhi
persyaratan hasil proses sementasi. Persyaratan
hasil proses sementasi minimum mempunyai kuat
tekan sebesar 2,5N/mm2.

Penambahan aditif Ca(OH)2 pada sementasi
limbah resin temyata juga menurunkan kekuatan
mekanik blok semen. Tetapi penambahan aditif
Ca(OH)2 mempunyai pengaruh positif terhadap
ketahanan panas. Hal ini terbukti untuk sampel yang
tidak diberi aditif Ca(OH)2, setelah dilakukan
pemanasan kekuatan tekan blok monolit yang
dihasilkan menjadi Iebih rendah.

Pada pemanasan sebesar 200 °C, untuk
sampel dengan beban Iimbah resin sebesar 30%
sudah mengalami keretakan jika tidak diberi aditif
Ca(OH)2. Pada pemanasan sebesar 400 °C, untuk
sampel dengan beban resin diatas 12% sudah
mengalami keretakan jika tidak diberi aditif
Ca(OH)2. Akan tetapi setelah sampfel diberi aditif
Ca(OH)2 sebanyak 0,5% baru aican mengalatni
keretakan untuk beban Iimbah resin di atas 24%
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pada pemanasan setinggi 400%i>C'. Dari keadaan yang
demikian, maka dapat disimpulkan bahwa adanya
aditif Ca(OH)2 menyebabkan blok semen menjadi
lebih tahan terhadap adanya panas.

Tabel 2. Pengaruh panss terhadap kuat tekan hasil
sementasi limbah resin.

1

Jumlah

Resin

(%)

0

3

6

9

12

15

18

21

24

30

Kuat Ttkan (N/mm2)

Ca(OH)2 = 0 %

t kamar

33,291

27,176

22,873

23,779

22,647

18,344

15,399

11,963

9,963

8,606

200 °C

15,204

14,208

12,741

12,250

11,412

11,241

7,504

5,542

5,282

Retak

400 °C

10,402

7,504

5,842

7,282

5,282

Retak

Retak

Retak

Retak

Retak

Ca(OH)2 = 0 ,5%

t kamar

26,726

22,049

21,137

21,741

16,909

14,192

.14,786

14,192

12,984

12,078

200 °C

22,646

12,929

9,424

12,740

10,117

6,808 '

6,429

5,424

5,742

4,241

400 °C

16,434

7,241

6,208

5,242

7,202

5,248

4,274

4,121

4,015

Retak

Tabel3. Pengaruh panas terhadap laju pelindian
hasil proses sementasi limbah resin tanpa
penambahan aditif Ca(OH)2 dan dengan
penambahan aditif Ca(OH)2 = 5% (kondisi:
perbandingan air/semen = 0,4; jumlah resin
= 24%)

Jumlah

Resin

(%)

1

2

3

.4

5

7

14

21

28

64

71

78

Laju Peiindihan ( x 10'3 Gram Cra'2 Hari"1)

Ca(OH)2 = 0

t kamar

9,03

1,93

2,59

hancur

hancur

hancur

hancur

hancur

hancur

hancur

hancur

hancur

200 °C

1,22

2,92

2,84

hancur

hancur

hancur

hancur

hancur

hancur

hancur

hancur

hancur

%

400 °C

1,30

3,41

hancur

hancur

hancur

hancur

haricur

hancur

hancur

hancur

Ca(OH)2 = 0,5 %

t kamar

1,02

2,15

2,64

1,90

1,61

1,29

0,70

0,52

0,37

0,17

hancur ' 0 J4

hancur 0,13

200 CC

1,16

3,41

2,95

2,17

1,74

1,24

0,66

0,47

0,33

0,14

0,14

0,14

400 °C

1,35

3,94

3,41

2,44

1,95

1,40

0,69

0,46

0,34

0,15

0,14

0,14

JCeterangan:
1. T=kamar: sampel tidak dilakukan pemanasan
2. T=200°C: sampcl dipanaskan sampai suhu 200 °C.
3. T=400 °C: sampel dipanaskan sampai suhu 400 °C.

Untiik mengetahui pengaruh panas dalam
blok monolit hasil proses sementasi limbah resin
terhadap laju pelindian, dapat dilihat dalam tabel 3.

Dari tabel 3 terlihat bahwa adanya Ca(OH)2

sangat berpengaruh terhadap kualitas produk
sementasi limbah resin. Untuk sampel yang tidak
diberi tambahan aditif Ca(OH)2 baik yang
dilakukan pemanasan ataupun yang tidak diJakukan
pemanasan, mengalami kehancuran dalam uji lindi.
Hal ini tidak diperbolehkan dalam hasil proses
sementasi, karena akan mengakibatkan
radionuklida yang diikat menjadi terlepas lagi ke
lingkungan. Hasil yang didapat dari uji lindi untuk
sampel yangtelah diberi aditif Ca(OH)2, baik yang
tidak dipanaskan ataupun yang dipanaskan sampai
suhu 400 °C masih di bawah persyaratan hasil
sementasi. Persyaratan hasil sementasi, kecepatan
pelindian yang diperbolehkan minimum 10° gram
cm'2 hari"1 pa'da hari ke 90. Kenyataan ini
menunjukkan bahwa aditif Ca(OH)2 cukup baik
digunakan dalam sementasi limbah resin.

Dari data-data hasil uji lindi yang diperoleh,
selanj utnya dapat digunakan untuk memperkirakan
besar laju pelindian setelah hari ke 78. Besar laju
lindi setelah hari ke 78, secara empiris dapat
didekati dengan persamaan sebagai berikut:

a. Untuk sampel yang tidak dipanaskan

. , [4.8198 - In (X - 3,956)] _ _•>. . . ,
Y = — i - a r a m Cm •hari

4,2

Y = Laju pelindian sctclah hari kc X, untuk X >. 4

b. Untuk sampel yang dipanaskan sampai suhu
200 °C

v [4,8977 - !n (X - 4,521)] „ _,. . _,
Y = — i :—'J. gram Cm " hari

4,9
Y = Laju petindian setelah hari ke X, untuk X > 5

c. Untuk sampel yang dipanaskan sampai suhu
400 °C

_, [4,8605 - ln (X - 4,100)] _ _2i_ . _,
Y = — ^ : ilgram Cm hari '

4,1
Y = Laju pelindian setclah hari fce X, untuk X ^ 5

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa:

1. Ca(OH)2 dapat digunakan sebagai aditif
dalam sementasi limbah resin.
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1. Adanya Ca(0H)2 dalam sementasi limbah
resin menurunkan hasil kuat tekan, tetapi
blok monolit menjadi lebih tahan terhadap
panas dan pelindian.

3. Jumlah iimbah resiu yang dapat dilakukan
proses sementasi sebanyak 24 %.
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TANYA JAWAB

Bantbang Gurltno

Mengapa sampel yang tidak diberi aditip
Ca(OH)j memiliki kuat tekan yang lebih besar,
padahal dalam reaksi pembentukan Tri kalsium
silikat, kekuatan blok monolit semen terjadi karena
reaksi antara SiOj dan CafOH)^ ? Apakah ini tidak
bertentangan dengan teori ?

Isman Mulyadi

Ca(OH)2 dalam reaksi hidrasi semen
digunakan untuk reaksi:

I. 3CaO.Al2O3+I2H2O + Ca(OH)2 •
3CaOAI2O3CaOA!aO3.Ca(OH)2.12H2O &
Ca(OH)2 juga dihasilkan dari reaksi-reaksi.

II. 2(3CaO.3iO2) + 6H2O
3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2

HI.2(2CaO.SiO2) + 4H2O
. 3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2

Kebutuhan Ca(OH)2 yang digunakan untuk
I, sebenaraya sudah cukup disubsidi dari reaksi II
& III. Jika kebutuhan Ca(OH)2 yang digunakan
untuk reaksi I berlebihan (dengan tambahan dari
luar), maka yang terjadi lebih sempurna.
Kemungkinan hal ini menyebabkan blok monolit
bersifat menjadi Iebih...plastis, tetapi disisi lain
dengan adanya Ca(OH)2 yang berlebihan
mengakibatkan Ca(OH)2 bersifat inert sehingga
kekuatan tekan menjadi turun.

Bambang Suharto

Apakah limbah resin ini mengandung
nuklida yang dalam peluruhannya menimbulkan
panas tinggi sehingga perlu diteliti pengaruh
panasnya, atau ada pertimbangan lain, misalnya
pada saat penyimpanan limbah olahan tersebut
terdapat kemungkinan resiko kebakaran ?

Isman Mulyadi

Lirnbah resin yang dipakai hanya sebatas
pada limbah resin dari sistem clean up pendingin
pritner reaktor nuklir. Akibatnya limbah resin
termasuk jenis limbah aktivitas rendah. Walaupun
limbah aktivitas rendah, tetapi peluruhan unsur
radioaktif selalu menimbulkan panas (panas
ekivalen dengan energi). Bertitik tolak dari masalah
ini, maka untuk mencapai kondisi ekstrim adanya
pengaruh panas tetap harus diteliti, disamping
untuk menjaga kalau terjadi keadaan darurat
(kebakaran).
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PENGARUH PERSEN BERAT BAHAN LOKAL BENTONIT,
PASBR KUARSA DAN MAGNETTT TERHADAP KEMAMPUAN
SERAP SR-90 DALAM LMB AH RADIOAKTIF

M. Eko Budiyono
PPNY-BATAN, JlBabarsariP.O. Box 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK
PENGARUH PROSEN BERAT BAHAN LOKAL BENTONIT, PASIR KUARSA DAN MAGNETIT

TERHADAP KEMAMPUAN SERAP SR-90 DI DALAM LIMBAH RADIOAKTIF. Telah dilakukan
penelitian tentang pengaruh persen berat bentonit, pasir kuarsa dan magnetit yang dikaitkan dengan
kemampuan serap terhadap nuklida Sr- 90, yang nantinya digunakan sebagai bahan isi. Nuklida Sr-90
mempunyai toksisitas yang tinggi, maka perlu dilakukan penelitian terhadapnya, agar nuklida tersebut
tidak mudah tersebar ke lingkungan. Penelitian dilakukan dengan cara memvariasi beberapa parameter
yang berpengaruh terhadap kemampuan atau kapasitas serap bahan lokal yang digunakan. Variabel
yang diteliti antara lain, komposisi bahan isi bentonit/pasir kuana dan bentonit/magnetit, divariasi dari
100/0 sampai 0/100persen beral danjuga ditentukan kapasitas serapnya dari hasilyang baik. Dari hasil
percobaan dapat ditarik kesimpulan bahwa FDyang diperoleh dari bahan lokal bentonit sebesar 86,40,
pasirkuarsasebesar 14,19 dan magnetitsebesar 18,83. Dengan memvariasikomposisi bahan lokaldapat
memperbaiki FD. Pada 30% bentonit/70% pasir kuarsa, FDyang diperoleh sebesar 183,33, sedangkan
pada 80% bentonit/20% magneiit, FDyang diperoleh sebesar 165,35. KapasUas serap yangpaling besar
dari berbagaikomposisiadalahpadabentonii 100%yaitusebesar8,62x 10'3 \iCi/g. Aktivitas awalSr-90
sebesar 8,4251 x W4 \xCi/ml. Sedangkan aktivitas Sr-90 dari hasilyang terbaik adalah sebesar 4,55 x
10'6 \xCi/ml., akiivilas iniadalah mendekatiaktivitas maksimumyang diijinkan, yaitu dalam ketentuan
keselamatan kerja radiasipada (SK. DIRJENBATANNo. PN03/I80/DJ/89), sebesar 2,7x 10* nCi/ml.

ABSTRACT
THEINFLUENCE OF THEPERCENT WEIGHTLOCAL MATERIAL BENTONITE, OUARTZAND

MAGNETITE OF THE CAPACITY SORPTION SR-90 1N THE RADIOACTIVE WASTE. An
experimental investigation on the influence ofthe percent weight local material bentonite, guartz and
magnetite ofthe capacity sorption on the nuciide ofSr-90 used as a baekfill material has been done.
The nuclide ofSr-90 has high toxicity, so an experimental investigation on its sorptiveness is necessary
since this nuclide can not be dispersed to ihe environment. This investigation was carried out by varying
some parameters which influenee the sorption ability or sorptive capacity ofthe local material used. The
variables investigaledwere the backfill materialcomposition ofbentonite/quartz andbentonite/magnetite.
They were varied from 100/0 to 0/100% by weight. The sorption capacity ofthe maximum results was
also determined. It can be concludedthat the DFobtainedfrom the local malerial ofbentonite was 86.40,
the quartz was 14.19 andthe magnelite was 18.83. Variedthe composition oflocalmaterials can improve
DF. At the composition of 30% bentonite/70% quartz, the DF obtained was 183.33, where as at ihe
composition of80% bentonite/20% magnetite, the DF obtained was 165.35. The sorption capacity of
bentonite 100% was 8,62 x 10" \iCi/g is the best sorption capacity. The initial activity ofSr- 90 about
84,251 x 10" y.Ci/ml. The best result ofaclivity ofSr-90 nuclide as the sorption residue was about 4,55
x 10' \i.Ci/mlisstillintherangeofsafetylimitifitdispersedtothe environment, whichisonin accordance
wilft the maximum permissible concentration based on the safety limit ofradiation work which is 2.7
x Iff6 \iCi/ml. (The Director General's DecreeNo. PN03/180/DJ/89).

PENDAHULUAN

Masalah yang utama dalam suatu instalasi
nuklir adalah timbulnya limbah radioaktif

yang mengandung sejumlah nuklida. Salah satu

nuklida yang perlu mendapat perhatian adalah Sr-
90, yaitu isotop aktif pemancar 6 mumi, yang
mempunyai energi rata-rata 195,8 KeV dan
meluruh dengan waktu paro-Sr- 90 28,6 tahun,
berasal dari instalasi nuklir.(l>
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Sr-90 meluruh pada umur paro 28,8 tahun
menjadi Y-90 dengan umurparo 64 jam, pemancar
beta dengan energi rata-rata 934,8 KeV. Deposisi
Sr-90 terjadi dengan baik di daratan maupun di
perairan, terdapat pada lapisan atas dari tanah
setebal 30 cm.(2)

Karena sifat kimianya mirip dengan
kalsium, maka jika isotop Sr- 90 ini tersebar ke
lingkungan dan terserap oleh tanaman dan terjadi
mata rantai yang berakhir pada manusia, maka perlu
dilakukan antisipasi, agar tidak mudah tersebar ke
lingkungan. Pengelolaan limbah meliputi
pengumpulan, pemisahan, pengolahan, pemadatan,
transportasi dan penyitnpanan sementara/lestari,
maka untuk mencegah tersebamya nuklida ke
lingkungan maka perlu ditambah bahan isi yang
dapat menyerap dan mengikatnya.<3>

Bahan yang digunakan untuk
mencegah/menahan nuklida dinamakan bahan isi
atau . "Buffer/Backfill material". Penggunaan
bentonit, pasir kuarsa dan magnetit dipandang
perlu, karena sifat serapnya yang tinggi.(4)

Bentonit mempunyai bentuk kristal yang
tersusun dari unsur dominan aluminium silikat
dalam satu rangkaian polimer berongga. Pada
umumnya mineral ini mempunyai bermacam-
macam jenis yang ada di alam yaitu montmorilonit,
amalcit, chabazit, clinoptiloiit, mordenit, erionit
dan philipsit.(5>

Untuk memperbaiki sifat serapnya, maka
perlu ditambah aditif, sehingga mampu
mempertahankan daya serapnya dari perubahan
alam. Salah satu aditifyang biasa digunakan adalah
pasir kuarsa dan magnetit, karena kandungan silika
pada pasir kuarsa sangat tinggi dan pada magnetit
mengandung ferit cukup tinggi. Kedua unsur ini
dapat mendukung bahan isi menjadi stabil. Hanya
kerugiannya dapat menurunkan kapasitas serapnya.
Hal ini perlu dilakukan optimasi komposisi bahan
isi, agar didapat kondisi bahan isi yang ideal.(6)

Bentonit mempunyai sifat plastis yang
tinggi dan bila jenuh air akan mengembang secara
tnaksimum. Hasil analisis contoh kering 105°C
mengandung SiO2 64,4%, A12O3 20,2%, Fe2O3

1,24%, CaO 2,09%, MgO 1,87%, K2O 0,15% dan
hilang pijar termasuk CO2 8,27%. mempunyai
rumus molekul (Al,Mg)4SisO20(OH)4. Ada 2 jenis
bentonit, tergantung pada kandungan unsur aikali,
jenis. montmorillonit yang kaya akan kalium/
natrium sering disebut sebagai Na-bentonit.
Terdiri dari montmorillonit 79%, illit 9,5%, kuarsa
5%, plaksiglas 3%, gipsum 2% dan karbonat 1,5%,
sedangkan kapasitas total 93,7 meq/100 g,
mempunyai sifat dapat mengembang dengan

adanya air hingga 200%. Kemudian jenis yang
kaya kalsium/magnesium disebut Ca-bentonit dan
pada umumnya relatif stabil. Terdiri dari
montmoriHonit 80%, illit 10%, kuarsa 5%, gipsum
3%, karbonat 1% dan bahan organik 0,5%,
sedangkan kapasitas total 5-6,1 meq/100 g.(7l8)

Pasir kuarsa merupakan mineral inert tipe
feisic yang terdiri dari kristal- kristal silika (SiO2).
Pasir ini terjadi dari pelapukan batuan yang
mengandung kristal kuarsa yang didekantir oleh
alam, misalnya oleh air sungai, air hujan, air danau,
air laut dan iain-lain. Pada umumnya pasir kuarsa
mempunyai sistim krtstal heksagonal dengan
kekerasan 7 skala Mohs dan berat jenisnya 2,6
sampai 2,7(9).

Di Indonesia pada umumnya terdapat
sebagai endapan sedimen dan tercampur dengan
lempung, feldspar, magnetit, ihnenit, limorit, pyrit,
mika, biotit, homblende dan zirkon. Dari penelitian
kandungan SiO2 berkisar 80 - 99%, Na2O antara
0,02 - 0,4%, K2O antara 0,03 - 0,7% dan Fe2O3

antara0,l-2,5%.

Dalam penelitian ini pasir kuarsa hanya
dipakai sebagai bahan pengencer mineral bentonit
dah untuk melancarkan proses serap antara bentonit
dengan nuklida Sr-90, karena sifat pasir kuarsa
sendiri.

Magnetit adalah salah satu mineral biji besi,
hasil analisis mengandung Fe2O3 sebanyak 50,26%,
SiO2 5,89%, A12O3 8,67%, FeO 12%, Fe 4,46%,
TiO2 13,37% dan H2O 4,61%. Magnetit pada
umumnya berbentuk oktahldral, biasanya dalam
butir-butir kecil hingga masif. Kekerasan 6 Mohs,
berat jenis 5,20 berwarna hitam batu. Dalam
stmktur Al3+ dapat menggantikan Fe3+, Ca2+, Mn2+.
Magnetit adalah ferri magnit alam, tetapi bila
dipanaskan di atas 578°C akan menjadi
paramagnetik.<10)

Dengan mempelajari parameterrparameter
yang berpengaruh pada sifat serap bahan lokal
bentonit terhadap nuklida Sr-90, maka hasil yang
diperoleh dapat ditentukan dengan caramenghitung
FD, efisiensi penyerapan dan kapasitas penyerapan
menggunakan persamaan di bawah ini.(ll)

FD = Ao/At (1)

FDadalahfaktordekofftaminasi.
Aoadalahaktivitassebelumdtserap(Ci/ml).
Atadalahaktivitassetelahdiserap(Ci/ml).

Ep = (Ao-At)/Aox 100% (2)
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Ep adalah efisiensi penyerapan (%).

Kapasitas serap dapat dihitung dengan persamaan
sebagai berikut:

(Ao-At)xVt
AoxW -

(3)

Ks adalah kapasitas serap (meq/g).

Vt adalahjumlah volume efluen pada saatjenuh

W adalah berat bahan penyerap (g).

TATA KERJA

Bahan dan Alat Yang Digunakan

Limbah radioaktif cair Sr-90, Bentonit dari
Tengaran Salatiga, Pasir kuarsa, Magnetit, HNO3,
NaCl, NaOH, air aquades. pH meter, planset,
timbangan elektronik, pengaduk magnit, pompa
dosis masterflex, jatn, ayakan tyier, peralatan gelas,
fiirnace Sybron Thermolyne dan Alat cacah /B
latar rendah buatan Canberra.

Percobaan 1.

Menentukan Sifat Serap Bentonit, Pasir
Kuarsa dan Magnetit.

1. Ditimbang bentonit 60/80 mesh sebanyak 2,5 g
dimasukkan ke dalam buret yang sebelumnya
telah diberi aquades dan gelas wool, kemudian
dialirkan 'imbah radioaktif cair Sr-90 (pH 9),
kecepatan alir 0,8 ml/menit, setiap 50 ml limbah
ditampung untuk dianalisis. Dari percobaan ini
FD dan Ep bentonit dapat ditentukan.

2. Diambil pasirkuarsa2,5 g dimasukkan ke dalam
buret, kemudian dengan cara yang sama FD dan
Ep dapat ditentukan.

3. Diambil magnetit sebanyak 2,5 g dimasukkan
ke dalam buret, kemudian dengan cara yang
sama FD dan Ep dapat ditentukan.

Percobaan 2.

Menentukan Sifat Serap Campuran
Bentonit/Pasir Kuarsa dan Bentonit/Magnetit.

1. Ditimbang bentonit 1,5 g (60% b/b) dan 1,0 g
Pasir kuarsa (40% b/b). Dengan cara yang sama
percobaan 1.1. Dari percnbaan ini FD dan Ep
dapat ditentukan.

2. Dengan cara yang sama (percobaan 2.1.) prosen
berat divariasi 50% bentonit(B)/50% pasir
kuarsa(PK), 40% B/60% PK, 30% B/70% PK,
20% B/80% PK, dan 10% B /90% PK. Dari

percobaan ini dapat ditentukan FD dan Ep yang
paling besar pada variasi % berat B/PK.

3. Dengan cara yang sama pada percobaan 2.1.,
tetapi pasir kuarsa diganti dengan magnetit
(MG) dan persen berat divariasi, yaitu % B/%
MG adalah: 90% B/l 0% MG, 80% B/20% MG,
70% B/30% MG, 60% B/40% MG dan 40%
B/60% MG. Dari percobaan ini dapat
ditentukan FD dan Ep yang paling baik.

Percobaan 3.

Menentukan Kapasitas Serap Bahan Isi
Bentonit, P.Kuarsa, Magnetif dan Komposisi
Bentonit/P.Kuarsa, Bentonit/Magnetit

1. Ditimbang bentonit 60/80 mesh sebanyak 2,5
gram dimasukkan ke dalam buret, kemudian
dialirkan limbah radioaktif cair Sr-90 (pH 9),
setiap 5 ml ditampung untuk dianalisis.
Percobaan dihentikan bila aktivitas efluen
(limbah yang setelah melewati kolom bentonit
sama dengan aktivitas awal). Dari percobaan
ini kapasitas serap bentonit dapat ditentukan.

2. Diambil pasir kuarsa sebanyak 2,5 g
dimasukkan ke dalam buret, kemudian
dilakukan dengan cara yang sama seperti pada
percobaan 3.1. Dari perbobaan ini kapasitas
serap pasir kuarsa dapat ditentukan.

3. Diambil magnetit sebanyak 2,5 g dimasukkan
ke dalam buret, kemudian dengan cara yang
sama pada percobaan 3.1. Kapasitas serap dapat
ditentukan.

4. Diambil komposisi bahan isi antara
bentonit/pasir kuarsa yang optimal dari
percobaan 2.2. yaitu 30% B/70% PK, dilakukan
seperti percobaan 2.1. Dari percobaan ini
kapasitas serap dapat ditentukan.

5. Diambil komposisi bahan isi antara
bentonit/magnetit yang optimal dari percobaan
2.3. yaitu 80% B/20% MG, dengan cara sama
kapasitas serapnya dapat ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disajikan setelah dioJah
menggunakan persamaan (1,2 dan 3). Kemampuan
serap campuran antara bentonit dan pasir kuarsa
dapat dilihat dalam tabel 1. dan pada gambar 1.

>- ?t Pengaruh perbandingan berat antara
bentonit dan pasir kuarsa terhadap FD dengan
adanya pasir kuarsa akan memberikan dampak
positip terhadap FD. Dampak ini teriihat pada
gambar di bawah ini, yaitu FD -versus persen berat
bentonit terhadap pasir kuarsa.
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Tabel 1. Kemampuan Serap Bentonit, Pasir Kuarsa,
Bentonit/Pasir Kuarsa. Aktivitas awal Sr-90
8,4251 x 10"4 jiCi/mi.

No

1

2

3

4

5

6

7

8

Bahan Lokal

Jcnis

Benlonit

Bentonit/p.kuarsa

Bentonil/p.kuarsa,

Bentonit/p.kuarsa

Bentonit/p.kuarsa

Bentonit/p.kuarsa

Bentonit/p.kuarsa

Pasir kuarsa

Komposisi
(%)

100

60/40

50/50

40/60

30/70

20/80

10/90

100

Aktivitas
Eluen

10'6
H.Ci/ml

9,75

9,65

8,79

7,95

4,55

20,02

36,75

59,39

FD

86,40

90,04

98,06

106,88

183,33

42,09

22,76

14,19

EP

(%)

98,89

98,69

98,89

99,06

99,45

97,62

95,61

92,95

Fltltt Oi t l i l i a i i l i i |FOI

170

Gambar 1. FD vs persen berat bentor.it terhadap
pasir kuarsa

Terlihat bahwa FD yang baik pada
komposisi persen berat 30% bentonit dan 70% pasir
Vuarsa yaitu, 183,33, yang semula pada 100%
bentonit FD yang diperoleh hanya 86,40.
Scdangkan bila persen berat pasir dinaikkan
menjadi 90%, FD yang diperoleh menjadi turun
yaitu, 22,76 dan pada pasir 100% menjadi lebih
kecil lagi 14,19. Hal ini dapat terjadi, karena pasir
kuarsa merupakan mineral inert tipe felsic yang
terdiri dari kristal- kristal silika (SiO2) hampir
100%. Sehingga dengan demikian kemampuan
serapnya relatif lebih kecil bila dibanding dengan
komposisi yang lainnya. ^ ,

Akan tetapi bila pasir yang ditambahkan
sesuai dengan yang diperlukan, maka pasir kuarsa
ini akan memperbesar permeabilitas, aliran limbah
radioaktif cair akan lebih merata ke seluruh
pertnukaan bahan penyerap, juga akan
memperbanyak bidang kontak, sehingga
penyerapan bentonit menjadi lebih baik terhadap

niiklida Sr-90 yang berada di dalam ltmbah.
Dengan demikian penambahan pasir kuarsa di
dalam percobaan ini hanya digunakan untuk
menaikkan permabilitas dan tnenambah luas bidang
kontak ahtara nukiida Sr-90 dan permukaan
bentonit, maka bila bidang kontak menjadi lebih
luas akan semakin banyak nuklida banyak yang
terserap di permukaan. Hasil yan.g diperoleh
semakin besar ini terjadi pada penambahan pasir
70%.

Namun demikian bila pasir kuarsa yang
ditambahkan semakin banyak malahan akan
menutupi pori-pori permukaan bentonit, sehingga
luas bidang kontak makin sempit dan hastlnya
lebih kecil. Dari percobaan ini hasil yang baik pada
perbandingan berat 30% bentonit dan 70% pasir
kuarsa menghasilkan FD 183,33, aktivitas nuklida

"Sr-90 setelah diserap sebesar 4,557 x 10"6 nCi/ml.
Dengan demikian hasil yang diperoleh pada
percobaan ini akan ditentukan kapasitas serapnya
pada percobaan berikutnya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tentang
sifat serap bahan lokal campuran antara bentonit
dan magnetit dapat dilihat pada tabel 2. dan pada
gambar 2.

Pada tabel dan gambar di atas dapat dilihat
bahwa penambahan magnetit pada perbandingan
berat 80% bentonit dan 20% magnetit,
merighasilkan FD yang paling besar dart komposisi
yang lainnya. FD yang diperoleh sebesar 165,35,
sedangkan aktivitas nuklida Sr-90 setelah diserap
5,087 x 10"6 nCi/mi.

Penambahan magnetit pada bentonit ada
dampak positipnya, akan tetapi bila porsen berat

Tabel2. Kemampuan Sera-p Campuran Antara
Bentonit Dan Magnetit. Aktivitas awal
Sr-90 8,4251 x 10"4

No

1

2

3

4

5

6

7

8

Bahan Lokal

Jenis

Bentonit

Bentonit/magnetit

Bentonit/magnetit

Bentonit/magne i: <

Bentonit/magnetit

Bentonit/magnetit

Bentonit/magnetit

Magnetit

Komposisi
(%)

100

60/40

50/50

40/60

30/70

20/80

10/90

100

Aktivitas
Eluen

10^
nCi/ml

9,75

7,95

5,09

7,76

11,45

14,88

18,40

44,30

FD

86,40

108,49

165,35

108,48

74,44

56,62

56,82

18,83

EP

(%)

98,89

99,08

99,35

99,08

98,66

98,23

97,86

94,69
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Gambar2. FD vs persen berai bentonit terhadap
magnetik

magnetit terlalii kecil ataupun terlalu besar FD yang
diperoleh menjadi lebih kecil. Pada 90% bentonit
dan 10% magnetit FD yang diperoleh adalah
108,49, kemudian bila persen berat magnetit
dinaikkan menjadi 60%, menghasilkan FD 46, 82.
Hal ini dapat terjadi karena magnetit adalah salah
satu mineral biji besi, disebabkan magnetit
mempunyai sifat magnit yang diharapkan menarik
kontaminan yang bersifat radioaktif. Kadar
magnetit di dalam bentonit tidak boleh terlalu besar,
karena antara bentonit dan magnetit mempunyai
sifat yang berbeda. Magnetit yang berbentuk
butiran masif, unsur utamanya adalah besi dan
mempunyai permukaan yang licin dan bila
dicampur dengan bentonit tidak dapat
melekat/bercampur satu sama lainnya, hal ini dapat
mengurangi daya penahan terhadap cairan,
sehingga menghasilkan FD yang lebih kecil.

Percobaan berikutnya adalah mempelajari
pengarah komposisi bahan lokal terhadap kapasitas
serapnya. Hasil yang baik yang diperoleh dari
kedua percobaan di atas, di.tentukan kapasitas
serapnya dan dapat dihitung dengan menggunakan
persamaan (3). Kapasitas serap yang paling besar
yaitu pada bentonit 100% sebesar 8,62 x 10'3 jiCi/g,
kemudian ditambah magnetit ataupun pasir kuarsa
kapasitas serapnya menjadi lebih kecil yaitu 80%
bentonit/ 20% magnetit sebesar 8,00 x 10 "3 (xCi/g
dan untuk 30% bentonit/70% pasir kuarsa sebesar
5,60 x 10° ^iCi/g. Sedangkan untuk magnetit 100%
dan pasir kuarsa 100% menjadi lebih kecil bila
dibanding dengan kedua komposisi bahan lokal di
atas, yaitu masing-masing 4,10 x 10'3 |iC"'g dan
3,70 x 10° nCi/gT Hasil yang diperoleh dapat
dilihat pada tabel 3.

Hal ini dapat terjadi karena bentonit dalam
kondisi normal mampu menyerap sebanyak-
banyaknya nuklida Sr- 90 yang ada di sekitamya,
sesuai dengan sifatnya yang dapat sebagai penukar

Tabcl3. Kapasitas Bentonit, Bentonit/
Magnetit, Bentonit/Pasir Kuarsa,
Magnetit Dan Pasir Kuarsa.

No

1

2

3

4

5

Jenis L'ahan
lokal

Bentonit

Bentonit /
Magnetit

Bentonit /
Pasir kuarsa

Magnetit

Pasir kuarsa

Komposisi
Banan

Lokal (%)

100

80/20

30/70

100

100

Volume
limbah

(ml)

260

240

200

160

145

Kapasitas
Serap
(10-3
nCi/g)

8,62

8,00

5,60

4,10

3,70

kation dan mempunyai kelebihan muatan negatif
pada subtitusi isomorfik antara-Si dan Al. Dari
kelebihan muatan negatif ini, bentonit lebih mampu
mengikat kation ( nuklida Sr- 90) yang berada di
sekitamya seperti reaksi di bawah ini.

Bentonit-(H)„ + 90mSr+2.
Bentonit-(Na)„ + 90mSr+:2

• Bentonit-90(Sr)m + nH
1-Bcntonit-90(Sr)m +

(1)
(2)

Di dalam teori bentonit mempunyai sifat
sebagai penyaring, karena sifatnya dan mempunyai
tiga lapisan jaringan permukaan yang aktif pada
struktur oktahedral dan tetrahedral yang saling
berpengarah. Sedangkan bila ditambah pasir kuarsa
atau magnetit kapasitas menjadi lebih kecil, karena
sifat dari pasir kuarsa dan magnetit itu sendiri bila
terlalu banyak, maka dapat menghalangi jalannya
nuklida Sr-90 kontak dengan permukaan bentonit,
sehingga jumlah nuklida yang terserap menjadi
lebih kecil dan kemudian kapasitas dari kedua
komposisi di atas menjadi lebih kecil pula.

Bagaimanadenganmagnetit 100%dan pasir
kuarsa 100% itu jelas kapasitas serap terhadap
nuklida Sr-90 jauh lebih kecil dari bentonit 100%.
Hal ini dapat terjadi karena sifat dari kedua bahan
ini adalah inert dan masif, sehingga kedua bahan ini
hanya digunakan sebagai aditif bahan lokal
bentonit. Penelitian tentang sifat bahan lokal yang
digunakan sebagai bahan penyerap kontaminan
dalam hal pengelolaan limbah radioaktif tetap
diperlukan, mengingat hasil yang diperoleh akan
digunakaij untuk mendukung dalam pe-'.gelolaan
limbah radioaktif baik dalam hal transportasi
ataupun proses penyimpanan sementara atau
petnbuangan lestari.

Dengan demikian hasil yang diperoleh dari
penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
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acuan untuk pengelolaan limbah radioaktif cair
selanjutnya.

KESIMPULAN

Dari peneiitian ini dapat diambil kesimpulan
scbagai berikut bahwabahan lokal bentonit, pasir
kuarsa dan magnetit dapat digunakan sebagai bahan
penyerap nuklida Sr-90 yang ada di dalam limbah
radioaktif cair. FD yang diperoleh dari bahan lokal
bentonit sebesar 86,40, pasir kuarsa sebesar 14,19
dan magnetit sebesar 18,83. Dengan memvariasi
komposisi bentonit dan pasir kuarsa atau bentonit
dan magnetit dapat memperbaiki FD yaitu 30%
bentonit/70% pasir kuarsa, FD yang diperoleh
sebesar 183,33, sedangkan pada 80% bentonit/20%
magnetit, FD yang diperoleh sebesar 165,35.
Bentonit mempunyai kapasitas serap paling besar
bila dibanding yang lainnya, yaitu 8,60 x 10°
meq/g. Aktivitas Sr-90 setelah diserap pada hasil
yang terbaik yaitu sebesar 4,557 x 10'6 aktivitas ini
masih dalam batas yang aman. Sedangkan aktivitas
Sr-90 maksimum yang diijinkan menurut SK.
DIRJEN BATAN No: PN 03/180/DJ/89 tentang
ketentuan keselamatan kerja radiasi yaitu, aktivitas
Sr-90 terlarut adalah sekitar 2,7 x 10"* Ci/ml.
Dengan demikian hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat digunakan untuk pengelolaan
limbah radioaktif cair yang lainnya, sehingga
pengelolaan limbah radioaktif cair menjadi lebih
baik.

SARAN

Untuk melengkapi penelitian ini masih
banyak yang perlu dikaji beberapa parameter yang
berpengaruh terhadap kemampuan serap bahan
lokal, yaitu jenis dan asal bahan lokal, sehingga
diperoleh data yang lengkap dan dapat digunakan
sebagai acuan tentang pengelolaan limbah
radioaktif cair, agar pengelolaan limbah radioaktif
menjadi lebih baik.
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LAMPIRAN

Contoh perhitungan cara mementukan FD,
Ep dan Ks.

FD = Ao/At (1)

FD = 842,51/4,55 = 18333

Ep = (Ao - At)/Ao x 100°/5 (2)

Ep= (842,51-4,55)/842,5Ix 100% =99,45% :

Kapasitas serap bahan lokal bentonit dapat dihitung
sebagai berikut:

v (Ao-At)xVt
K S = AoxW
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Untuk volume 5 ml efluen pertama sbb:

Untuk volume 10 ml efluen berikutnya

= (842^8,90) x 10 ^ = ^
842,51x2,5 V "

dan setemsnya sampai bahan lokal bentonit jenuh,
jumlah volume efluen seluruhnya sebanyak 260 ml.
Dengan menjuirilah kapasitas dari setiap volume
efluen di atas. Kapasitas serap yang diperoleh dari
seluruh perhitungan menggunakan persamaan (3).

Ks = 8,62 xlO"3

TANYA-JAWAB

DS Wlsnubrolo:

1. Pada hasil ditunjukkan puncak pada
perbandingan tertentu,- apakah bisa
dijelaskan kenapa pada perbandingan
tersebut terjadi "peak" ?

2. Alangkahnya baiknya apabila ada
kerjasama dengan peneliti PTPLR karena
adanya kemiripan dengan penelitian di
PTPLR bidang TPL.

ME Budiyono:

1. Pada komposisi 30/70% Bentonit dan Pasir
kuarsa terjadi puncak, karena pada
perbandingan tersebut adalah kontaminan
dapat terikat secara Iuas oleh bentonit secara
maksimum. Karena fungsi pasir dan
magnetit dapat memperluas rongga
sehingga dapat menyerap Sr-90 Iebih
banyak.

2. Dufii'Ma koordinasi iitbang antara PTPLR
dan PPNY, tetapi nyatanya foliow up sampai
sekarang belum ada.

Indro Yuwono:

1. Akiivitas Sr-90yangdiperoleh (4,55 x 10'6

\iCi/ml) bagaimana bila dibandingkan
dengan ketentuan SK Dirjen. tentang batas
radioaktif di lingkungan th. 1992 (bukan
yang '89 — lama).

2. Apa/bagaimana hubungan penelitian
Saudara antara memntukan FD dan daya
serap (yang terbaik 100% bentonit), mana
yang terbaik.

ME Budiyono:

1. Aktivitas Sr-90 yang diperoleh (455 x 10"6

nCi/ml) bila dibandingkan dengan SK
Dirjen. th. .1989 adalah 2,7 x 10"* pCi/mi,
aktivitas tersebut adalah mendekati
ketentuan SK Dirjen. tersebut, sedangkan
untuk ketentuan SK Dirjen th. 1992 kami
belum melihatnya.

2. FD adalah nisbah antara aktivitas awai
dengan aktivitas setelah dialih, sedangkan
kapasitas adalah jumlah maksimum Sr-90
yang dapat diserap oleh bahan lokal tersebut.

Bambang Guritno:

Kapasitas serap terbesar dari berbagai
komposisi Bentonit adalah pada Bentonit 100%
sebesar 8,62.10'3 p.Ci'g. Apakah ini berarti bahwa
: penggunaan bentonit sebagai bahan isian tidak
perlu ?

ME Budiyono :

Pertanyaan hampir mirip sama dengan Sdr.
Indro Yuwono, maka dari itu jawaban dapat dilihat
pada jawaban untuk Sdr. Indro Yuwono.
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MEMPELAJARISIFAT SERAP CAMPURAN MENERAL
KASONGAN D AN PASIR TERHADAP LIMBAH URANIUM
FASE ORGANIK

M. Eko Budiyono, Djoko Sardjono, Sukosrono
PPNY-BATAN

ABSTRAK

MEMPELAJARI SIFAT SERAP CAMPURAN MINEkAL LOKAL KASONGAN DAN PASIR
TERHADAP LIMBAH URANIUM FASE ORGANIK. Telah dilakukan penelitian tentang sifat serap
campuran mineral Kasongan dan pasir Progo terhadap limbah uranium fase organik yang dikaiikan
dengan bahan isiyang digunakan untuk mendukung transportasi limbah dari unit penimbul limbah ke unit
pengolah Hmbah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengantisipasi agar limbah sampai ke unit
pengelolaan limbah dengan aman, makaperhi dilakukan penelitian tentangpengelolaan limbah uraniunt
organik, agar nuklida tidak mudah tersebar ke tingkungan. Penelitian dilakukan dengan cara memvariasi
beberapa parameter yang berpengaruh terhadap sifat serap mineral Kasongan dan pasir Progo yang
digunakan sebagai bahanpenyerap atau bahan isi. Variabelyang diteliti antara lain, ukuran butir mineral
Kasongan dan pasir Progo diva-riasi dari 10 sampai dsngan 200 mesh. Juga komposisi campuran bahan
isi mineral Kasongan/pasir Progo divariasi dari 100/0 sampai dengan 0/100 persen berat.
Masing-masing parameter ditenlukan kapasitas serapnya terhadap limbah uraniumfase organik. Dari
hasil percobaan dapat ditarik kesimpidan bahwa kapasitas serap yangpating baik dari mineral Kasongan
pada ukuran butir 80 tnesh sebesar 58 x 10'2 ml/g, pasir Progo pada ukuran butir 20 sampai dengan 80
mesh sebesar 30 x 1O'~ ml/g. Sedangkan untuk variasi persen berat campuran yang paling baik adalah
pada komposisi 100/0 antara mineral Kasongan/pasir Progo dengan serapan sebesar 58 x 10'2 ml/g.

ABSTRACT

THE STUDY OF THE SORPTION CAPACITY OF MINERAL KASONGAN AND SAND MDCTURE
OF THE WASTE OF URANIUM ORGANIC PHASE. An experimental investigation on the sorption
capacity ofmineral Kasongan and sand of Progo ofthe waste ofuranium organic phase v/hich to be
connected v/ith a backfdl material which can be used to carried out ofwaste transportationfrom uncertain
unit ofthe wasles to process ofthe wastes. The aim ofthe:ifivestigation wastes transportatian mitst be
conducted ofthe antisipation, that ofihe wastes v/Uh safe to unit management ofwastes. Therefore must
be investigated ofthe uranium organic wastes. This irivestigations which influence sorption abillity, so
an experimental inve.stigation on its sorptiveness is necessary since this nuclide can not be dispersed to
the environment. This investigation was cdrried oiit by vatying some parameters which influence the
sorption ability or sorptive capacity ofthe mineral Kcsongan and the sartd of Progo. The variables
investigated were the grains size ofthe backfill material. Also the composition ofmimral Kasongan/sand
o/Progo. The grains size were variedfrom 10- 200 mesh and the compotition were variedfrom 100/0 to
0/100 % by weight. The sorption capacity ofthe maximum results was also determined. It can be concluded
that the sorption capacity ofthe mineral Kasongan was the best at the grains ofsize about 80 mesh. The
sorption capacity was 58 x 10' ml/g and the grains size ofthe sand o/Progo about 20 to 80 mesh was
30x10' ml/g. The bestsorption capacity oj'58x10' ml/gwasgainedatthecompositionoflOO%mineral
Kasongan and 0 % sand Progo.

3PENDAHULUAN

Selama ini penelitian tentang pengelolaan
limbah uranium fase organik masih sangat

sedikit, maka penelitian tentang hal ini terutama
untuk menunjang keselamatan transportasi limbah
belum pernah dilakukan, sehingga dengan

demikian perlu dilakukan penelitian yang ada
kaitannya dengan sifat serap bahan isi dari mineral
lokai terhadap limbah uranium fase organik.(1)

Perlu diketahui. bahwa asal usul limbah
uranium fase organik adalah befasal dari proses
permumian uranil nitrat heksa hidrat (aq) atau dari
iindihan proses irradiasi bahan bakar nuklir yang
diekstraksi dengan tributil phospat (o). Semuanya

M Eko Budiyono dkk ISSN 0216-3128



Prosiding Pertemuan dan Prescntasi Ilmiah
PPNV-BATAN Yogyakarta, 25-27April 1995 Buku II 335

itu dari rangkaian proses pembuatan bahan bakar
nuklir, saiah satu contoh ekstraksi pada proses
pemumian uranium adalah sebagai berikut.

UO2(NO3)6H2O

UO2(NO3)(TBP)
2TBP(o)

6 H2O
(1)

Limbah radioaktif fase organik adaiah
mengandung unsur dotninan uranium yang
mempunyai umur paro yang sangat panjang sampai
105 tahun. Karena itu perlu penangan yang lebih
serius terutama dalam hal tamsportasi limbah dari
unit penimbul limbah sampai dengan unit pengolah
Iimbah.(2>

Pengelolaan limbah meliputi pengumpulan,
pemisahan, pengolahan, pemadatan, taransportasi
dan penyimpanan sementara/lestari, maka untuk
mencegahtersebamyanuklidake lingkungan, maka
perlu ditambah bahan isi yang dapat menyerap dan
mengikatnya.w

Penggunaan campuran mineral Kasongan
dan pasir Progo yang akan digunakan sebagai bahan
penyerap tumpahan limbah uranium fase organik
bila hal ini terjadi, karena bahan ini mempunyai
kemampuan serap yang cukup tinggi. Oleh karena
itu perlu dilakukan penelitian tentang optimasi dari
mineral tersebut yang digunakan sebagai bahan isi.

Bahan isi dikenal dengan istilah
"Buffer/Backfill material" adalah dapat digunakan
untuk mencegah/menahan nuklida atau dapat
menyerap dan meredam pancaran energi radiasi
yang dilepas oleh nuklida yang lepas setelah limbah
itu diproses. Kegunaan bahan isi dapat
mengurangi, menghambat dan menaikkan daya-
isolasi terhadap limbah- radioaktif, serta dapat
menjaga keutuhan wadah/bahan pengungkung dari
aktibat goncangan dalam transportasi/
penyimpanan limbah, hai ini mineral Kasongan dan
pasir Progo dapat digunakan sebagai bahan isi.(4)

Menurut Kanwar Raj, komposisi bahan isi
yang digunakan untuk mendukung dalam hal
transportasi limbah adalah kuarsa 52%,
montmorilonit 25%, vermikulit 14%, apatit 2%,
magnetit 5% dan antalpugit 2%. Salah satu contoh
penggunaan bahan isi pada proses transportasi
adalah seperti pada gambar 1.

Bahart isi yang digunakan pada penelitian ini
adalah mineral yang berasal dari Kasongan dan
pasir dari kali Progo. Mineral Kasongan
mempunyai unsur dominan SiO2 60 %, A12O3 23 %,
Fe2O,1 %, CaO 2 %, MgO 1,87 % dan hilang pijar
termasuk CO2 8,23 %. Di dalam suatu mineral bila
ada unsur Si dan Al membentuk suatu rangkaian

polimer yang berrongga. Pada umumnya minerai
ini dapat digunakan sebagai penyaring atau
penyerap yang sangat baik.<5)

BETON
KEDAP

LEMPENOAN
BETON
BEKTULANO

. TANOKI
UMBAH

PENYANOGA DARIBETON BFJCTULANO

PENYANOO A D ARI T>INAH

Gatnbar 1. Salah Satu Bentuk Pemakaian
Bahan Isl

Untuk memperbaiki sifat serapnya, maka
perlu ditambah aditif, sehingga mampu
mempertahankan daya serapnya dari perubahan
alarn. Salah satu aditifyangbiasa digunakan adalah
pa§ir, karena kandungan silika pada pasir sangat
tiriggi. Unsur ini dapat mendukung bahan isi
menjadi stabil, Hanya kerugiannya dapat
menurunkan kapasitas serapnya. Hal ini perlu
dilakukan optimasi komposisi bahan isi, agar
didapat kondisi bahan isi yang ideal.(<5)

Pasir merupakan mineral inert tipe felsic
yang terdiri dari kristal-kristal silika (SiO2). Pasir
ini terjadi dari pelapukan batuan yang mengandung
kristal kuarsa yang didekantir oleh alam, misalnya
oleh air sungai, air hujan, air danau, air laut dan
laiii-lain. Pada umumnya pasir mempunyai sistim
kristal heksagonal dengan kekerasan 7 skala Mohs
dan berat jenisnya 2,6 sampai 2,7.(6>

Di Indonesia pada umumnya terdapat
sebagai endapan sedimen dan tercampur dengan
lempung, feldspar, magnetit, ilmenit, limorit, pyrit,
mika, biotit, hornblende dan zirkon. Dari penelitian
kandungan SiO2 berkisar 80 - 99 %, Na2O antara
0,02 - 0,4 %, K2O antara 0,03 - 0,7 % dan Fe2O3

antara0,l -2,5%.

Dalam penelitian ini pasir hanya dipakai
sebagai bahan pengencer mineral Kasongan dan
untuk melancarkan proses serap antara mineral
Kasongan dengan lirnbah uranium fase organik,
karena sifat pasir itu sendiri.

Tentunya pada penelitian perlu dilakukan
optimasi parameterparameter yangberpengaruh
pada sifat serap mineral Kasongan dan pasir Progo
antara lain ukuran butir (mesli) dari masing-masing
bahan isi dan komposisi dari kedua bahan tersebut
dalam persen beratyang dikaitkan dengan kapasitas
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serap yang optimal terhadap limbah uranium fase
organik.

Dari permasalahan yang dihadapi dan
tinjauan pustaka, maka dapat diberikan suatu
hipotesa. Kapasitas serap dipengaruhi oleh besar
kecilnya ukuran butir pada bahan penyerap,
semakin kecil ukuran butir (semakin besar mesh)
dapat menyerap lirnbah uranium fase organik
semakin banyak. Juga dengan merubah komposisi
antara mineral Kasongan dan pasir Progo akan
memperbaiki kapaskas serapnya.

Tujuan penelitsan ini untuk mengetahui data
kapasitas serap bahan lokal Kasongan terhadap
limbah uranrum fase organik yang dapat digunakan
untuk mendukung pengelolaan limbah secara
keseluruhan baik untuk kalangan PPNY itu sendiri
maupun BATAN pada umumnya. Untuk
menentukan kapasitas serap dapat dihitung dengan
menggunakan persamaan (1) di bawah ini.

Kapasitas serap dapat dihitung dengan
persamaan sebagai berikut:

(Vo-Vt)
(ml/g) (1)

Ks adalah kapasitas serap (ml/g).

Vo adalah volume limbah UFO (ml).

Vt adalah volume limbah pada saat jenuh (ml).

W adalah berat bahan penyerap (g).

TATA KERJA

Bahan Yang Digunakan

1. Limbah uranium fase organik.
2. Mineral Kasongan.
3. PasirProgo.

Alat Yang Digunakan

1. Timbangan elektronik.
2. Buret.
3. Pompa dosis masterfiex.
4. Erlemeyer
5. Jam.
6. Gelasukurdll.
7. Ayakan tyler.

Percobaan 1.

Mencntuan Kapasitas Serap Mineral
Kasongan.

1. Diambil mineral Kasongan seberat 1 kg,
dikeringkan pada suhu kamar, kemudian
diambil sedikit dianalisis untuk menentukan
kandungan unsur dominan yang terdapat di
dalamnya.

2. Ditimbang 200 g untuk ditumbuk, hasil
tumbukan diayak dengan ayakan tyler sebesar
10 mesh dan ditampung pada 20 mesh.

3. Dari hasil ayakan ditimbang sebanyak 5 g,
dimasukkan ke dalam buret.yang sebelumnya
telah disiapkan sebanyak 5 buret. Kemudian
dialiri limbah uranium fase organik, volume
awal/waktu dicatat untuk menentukan
kapasitas serap dari mineral Kasongan.

4. Kemudian limbah uranium fase organik
dialirkan dengan membuka kran pada buret
diamati kecepatan dan waktu pertama mulai
menetes. Dari pengamatan ini kapasitas serap
mineral Kasongan pada ukuran butir 10 mesh
dapat ditentukan.

5. Dengan cara yang sama dengan percobaan
1.(1-4), tetapi ukuran butir mineral Kasongan
divariasi dari 20 sampai dengan 200 mesh. Dari
hasil pengamatan ini kapasitas serap pada
masing-masing ukuran butir dapat ditentukan.

Percobaan 2.

Menentukan Kapasitas Serap Pasir Progo

1. Diambil pasir Progo seberat 1 kg, dikeringkan
pada suhu kamar, kemudian diambil sedikit
dianalisis untuk menentukan kandungan unsur
dominan yang terdapat dt dalamnya.

2. Ditimbartg 200 g ditumbuk, hasii tumbukan
diayak dengan ayakan tyler sebesar 10 mesh dan
ditampung pada 20 mesh.

3. Dari hasil ayakan dkimbang sebanyak 5 g,
dimasukkan ke dalam buret yang sebelumnya
telah disiapkan sebanyak 5 buret. Kemudian
dialiri limbah uranium fase organik, volume
awal/waktu dicatat untuk menentukan kapasitas
serapnya.

4. Kemudian litnbah uranium fase organik
dialirkan dengan membuka kran pada buret
diamati kecepatan dan waktu pertama mulai
menetes. Dari pengamatan ini kapasitas serap
pasir Progo pada ukuran butir 10 mesh dapat
ditentukan.
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5. Dengan cara yang sama dengan percobaan
2.(1-4), tetapi ukuran butir pasir Progo divariasi
dari 20 sampai dengan 200 mesh. Dari hasil
pengamatan ini kapasitas serap pada
masing-masing ukuran butir dapat ditentukan.

Percobaan 3.

Menentukan Kapasitas Serap Campuran
Bahan Isi Mineral Kasongsn/pasir Progo.

1. Ditimbang mineral Kasongan 5 g (100% b/b)
dan 0 gpasir Progo baikmineral Kasongan/pasir
Progo digunakan pada ukuran butir yang baik
dari percobaan 1 dan 2. Dengan cara yang sama
percobaan 1/2. Dari pengamatan ini kapasitas
serap pada komposisi mineral Kasongan/pasir
Progo untuk 100/0 % berat dapat ditentukan.

2. Dengan cara yang sama (percobaan 3.1.) prosen
berat divariasi dari 90/10 sampai dengan 0/100.
% berat pasir Progo. Dari hasil pengamatan ini
kapasitas serap pada masing-masing komposisi
baban isi butir dapat ditentukan.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini setelah diolah
menggunakan persamaan (1). Kapasitas serap
bahan isi baik mineral Kasongan maupun pasir
Progo serta campuran antara mineral Kasongan dan
pasir Progo dapat dilihat dalam beberapa tabel dan
padagambar dibawahini. Padatabell dangambar
2 terHhat bahwa ukuran butir pada mineral
Kasongan dapat mempengaruhi besar kecilnya
kapasitas serap terhadap Jimbah uranium fase
organik, dengan kata lain semakin besar mesh
(semakin kecil ukuran butir), kapasitas serap
semakin besar. Pada ukuran butir 10 mesh kapasitas
serap 46 x 10"2 ml/g, sedangkan pada 80 mesh
kapasitas serap menjadi 58 x 10"2 ml/g. Hal ini
dapat terjadi karena ukuran butir semakin kecil, luas
bidang kontak semakin besaiymaka dapat
menyerap limbah uranium fase semakin banyak,
sehingga dengan demikian kapasitas semakin besar.
Agar jelasnya dapat pada tabel 1 dan gambar 2 di
bawah ini.

Akan tetapi bila ukuran butir dibuat semakin
keci! yaitu dari 80 mesh menjadi 100 sampai deng-ji
200 mesh, kapasitas serap menjadi lebih kecil,
karena pada iikuran butir sangat kecil sulit dapat
ditembus iimbah uranium fase organik. Oleh
karena itu limbah ini tidak mampu menembus
bidang kontak bagian dalam dan hanya terserap
pada permukaan saja, sehingga kapasitas yang

diperoleh rtieiijadi lebih kecil. Dengan demikian
kapasitas serap yang paling baik untuk mineral
kasongan pada ukuran butir 80 mesh, kapasitas
yang diperoleh 58 x 10'2 ml/g.

Tabel 1. K2pasitas Scrap Mineral Kasongan
Terhadap Limbah Uranium Fase Crganik
Dengan Variasi Ukuran Butir.

No

1

2

3

4

5

6

Bahan Isi

Mineral Kasongan

Mineral Kasongan

Mineral Kasongan

Mineral Kasongaii

Mineral Kasongan

Mir.eral Kasongan

Ukuran
Butir

(mesh)

10

20

40

60

80

100

Kecepatan
Serap

ml/mnfcni

Dcnsitas
M

Ksongan

(g/ml

3362,573 j 2,526

387,826

60,041

4,261

3,583

1,053

2,672

2,722

2,722

2,817

1,916

Kapasita
s Scrap

io-2

ml/g j

46

46

52

56

58

54

. (iji'.ills Soip 1x10-2 tnl/g)

100 ISO
Utmt Eitir (ncstj

Gatnbar 2. Kapasitas Serap Mineral Kasongan vs
Ukuran Butir.

Ukuran butir pada mineral Kasongan juga
dapat mempengaruhi kecepatan serap terhadap
limbah uranium fase organik, semakin kecil ukuran
butir mineral kasongan, kecepatan serap semakin
kecii. Pada 10 mesh kecepatan serap 3362,573
ml/menit/cm, sedangkan pada 200 mesh sebesar
0,437 ml/menit/cm. Hal ini disebabkan karena
pada ukuran butir kecil ruang gerak limbah uranium
fase organik adalah sangat terbatas, sehingga dapat
mengakibatkan kecepatan serap semakin sangat
kecil bila dibariding pada ukuran butir 10 mesh pada
mineral Kasongan.

Percobaan berikutnya bagaimana pengaruh
ukuran butir pasir Progo pada kapasitas serapnya
dan kecepatan serap terhadap .limbah uranium fase
organik. Tabel 2 dan gambar 3 terlihat jelas bahwa
ukuran butir tidak begitu berpengaruh terhadap
kapasitas serap. Pada 10 mesh kapasitas serap
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sebesar 26 x lO~2mI/g, sedangkan pada 20 sampai
dengan 80 mesh sebesar 30 x 102 ml/g. Tetapi
ukuran butiran berpengaruh terhadap kecepatan
serap, yaitu semakin kecil ukuran butir pasir Progo,
semakin kecil kecepatan serap. Pada 10 mesh
sebesar 204,531 ml/menit/cm dan pada 200 mesh
sebesar 3,467 ml/menit/cm. Hal ini dapat terjadi
karena sifat dari pasir yang bersifat inert dan hampir
tidak berongga pada setiap butir pasir tersebut.
Dengan kata lain bahwa pasir menurut.pustaka
merupakan mineral tipe felsic yang terdiri dari
kristal-kristal siiika (SiO2). Agar jelasnya hasil
yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 2 dan
gambar 3.

Tabel 2. Kapasitas Serap Pair Progo Terhadap
Limbah Uranium Fase Organik Dengan
Variasi Ukuran Butir.

No

1

2

3

4

!!
5

6

7

Bahan Isi

Pasir Progo

Pasir Progo

Pasir Progo

PasirProgo

Pasir Progo

Pasir Progo

Pasir Progo

Ukuran
Butir

(mesh)

10

20

40

60

80

100

200

Kccepatan
Serap

ml/mnt/cm

204.531

83,849

73,099

47,217

33,482

8,786

3,467

Densitas
M

Ksongan

(g/ml

2,450

2,618

2,653

2,986

3,060

2,650

2,596

Kapasitas
Serap

10"2 ml/g

26

30

30

30

30

25

26

i Stnp [nl))l

100 150
U t t u t Bdir (ntsk|

Gambar3. Kapasitas Serap Pasir Progo vs
Ukuran Butir.

Pasir ini terjadi dari pelapukan batuan yang
mengandung kristai kuarsa yang didekantir oleh
alam, misalnya oleh air sungai, air hujan, air danau,
air laut dan lain-lain. Pada umumnya pasir
mempunyai sistim kristal heksagonal dengan
kekerasan 7 skala Mohs dan berat jenisnya 2,6
sampai 2,7 g/ml.

Di Indonesia pada umumnya terdapat
sebagai endapan sedimen dan tercampur dengan
lempung, feidspar, magnetit, ilmenit, limorit, pyrit,
mika, biotit, homblende dan zirkon. Dari penelitian
kandungan SiO2 berkisar 80 - 99 %, Na2O antara
0,02 - 0;4 %, K2O antara 0,03 - 0,7 % dan Fe2O3

antaraO,! -2 ,5%.

Da'am penelitian ini pasir hanya dipakai
sebagai bahan pengencer mineral bentonit dan
untuk melancarkan proses serap antara mineral
Kasongan dengan limbah uranium fase organik,
karena sifat pasir itu sendiri. Dengan demikian
ukuran butir pasir Progo sedikit berpengaruh pada
kapasitas serap terhadap limbah uranium fase
organik. Kapasitas serap yang baik sekitar 20
sampai dengan 80 mesh sebesar 30 x 10'2 ml/g:

Penelitian selanjutnya dipelajari pengaruh
perubahan komposisi atau persen berat mineral
Kasongan terhadap pasir Progo. MerubaK
komposisi ini bertujuan agar kapasitas serap bahan
isi ini menjadi lsbih baik. Baik untuk mineral
Kasongan maupun pasir Progo dipilih pada ukuran
butir yang terbaik yang didapat dari kedua
percobaan di atas. Agarjelasnya dapat dilihat pada
tabel 3 dan gambar 4.

Tetapi kenyataan ini tidak dapat dibuktikan
pada percobaan ini, karena kapasitas serap yang
paling besar pada komposisi antara mineral
Kasongan/pasir Progo 100/0 % yaitu sebesar 58 x
10"2 ml/g. Semakin kecil komposisi mineral
Kasongan terhadap pasir Progo kapasitasnya
semakin kecil yaitu padakomposisi 20/80 % samapi
dengan 0/100 % sebesar 26 x 10'2 ml/g.

Pada tabel 3 dan gambar 4 dapat dilihat
bahwa penambahan pasir Progo tidak memberikan i
dampak positip terhadap hasil yang diperoleh,
semula penambahan pasir Progo untuk
memperbesar kapasitas serap mineral Kasongan
terhadap limbah uranium fase organik. Hal ini
dapat terjadi karena mineral Kasongan dalam
kondisi normal mampu menyerap
sebanyak-banyaknya limbah uranium fase organik
yang ada di sekitamya, sesuai dengan sifatnyayang
dapat sebagai penyerap dan mempunyai sifat
sebagai penyaring.

Mineral Kasongan tnempunyai tiga lapisan
jaringan permukaan yang aktif pada struktur
oktahedral dan tetrahedral yang saling berpengaruh.
Sedangkan bila ditambah pasir Progo kapasitas
serapnya menjadi lebih kecil, karena sifat dari pasir
itu sendiri yang semula untuk membuat rongga
antara butir mineral Kasongan menjadi lebih besar
atau bidang kontak menjadi lebih luas, malahan
dapat menutupi permukaan tersebut, maka dapat
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Tabel 3. Kapasitas Serap Campuran Antara
Mineral Kasongan Dan Pasir Progo Dengan
Variasi Persen Berat,,..-..

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bahan Isi

Jenis

M. Kasongan/P Progo

M. Kasongan/P Progo

M. Kasongan/P Progo

M. Kasongan/P Progo

M. Kasongan/P Progo

M. Kasongan/P Progo

M. Kasongan/P Progo

M. Kasongan/P Progo

M. Kasongan/P Progo

M. Kasongan/P Progo

M. Kasongan/P Progo

Komposisi

100

90/10

80/20

70/30

60/40

50/50

40/60

30/70

20/80

10/90

0/100

Keccpatan
Scrap

ml/mnt/cm

3,583

9,396

9,818

10,503

13,086

13,523

14,038

15,657 •

22,590

35,351

204,531

Kapasita?
Scrap |

10": mi/g i

58 !

* i
50 i

i
44 j

38 [

34

34 |

28 [

26

26 !

26

I t f l l lllO-Z ftlfft

•10 0 10 20 30 «0 SO (0 70 60 10 100 110
rttui Itnl Kiittil Kmi|ll IU Pnli Ft<|l

Cambar 4. Kapasitas Serap Mineral Kasongan vs
% Berat Pasir.

menghalangijalannya limbah uranium faseorganik
kontak dengan permukaan mineral Kasongan,
sehingga jumlah limbah yaiig terserap menjadi
lebih kecil dan kemudian kapasitas serap menjadi
lebih kecil pula dengan bertambahnya pasir disertai
dengan berkurangannya mineral Kasongan.
Dengan demikian kapasitas serap pada pengaruh
perubahan komposisi antara mineral Kasongan dan
pasir Progo yang paling baik, yaitu pada komposisi
100/0 % kapasitas serap yang diperoleh sebesar 58
xlO"2ml/g.

Penelitian tentang sifat serap bahan isi yang
digunakan sebagai bahan penyerap limbah dalam
hal pengelolaan limbah radioaktif tetap diperlukan,
mengingat hasil yang diperoleh akan digunakan
untuk mendukung dalam pengelolaan limbah
radioaktif baik dalam hal transportasi ataupun

proses penyimpanan sementara atau penyimpanan
lestari.

Dengari?demikian hasil yang diperoleh dari
penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
acuan untuk pengelolaan limbah radioaktif cair
selanjutnya.

KESIMPULAN

Dari permasalahan, tinjauan pustaka,
hipotesis, percobaan dan hasil pembahasan dapat
diambil kesimpulan, bahwa mineral Kasongan dan
pasir Progo dapat digunakan sebagai bahan
penyerap limbah uranium fase organik. Kapasitas
serap mineral Kasongan yang paling besar pada
ukuran butif 80 mesh, sebesar 58 x 10'2 ml/g.
Sedangkan kapasitas serap pasir Progo relatif tidak
berubah pada variasi ukuran butir, pada 20 sampai
dengan 80 mesh hasil yang diperoleh lebih baik bila
dibanding dengan yang lainnya, sebesar 30 x 10'2

ml/g. Dari variasi komposisi kapasitas serap yang
paling besar pada kompoisisi 100/0 %, sebesar 58 x
10"! ml/g. Penelitian tentang sifat serap bahan isi
yang digunakan sebagai bahan penyerap limbah
dalam hal pengelolaan limbah radioaktif tetap
diperlukan, mengingat hasil yang diperoleh akan
digunakan untuk mendukung dalam pengelolaan
limbah radioaktif baik dalam hal transportasi,
proses penyimpanan sementara atau penyimpanan
lestari. Dengan demikian hasil yang diperoieh dari
penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
acuan untuk pengelolaan limbah radioaktif cair
selanjutnya, sehingga pengelolaan limbah
radioaktif cair menjadi lebih baik.

SARAN

Untuk melengkapi penelitian ini masih
banyak yang perlu dikaji beberapa parameter yang
berpengaruh terhadap kemampuan serap bahan isi
ini, yaitu jenis, asal dan aktivasi bahan isi, sehingga
diperoleh kapasitas serap yang lebih baik, serta data
yang lengkapdan dapat digunakan sebagai acuan
tentang pengelolaan limbah radioaktif cair, agar
pengelolaan limbah radioaktif menjadi lebib baik.
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TANYA-JAWAB

Indro Yuwono:

Disebutkan bahwa kapasitas serap mineral
Kasongan 58 x IO'1 ml/g. Mengapa digunakan
satuan ml/g, padahal yang penting adalah
perbandingan berat U/aktivitas per berat mineral.
Jika yang dkentukan harus diperhitungkan juga
konsentrasi larutannya.

ME Budiono:

Peneltuan kapasitas serap 58 x 10'2 ml/g ini
bertujuan untuk mengetahui berapa banyak bahan

isi yang diperlukan untuk bahan isi, disesuaikan
dengan jumlah limbah yang akan dikirim ke unit
lain. Dari kapasitas serap ini dapat ditentukan
jumlah bahan isi yangdiperlukan. Sedangkan untuk
aktivitas U dalam limbah UFO tidak ditentukan,
karena kesulitan peralatan analisis.

Endro Kismolo :

1. Mineral lokal (clay) apabila kontak dengan
air mempunyai sifat plastis dan sangat
mudah menyerap air, selanjutnya terbentuk
serpihan lumpur bentonit, mengapa dalam
penelitian ini diteliti variabel ukuran butir.

2. Apa manfaat pasir dalam sistem wadah,
kaitannya dengan pemakaian clay sebagai
adsorben.

3. Apakah sudah dipikirkan ketahanan clay
apabila dipakai sebagai bahan isi terhadap
senyawa organik (misalnya: TBP-kerosine)
terutama terhadap ketahanan fisis dari
kristal momorilonit yang ada pada clay.

ME Budiono :

1. Tujuan variasi butir ini diharapkan luas
permukaannya lebih luas, dan diharapkan
dapat menyerap limbah-iimbah UFO lebih
banyak sehingga kapasitasnyamenjadi lebih
besar pula. Hal ini dapat dilihat pada Tabel
I.

2. Manfaat pasir dalam sistem wadah, pasir
digunakan sebagai pengencer, sehingga
partikel Kasongan menjadi berongga, juga
diharapkan dapat menyerap limbah UFO
lebih banyak.

3. Ketahanan ciay memang ada pengaruhnya
terhadap keasaman limbah. Clay tidak tahan
terhadap Iimbah pada pH rendah, polimer
dari clay pada kondisi tersebut dapat terjadi
hidrolisa, sehingga kemarnpuan serap
m'enjadi lebih baik, keasaman sangat
berpengaruh tehadap kristal clay.
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PENGARUH PENAMBAHAN GARAM KALSIUM KARBONAT
TERHADAP PROSES PENGENDAPAN LBVIBAH YANG
MENGANDUNG KONTAMBSfAN Am FASE AIR

Isman M.T., Endro K., Sukosrono
FPNY-BATAN, Jl. Babarsari, P.O. Box 1008, Yo&akaria 55010

ABSTRAK

PENGARUH PENAMBAHAN GARAM KALSJUM KARBONAT TERHADAP PROSES
PENCENDAPAN LIMBAH YANG MENGAKDUNG KONTAMINAN Am FASE AIR. Telah dilakukan
penelitian untuk mereduksi volume limbah cair yang mengandung kontaminan nuklida Amerecium .
Reduksi volume dilakukan dengan menambahkan koagulan kalsium karbonal (CaCOj). Penelitian
dilakukan dengan menambahkan koagulan CaCOi ke dalam limbahyangielah diaturpH-nya, kemudian
dengan memakai alatjar test dilakukan pengadukan cepat selatna 5 menil dan pengadukan iambat 30
menit, maka akan terbenlukflok dan beningan. Flokyang lerjadi akan mengikat radionuklida yang ada
dalatn limbah. Variabelyang diteliti, yaitu: konsentrasi CaCO}, pH'limbah, kecepatan pengadukan cepat
dan kecepatanpengadukan lambat. Variabelkonsentrasi CaCOiyangditelili dimulaidari 100, 200, 300,
400, 500, 600, 700, 800. 900, 1000 sampai dengan 1500 ppm. Variabel pHyang diteliti adalah pH = 7,
8,9, 10, 11, 12, 13. Variabel kecepatan pengadukan cepat yang diteliti adalah 100, 150, 200, 250, 300
rpm. Variabel kecepatan pengadukan lambat yang diteliti adalah 20, 30, 40, 50 rpm. Hasil terbaik
diperoleh pada konsentrasi CaCOi 600 ppm, pH =10, kecepatan pengadukan cepat 175 rpm dan
kecepatan pengadukan lambat 20 rpm . Pada kondisi ini diperoleh harga faktor dekontaminasi (FD) =

125, efesiensi pemisahan = 99,2%, serta aktivitas Hmbah turun dari 2x10~
iiCi/ml.

menjadi 1,6x10'

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TPJCALSIUM PHOSPHAT SALT ADDITION ON THE PRECIPITATION
PROCESS OF THE LIOUID WASTE CONTAINING Am CONTAMINANT. The investigation ofliquid
waste volume containing o/Amerecium nuclide contaminant was experimentalty carry out. Tke reduction
ofvolume was done by adding CaCOi coagulant. The experimental was done by adding the coagulant of
CaCOi to the waste wilh its preadjusted pH, then by ulilizing thejar-lest equipment was carried oul the
jast stirring speed for 5 minutes and the gentle agitation for 30 minules, iherefore its floc and the
supernatant will be formed. TKe resulled floc will trap radionuclide in wasle, The variables that was
investigated were: the concentration ofCaCOi, pH ofthe waste.Jlash mixing rate, gentle agitation rale.
The investigaiion CaCOs concentration wds variedfrom 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,
1000, to ISOOppm. The investigation pH'v/as variedfrom pH'= 7,8, 9, 10, 11, 12, to 13. The investigation

flash mixing rate was varied from 100, 150, 200, 250, to 300 rpm. The investigation gentle agitation
variabk was variedfrom 20, 30, 40, to50rpm. The best result which was represenied by decontamination
factor (DF) was obtainedfrom CaCOi concentration of600ppm, andpH = 10, andgentle agitation rate
of20 rpm, flash mixing rate of 175 rpm. At this condition will be resulted decontamination factor = 125
and separation efflciency — 99,2% and activity ofthe wasle decrease from 2x10' \xCi/ml to 1,6x10'
\iCi/ml. ' •

PENDAHULUAN

Limbah radioaktif timbul akibat adanya operasi
fasilitas nuklir, yang berdasarkan bentuk

fisiknya dibedakan menjadi limbah radioaktif
bentuk padat, cair dan gas. Radionuklida yang ada
dalam limbah cair dapat berada dalam bentuk
ion-ion, padatan (suspensi) dan koloid. Adapun

maksud pengolahan limbah radioaktif cair adalah
untuk mendekontaminasi adanya radionuklida
tersebut ataupun untuk pengambilan kembali
unsur/senyawa yang bermanfaat. Disamping itu
dengan dilakukan pengolahan limbah cair,
memungkinkan membuapg residu yang
aktivitasnya telah memenuhi persyaratan standar
lingkungan. Beberapa macam teknik yang dapat
digunakan untuk mengolah limbah radioaktif cair
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adalah dengan cara evaporasi, pengoiahan secara
kimia, pengolahan dengan penukar ion.<li2)

Pengolahan secara kimia dengan tnetode
flokulasi dan koagulasi mempunyai beberapa
keunggulan, yaitu : proses reiatif mudah, sederhana
dan biayanya murah. Selain itu pengoiahan secara
kimia mampu mengolah iimbah radioaktif cair
dengan keasaman yang rendah, kandungan garam
yang relatif tinggi dan bermacam-macam
radionuklida. Dengan keunggulan ini, maka
pengolahan secara kimia mutlak diperlukan
sebelum dilakukan pengoiahan secara evaporasi
ataupun secara penukar ion.(1'2"3)

Dalam pengolahan secara kimia,
radionuklida umumnya terjadi dalam bentuk
terhidrat karena adanya perubahan bentuk yang
tidak larut akibat adanya penambahan anion atau
kation yang sesuai. Penggunaan pengemban yang
sesuai sering dilakukan untuk mendapatkan hasil
lebih baik. Banyak macam reagen yang dapat
dipergunakan da!am pengolahan secara kimia,
reagen yang dipergunakan disesuaikan dengan
radionukllida yang ada di dalamnya. Salah satu
macam reagen yang dapat dipergunakan dalam
pengolahan secara kimia adalah karbonat, dengan
reaksi koagulasi yang terjadi adalah :

Ca2 CO3 CaCO3

Dari reaksi ini, dapat menurunkan aktivitas
nuklida pemancar . Proses koagulasi dan flokulasi
yang mengacu dari terbentuknya reaksi tersebut
biasa disebut dengan proses soda kapur, disamping
itu proses soda kapur juga sering dipergunakan
untuk menghilangkan kesadahan air.(4iS'6)

Pada penelitian ini, diamati pengendapan
limbah cair fase air yang mengandung kontaminan
radionuklida ameresium. Tujuari penelitian adalah
untuk mengetahui kondisi yang paling baik untuk
pengendapan limbah yang mengandung ameresium
dan harga efesien pemisahannya menggunakan
koagulan karbonat. Ameresium. adalah
radionuklida pemancar , dengan dilakukan
koagulasi menggunakan karbonat terhadap limbah
yang mengandung kontaminan ameresium dan
uranium diharapkan mendapatkan hasil yang baik.

TATAKERJA

Alat:

l.JarTest

2. Gelas beaker
3. Kertas saring
4. Pipetefendrof

6. Pencacah , a/B Canberra

7. Lampu pemanas
8. pH meter

9. Pipet tetes.

5. Planset 10. Timbangan elektronik.

Bahan :

1. CaCO3

2. Limbah Am241 , aktivitas ± 2x10's \iCUml
3. NaOH
4. Akuades

Cara Kerja:
Untuk mengetahui pengaruh garam CaCO3

terhadap proses pengendapan limbah cair yang
mengandung kontaminan Uranium, dilakukan
tahapan-tahapan sebagai berikut:

Diambil cuplikan limbah 300 ml yang telah
diaturpH-nya= 10, dimasukkandalamSbuahgelas
beker volume 100 ml yang telah diberi nomer 1,2,
3,4,5 masing-masing 50 ml. Di dalam gelas beker
yang telah berisi limbah tersebut. selanjutnya
dimasukkan koagulan CaCO3 sedemikian rupa
sehingga konsentrasi CaCO3dalam larutan menjadi
50 ppm (untuk gelas beker nomer 1), 100 ppm
(untuk gelas beker nomer 1), 200 ppm (untuk gelas
beker nomer 1), 300 ppm (untuk gelas beker notner
1), 400 ppm (untuk gelas beker nomer 1). Dengan
memakai jar test kemudian dilakukan pengadukan
cepat dengan kecepatan 150 rpm selama 5 menit dan
pengadukan lambat dengan kecepatan 20 rpm
selama 30 menit. Setelah pengadukan dihentikan,
maka akan terbentuk suspensi padatan yang
selanjutnya akan mengenap dan terpisah dari
beningannya. Beningan yang terjadi dicuplik,
untuk dilakukan pencacahan dengan memakai alat
cacah , a/13 Canberra. Dari data hasil pericacahan
ini, dapat dihitung besarnya harga Faktor
Dekontaminasi (FD), yaitu perbandingan aktivitas
sebelum dilakukan pengolahan dengan aktivitas
sesudah dilakukan pengolahan.

Setelah diperoleh jumlah koagulan yang
optimum, selanjutnya kondisi ini digunakan untuk
menentukan pH limbah yang optimum dengan cara
yang identik. Variasi harga pH yang dilakukan
dalam penelitian yaitu pH= 7, 8,9, 10, 11, 12, dan
13. Dari hasil ini selanjutnya bisa ditentukan pH
limbah yang optimum.

Setelah diperoleh kondisi jumlah koagulan,
pH Iimbah optimum, selanjutnya kondisi ini
digunakan untuk menentukan kondisi kecepatan
pengadukan cepat yang optimum dengan cara yang
identik. Variasi kecepatan pengadukan cepat
dilakukan pada kecepatan 100, 150, 200,250, 300
rpm. Dari hasil ini selanjutnya bisa ditentukan
kecepatan pengadukan cepat yang optimum.

Setelah diperoleh kondisi jum/ah koagulan
optimum, pH limbah optimum dan kecepatan
pengadukan cepat optimum selanjutnya kondisi ini
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digunakan untuk menentukan kondisi kecepatan
pengadukan lambat yang optimum dengan cara
yang identik . Variasi kecepatan pengadukan
lambat pada kecepatan 20, 30, 40.. 50 rpm. Dari
hasil ini selanjutnya bisa ditentukan kecepatan
pengadukan lambat yang optimum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penambahan CaCOs

Hasil percobaan untuk mengetahui
penambahan garam CaCCb dapat dilihat dalam
tabel 1.

Tabel 1. Pengaruh konsentrasi CaCO3
terhadap faktor dekontaminasi.
(Kondisi percobaan pH=9, Kecepatan
pengadukan cepat 100 rpm, kecepatan
pengadukan lambat 20 rpm.)

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

[Ca3(PO4)2]

(ppm)

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1500

Faktor
Dekontatninasi

(FD)

8

16

13

15

23

43

39

28

60

53

33

Efisiensi
Pemisahan

(%)

87,5

93,7

92,3

93,3

95,7

97,7

97,4

96,4

98,3

98,1

97,0

[liiidii Pmintn (t)

100 300 S00 100 900 1100 1300 1500
(0it(ili(SiCiC03 Ipju]

Gambarl. Grafik hubungan antara
konsenirasi CaCOi yang
ditambahkan terhadap efesiensi
penusahan

Jika diperhatikan hasil percobaan pada tabei
1., nampak bahwa semakin tinggi konsentrasi yang
ditambahkan maka faktor dekontaminasi yang
diperoleh semakin tinggi. Hal ini. membuktikan
bahwa koagulan sangat berpengaruh dalam proses
pengendapan Am. Koagulan berpengaruh dalam
pembentukan sintetis polimer yang akan
mempengaruhi pembentukan destabilisasi koloid.
Pada penambahan jumlah koagulan sampai dengan
500 ppm harga faktor dekontaminasi yang
diperoleh masih relatif rendah. Hal ini disebabkan
karena jumlah koagulan yang yang ditambahkan
belum cukup untuk mengendapkan kontaminan
Am. Untuk jumlah koagulan yang ditambahkan
terlalu banyak, maka sintetis polimer yang
terbentuk semakin banyak sehingga partikel koloid
yang sudah tidak stabil berubah menjadi stabil.
Koloid-koloid yang stabil tidak bisa mengendap.
Dari hasil percobaan yang tertera pada tabel 1, dapat
dikatakan bahwa jumlah koagulan yang
ditambahkan sebanyak 600 ppm adalah kondisi
yang cukup baik untuk mengedapkan kontaminan
Am.
Pengaruh pH

Hasil percobaan pengaruh pH dapat dilihat
pada tabei 2. di bawah. Dari tabel tersebut tampak
bahwa pH sangat berpengaruh dalam proses
pengendapan Am. Am mempunyai sifat bahwa
pada keasaman rendah cenderung terhidrolisa
membentuk Am(OH)4 dan mengendap. Bertitik
tolak dari dari sifat ini, maka untuk pH semakin
tinggi mengakibatkaa jumlah ion OH' yang ada
dalam larutan semakin tinggi sehingga hasil
konsentrasi antara ion OH" dengan ion Am dalam
larutan semakin tinggi. Akibatnya jumlah Am yang
ikut terendapkan semakin banyak.

Tabel 2. Pengaruh pH Limbah Terhadap
Faktor Dekontaminasi. (Kondisi
percobaan konsentrasi Ca3(PO4)2
sebesar 600 ppm, kecepatan
pengadukan cepat 100 rpm, kecepatan
pengadukan latnbat 20 rpm.)

No

1

2

3

4

5

6

pH Limbah

7

8

9

10

11

12

Faldor
Dekontaminasi

(FD)

28

18

34

68

27 •

94

Efisicnsi
Pcmisahan

(%)

96,4

94,4;- ,.

97,1

98,8

96,3

98,9
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Dari percobaan dapat dikatakan bahwa pH
yang optimum untuk mengendapkan adanya
kontaminan Am dalam cair adalah pada ± pH=10.
Untuk pH yang terlalu tinggi akan menyulitkan
proses dikaitkan dengan faktor keselamatan.

Efisiiitifiiiiiili

) 10 II
pH Limbth

Gantbar 2. Grafik hubungan antara pH
terhadap efesiensi pentisahan

Pengaruh Kecepatan Pengadukan Cepat.
Hasil percobaan untuk mengetahui

pengaruh kecepatan pengadukan cepat terhadap
faktor dekontaminasi dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel3. Pengaruh Kecepatan Pengadukan
Cepat Tsrhadap Faktor Dekontami-
nasi. (Kondisi percobaan konsentrasi
Ca3(PO4)2 sebesar 600 ppm, pH=I0,
kecepatan pengadukan lambat 20
rpm.)

No

1

2

3

4

5

6

7

8

Kec.
Pengadukan

cepat

. (rpm)

75

100

125

150

175

200

250

300

Faktor
Dekontaminasi

(FD)

62

68

75

75

107

68

50

50

Efisiensi jj
Pemisahan 1

i!!
<%) i98,4 1

98,5 1

98,7 |

98,7 ;

99

98,5

98

98

Dari tabel 3 tersebut di atas tampak bahwa
kecenderungan harga faktor dekontaminasi yang
diperoleh mula-mula naik kemudian turun dengan
naiknya kecepatan pengadukan. Hal ini
kemungkinan disebabkan karena untuk kecepatan
pengadukan yang terlalu kecil akan tnenyebabkan
dispersi koagulan yang ditambahkan tidak merata
sehingga terjadi pengendapan yang terlokalisir dan

harga faktordekontaminasi yangdiperoleh menjadi
rendah. Untuk kecepatan pengadukan yang terlalu
cepat, kemungkinan menyebabkan reaksi- reaksi
kimia dan kimia-fisis yang terjadi kurang sempurna
sehingga faktor dekontaminasi yang diperoleh
menjadi rendah.

Gambar 3. Grafik hubungan antara
kecepatan pengadukan cepat
terhadap efesiensi pemisahan

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
kondisi dengan kecepatan pengadukan cepat yang
cocok untuk mengendapkan kontaminan Am dalam
limbah fase cair adalah ±175 rpm.

Pengaruh Kecepatan Pengadukan Lambat

Hasil percobaan untuk mengetahui
pengaruh kecepatan pengadukan lambat dapat
dilihat dalam tabel 4 di bawah. Dari tabel tersebut
tampak bahwa semakin tinggi kecepatan
pengadukan, maka harga faktor dekontaminasi
yang diperoleh cenderung untuk turun. Kecepatan
pengadukan lambat berpengaruh dalam
pembentukan flok setelah terjadi proses koagulasi.
Formasi flok terbentuk karena partikel-partikel
koloid yang sudah tidak stabil saling bergabung satu
sama lain yang selanjutnya akan mengendap.
Bergabungnya partikel-partikel koloid yang sudah
tidak stabil terjadi karena adanya proses
pengadukan iambat. Dari keadaan yang demikian
maka proses pengadukan Iambat sangat
berpengaruh dalam proses. Untuk pengadukanyang
terlalu cepat, kemungkinan dapat menyebabkan
pecahnya partikel koloid yang sudah tidak stabil
menjadi partikel koloid stabil atau dengan
pengadukan yang terlalu cepat kemungkinan juga
dapat menyebabkan pecahnya gabungan antar
partikel koloid tidak stabil yang sudah siap untuk
mengendap.

Dari data yang diperoleh dapat dikatakan
bahwa kpndisi kecepatan pengadukan lambat
optimum terjadi pada kecepatan 20 rpm.
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Tabel 4. Pengaruh Kecepatan Pengadukan
LambatTerhadap Fak-torDekontami-
nasi. (Kondisi percobaan konsentrasi
Ca3(PO4)2 sebesar 600 ppm, pH=10,
kecepatan pengadukan cepat 175 rpm.)

No

1

2

3

4

Kec.
Pcngadukan

cepat

(rpm)

20

30

40

50

Faktor
Dekontaminasi

(FD)

125

125

68

83

Efisiensi
Pemisahan

(%)

99,2

99,2

98,5

9S,5

99.4
Efisieisi Ftaii iUi (%l

30 <0 50
KttepiUi PnsiJiUi linbih |rpm]

Gambar 4. Grafik hubungan antara
kecepaian pengadukan iambat
terhadap efesiensi pemisahan

KESIMPULAN

Dari hasil percobaan dan pembahasan di atas
dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Koagulan CaCO3 cukup baik digunakan
untuk mengendapkan limbah cair yang
mengandung kontaminan Am.

2. Kondisi-kondisi yang digunakan untuk
proses pengendapan Am terjadi pada jumlah
koagulan yang ditambahkan sebanyak 600
ppm, pH = 10, kecepatan pengadukan cepat
sebesar 175 rpm, kecepatan pengadukan
lambat sebesar 20 rpm. Pada kondisi akan
diperoleh faktor dekontaminasi sebesar 125
dengan efesiensi pemisahan sebesar 99,2%.
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TANYA JAWAB

NN

1. Pada variabel pengadukan cepat hanya
dengan beda 1% faktor pemisahan apa
dianggap ini berbeda ? . ,,

2. FD yang ditayangkan' dengan satuan %,
tetapi diakhir abstrak tidak menggunakan
%.

3. Pada akhir penayangan ditulis
pengendapan Am. Pengertian pengendapan
menyangkut hasil kali kelarutan, sedangkan
koagulasi- flokulasi dlgunakan kopresitcsi
saja karena konsentrasi kecil.

Isman Mulyadi

1. Kalau dilihat dari harga efi.sien pcmisahan,
memang tidak kelihatan perbedaan
kecepatan pengadukan (hanya 1%).
Tetapi jika dilihat dari harga FD (faktor
dekontaminasi) yang diperoleh disini sangat
jelas perbedaannya.
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—
Ao

100% = 1 - 1 -

FD = faktor dekontaminasi

E = operasi pemisahan

Ao = aktivitas muia-muia

A l = aktivitas setetah pengolahan

2. Harga FD yang saya tayangkan,
kelihatannya tidak memakai satuan %,
demikian pada tayangan akhir(kesimpulan).

Suryantoro

1. Mohon dijelaskan maksimalnya bahwa
CaCOi dapat memirunkan aktivitas (dalatn
daftar Pustaka).

2. Mohon dijelctskan peristiwa kontaminasi
Am terhadap limbah hasil olah ulang.

Isman Mulyadi

1. Adanya kontaminan dalam Iimbah dapat
mengenap dengan beberapa cara, yaitu

a. Pengenapan secara langsung

b. Terperangkap di dalam flak

c. Ternetralisir muatan koloid sehingga bisa
menempel dalam lapisan difiisi dalam flok
CaCOj

2. Mekanisme proses olah ulang pertama-tama
dilakukan "de clading" kemudian
dilanjutkan dengan pelarutan. Proses
selanjutnya adalah ekstraksi. Dalam proses
ekstraksi tidak mungkin setiap unsur dapat
terekstrak secara sempuma. Demikian juga
untuk unsiir aktinida juga tidak mungkin
dapat terekstrak secara keseluruhan. Akibat
dati proses ini akan timbul dua kelompok,
yaitu kelompok mayor aktinida (bisa disebut
sebagai limbah TRU) & kelompok minor
aktinida. Pada kelompok minor aktinida
inilah Am berada.
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PENGARUH PENCUCIAN DAN PEREBUSAN PADA RESBDU
PHUMIFOSMETTL DALAM KACANG KEDELAI

M. Sulistyawati, Eny Anwar
PAIR-BATAN, Jl. Cine.-e, PasarJum 'at, KotakPos 43 KBYL, JakartaSelatan

Faidil Sjoeib
BBP-BATAN

ABSTRAK

PENGARUH PENCUCIAN DAN PEREBUSAN PADA RESIDU PIRJM[FOSMETIL DALAM
KACANG KEDELAI. Residu pirimifosmetil (o-2-die!ilamino-6-meiil- pirimidin-4-il -o-dimetil
fosforotioat) dalam biji kedelai dipelajari dengan menggunakan pirimifosmetil berlabel C. Biji kedelai
dimasukkan ke dalam karung goni kemudian disemprot dengan pirimifosmetil - C dan disimpan pada
suhu kamar. Residu pirimifosmetil dalam kedelai sebelwn mengalami pencucian, sesudah pencucian, dan
sesudah pencucian + perebusan pada penyimpanan 0 minggu berturu- turut adalah : 1,01; 0,42; dan
0,0'1%, kemudianmasing-masing naikmenjadi42,01';30,75;dan 10,02%setelah 1'2minggupenyimpanan,
dan aklurnya setelah 24 minggupenyimpanan masing-masing turun kembali menjadi 38,33; 27,01; dan
6,10%. Residu pirimifosmetil dalam air cucian 0,41% pada 0 minggu, kemudian naik menjadi 8,01%
sesudah 24 minggupenyimpanan. Persenlase tersebut dihilung berdasarkanperbandingan antarajumlah
residu denganjumlah pirimifosmetilyang disemprolkan.

ABSTRACT

EFFECTOFWASHlNGANDBOILINGONRESlDUESOFPIRlMPHOS-hiETHYLlNSOYBEANS.
The residues of pirimiphos-methyl (o-2-diethylamino-6-meihyl-pyrimidin-4-il-o-
dimcthy'.phos-phorothioate) in soybean grains were studied using *C-'iabeJled-pirimiphos-methyI. Juie
sacks containing soybean grains were sprayed with pirimiphos- melhyl and then stored at room
temperature. The results indicated that residues ofpirimiphos-methyl in soybeans before washing, after
washing, andaftar washing + boiling at 0 week storage were : 1.01, 0.42, and 0.01%; thert increased to
42.01, 30.75, and 10.02%, respectively, after 12 weeks, andfinalfydescreasedio38.33, 27.01. and6.10%.
respectively, after 24-weeksstorage. The residues ofpirimiphos-methylin washing waterat0 weeks'.orage
wasO.41%, then increased to 8.01% after 24 weeks storage. Thepercentage was calculatedbasedon the
amount of residue found compared io the initial pirimiphos-methyl used.

PENDAHULUAN

Pirimifosmetil (o-2-dietilaimno- 6-metil-
pirimidin-4-il-o- metilfosforotioat) yang juga

disebut "actellic", adalah insektisida golongan
fosfat yang toksisitasnya terhadap mamalia rendah,
dengan LD50 terhadap tikus jantan lebih dari 2000.
mg/kg(2). Insektisida ini sedikit Jarutdalam air, pada
suhu 30°C kelarutannya hanya 5 ppm (1),
peruraiannya lambat, dan umur parohnya pada
kondisi penyimpanan normal 43 minggu (3).
Insektisida ini umumnya digunakan oleh Bulog
untuk mengendalikan hama yang merusak
biji-bijian selama penyimpanan di gudang,
misalnya kedeJai, beras, dan jagung.

Salah satu jenis biji-bijian yang hamanya
bisa dikendalikan dengan pirimifosmetil adalah

kedelai. Kedelai merupakan salah satu jenis
biji-bijian yang banvak dikonsumsi manusia, dan
besar manfaatnya untuk menunjang usaha
pemenuhan gizi, karena kaya akan protein nabati.
Selain langsung dimakan sebagai kedelai rebus atau
goreng,. kedelai dapat juga dikonsumsi dalam
bentuk berbagai makanan olahan, seperti tempe,
tahu, taoco, kecap, susu kedelai, dan minyak
kedelai.

Akibat penyemprotan insektisida
pirimifosmetil pada karung kedelai.ioemungkinan
ada residu insektisida yang tertinggal pada kedelai.
Jumlah residu biasanya bergantung pada metode
aplikasi, selang waktu antara penyemprotan dan
konsumsi, suhu penyimpanar}, kelembaban udara
selama penyimpanan, sifat kimia dan fisika
insektisida tersebut, serta jenis proses yang
dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
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efek proses pencucian dan pe- masakan pada residu
pirimifosmetil dalam kedelai yang telah disimpan
dalam waktu tertentu.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Aiat. Pirimifosmetil
(o-2-dieti[-amino-6-ir.etilpidmidin-4-il-o-dimetil
fosforotioat) bertanda 14C pada cincin pirimidin
dengan kedudukan atom C2, diproduksi oleh Izinta
Isotope Institute, Budapest, H'ongaria dengan
aktivitas spesifik 1,98 MBq/mg = 605,5/mmol dan
kemurnian 97%, sedang pirimifosmetil non label
diproduksi oleh Greyhound, Inggris, dengan
kemurnian 98%. Bahan kimiayang lain dari Merck
dan Fisher berkualitas pro analisis.

Alat yang digunakan adaiah Pencacah
Sintilasi Cair (LSC) Beckman LS-1801, dan aiat
oksidasi sempurna (pengabuan) buatan Harvey
model 0X-400.

Penentuan Residu Pirimiformeti! pada
Biji Kedelai. Biji kedelai sebanyak 1500 g
dimasukkan ke dalam karung goni (30x35 cm),
disemprot dengan larutan pirimifosmetil (75
p.Ci/1000 g + 155 |ig non label), karung
diguling-gulingkan selama 24 jam, lalu disimpan
pada suhu kamar selama 24 minggu, lalu disimpan
pada suhu kamar selama 24 minggu. Residu
pirimifosmetil pada biji kedelai ditentukan sebelum
dan sesudah biji kedelai mengalami proses
pencucian dan proses pencucian + perebusan pada
penyimpanan 0 minggu (24 jam), dan 1,2,4,8, 12,
dan 24 minggu setelah penyemprotan. Contoh
sebanyak 45 g dicuci dengan 50 ml air suling (3x),
lalu 1 ml air cucian dicacah langsung dengan alat
Pencacah Sintilasi Cair, dan total volume air cucian
diukur. Biji kedelai yang telah dicuci dikeringkan
di oven pada 50°C selama 12 jam, lalu diambil 20
gram dan diekstraksi dengan'metanol selama 6 jam,
kemudian larutan dicacah dengan alat LSC. Biji
kedelai yang telah dicuci direbus dengan air suling
sebanyak 100 ml selaraa 30 menit. Air rebusan
dicacah, sedang 100 mg biji kedelai rebus
dioksidasi sempurna dengan alat Harvey, CO2

yang dihasilkan ditangkap dengan larutan sintilator
yang mengandung etanolamin sebagai penangkap
HCO2, dan dicacah dengan alat LSD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kar.dungan air dalam biji kedelai berkisar
antara 6,25 dan 7,00%.

Residu Pirimifosmetil pada Biji Kedelai.
Gambar 1 memperlihatkan bahwa residu
pirimifosmetil pada biji kedelai yang disimpan
selama 0 minggu (24 jam setelah penyemprotan)
dan belum mengalami pemrosesan apapun sekitar
1,01% dari total pirimifcsmetil yang disemprotkan,
laiu terus meningkat sampai minggu ke-12
(42,01%). Pada minggu ke-24 residunya temyata
msnurun kembali menjadi sekitar 38,33%.
Kecenderungan yang sama ditunjukkan pula pada
biji kedelai setelah mengalami pencucian dar.
pencucian + perebusan. Peningkatan jumlah residu
pirimifosmetil pada biji kedelai setelah
penyimpanan disebabkan terjadinya absorpsi
pirimifosmetii oieh biji kedelai dari karung goni,
sampai tercapai kesetimbangan antara residu pada
karung goni dan biji kedelai. Hasi! yang sama telah
ditunjukkan pula oleh para peneliti terdahulu (S"7).
Disebutkanpulabahwatotalresidu insektisidapada
karung goni sejak minggu ke-2 terus menurun
sesuai dengan waktu penyimpanan<s).

Gambar 1. Persentase residu piritnifosmetil
pada kedelai dibandingkan
terhadap jumlah piritnifosmetil
yang disebarkan

Residu permukaan yang diukur dengan
menganalisa air cucian bij i kedelai, j umlahnya terus
meningkat mulai dari minggu ke-0 (0,41%) sampai
dengan minggu ke-24 (8,01%). Menurut
HADJIDEMETRIOU 0 A M ) sebagian besar residu
insektisida terdapat pada permukaan. Hal ini dapat
terjadi karena pada percobaannya,
HADJIDEMETRIOU. langsung menyemprot biji
kedelai dengan pirimifosmetil, lalu dihomogenkan,
baru kemudian dimasukkan ke dalam karung imtuk
disimpan. Penyemprotan langsung dapat dilakukan
karena daya racun pirimifosmetil terhadap manusia
cukup rendah (LD50 lebih besar dari 2000 mg/kg).
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Gambar2. Persenlase pengurangan residu
pirimlfosmetil pada kedelai
karena proses pencucian dan
perebusan

Proses pencucian dan perebusan
mengurangi residu insektisida dalam kedelai. Pada
penyimpanan 0 minggu, proses tersebut
mengurangi residu pada kedelai dari 0,01 % (0,0010
ppm) menjadi 0,01% (0,00001 ppm), atau
berkurang sekitar 99,01%, sedang pada minggu
ke-12 residunya berkurang dari 42,01% (0,0433
ppm) menjadi 10,02% (0,0103 ppm) atau sekitar
76,14%. Setelah 24 minggu penyimpanan, residu
insektisida pada kedelai berkurang dari 38,33%
(0,0396 ppm) menjadr6,10% (0,0063 ppm), yaitu
sekitar 84,08%. Hasil percobaan menunjukkan
bahwa pengurangan residu pirimifosmetil dalam
kedelai akibat proses pencucian dan perebusan
berkisar antara 76,14 dan 99,01% (Gambar 2).

KESIMPULAN

1. Residu pirimifosmetil pada biji kedelai
meningkat mulai minggu ke-0 (1,01%)
sampai minggu ke-12 (42,01%), kemudian
menurun menjadi 38,33% pada minggu
ke-24 sesudah penyemprotan dan
penyimpanan.

2. Residu pirimifosmetil pada biji kedelai yang
telah mengalami pencucian + perebusan
masing-masingjuga meningkat dari minggu
ke-0 (0,42 dan 0,01%) sampai minggu ke-12
(30,75 dan 10,02%), kemudian menurun
pada minggu ke-24 (27,01 dan 6,01%).

3. Terjadi absorpsi residu pirimifosmetil pada
karung goni oleh biji kedelai di dalam
karung selama penyimpanan.
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TANYA-JAWAB

Suryantoro:

1. Berapa % batasan maksimum residu
pirimifosmetil di dalam bijikedelai.

2. Anjuran apa/saran apa yang dapat
disampaikan kepada pihak berwenang
dalam hal ini BULOG dengan adanya
residu itu?

Sulistyati:

1. Batasan maksimum residu pirimifosmetil di
dalam biji kedelai tidak ada dalam guide to
codex maximum Limits for Pesticide
Residues, yang ada dalam beras sebanyak 2
mg/kg.

2. Saran yang dapat disampaikan kepada pihak
yang berwenang dalam hal ini BULOG ialah
agar para pelaksana betul-betul mengikuti

petunjuk pelaksanaan yang selalu tercantum
pada pengemasan. Karana waiaupun residu
insektisida itu sangat kecil akan lebih bagus
ka!au sama sekali tidakmengandung residu.
Pada umumnya para pelaksana di lapangan
sering menggunakan berlebihan, dengan
harapan kaiau pemakaiannya lebih serangga
akan cepat mati.

Sukarman A.:

1. Apakah ada perhitungan berapa %
pirimifosmetil yang terserap dalam kedelai.

2. Dengan adanya perebusan apakah tidak
justru mempermudah terserapnya
pirimifosmetil ke dalam biji kedelai.

Sulistyati:

1. Pirimifosmetil yang disemprotkan ke
karung goni sebanyak 155 g + 75 Ci.
Perhitungan % pirimifosmetil yang terserap
dalam kedelai itu berdasarkan
pirimifosmetil yang mula-mula
disemprotkan, yaitu sebanyak 75 Ci.

2. Dari hasil percobaan ternyata proses
perebusan ikut mengurangi residu
pirimifosmetil yang ada pada kedelai.

M. Sulistyati dkk. ISSN 0216-3128



Prosiding Pertcnuian dan Prcsenlasi Ilrniah
PPNY-BATAN Yogyakarla, 25-27April 199S Buku 11 ID0200096 351

PROSES KIMIA PENGOLAHAN LiMBAH KOROSIF
RADIOAKTIF D ARIFABRIKASIBAHAN BAKAR NUKLER

Zainus Salimin
PPTLR-BATAI'I, Kawasan PuspitekSerpong, Tangerang 15310

ABSTRAK

PROSES "IM'A PENGOLAHAN LIMBAH KOROSIF RADIOAKTIF DARI FABRIKASI BAHAN
BAKAR.NUKLIR. Telah dilakukan penelitian pengurangan kadar Jluor dalam limbah korosif-radioaktif
cair yang mengandung fluor 19430 ppm melalui metode kimia, kombinasi koagulasi-
flokulasi-sedimentasi. Variasijeniskoagulanyangdigunakanadatahkalsium khlorida, tawas, resin WWS
116 dan kombinasi resin tawas pada konsentrasi yang berbeda-heda. Percobaan pengendapan dengan

jenis dan jumlah koagulan bervariasi diharapkan memberikan hasil penurunan kadar Fluor dalam
beningan sampai di bawah balas maksimum yang diijinkall. Hasil percobaan menunjukkan bahwa
koagulan kalsium khlorida dengan konsentrasi 1,3 mol/liter pada pH 8 memberikan hasilyang terbaik,
diperoleh penurunan kadar Fluor dalam limbah sebesar 99,97% sehingga kadar Fluoryang tertinggal
dalam iimbah menjadi 4,89ppm yang telah mememhipersyaratan baku mutu air buangan.

ABSTRACT

CHEMICAL PROCESS FOR TREATMENT OF CORROSIVE RADIOACTIVE WASTE FROM THE
FABRICATION OFNUCLEAR FUEL. Experiments were carried ou! to decreasefluor concentration in
corrosive radioactive !iquid wasle containing 19430 pptn ofjluor by chemical methode i.e. combination
ofcoagulation, floculation and sedimentation. Calsium chloride, aluminium sulfate, resin WWS 116, and
mix of aluminium sulfate and resin WWS 116 v/ere used as chemical coagulant on variation of
concentration. The precipilates offluor sait was separatedfrom the solution, and ihanjluor concentration
in solution is analyzed. The besl result ofoptimum Fluor concentration in solution was achievedat 4.88
ppm byusing of 1.3 mole/l calcium chloride coagulant at pH8, theseparationfactoris 99.97%.

PENDAHULUAN

Limbah korosif-radioaktif dari Fabrikasi Bahan
Bakar Nuklir - Instalasi Produksi Elemen

Bakar Reaktor Riset, PEBN-berasal dari Unit
Konversi. Limbah tersebut terbentuk ketika bahan
baku UF6 dan atau UC^CNOs^ dikonversikan
menjadi Amonium Uranil Karbonat (AUK) yang
mempunyai rumus (NH4)

+ [UO2(CO3)]". Bila UF6

direaksikan seketika terbentuk pula garam NH4F,
sementara bila UC>2(CO3)2 yang direaksikan akan
dihasilkan

Setelah AUK dipisahkah melalui
penyaringan, filtratnya dididihkan untuk
membebaskan amoniak dan karbon dioksida.
Gugus uranil yang masih terkandung dalam filtraf
diendapkan sebagai uranium peroksida dihidrat
melalui penambahan hidrogen peroksida. Endapan
dipisahkan dari larutannya melalui penyaringan,
filtratnya yang mengandung komponen utama
amonium fluorida kadar fluor 19.430 ppm dan
kadar uranium kurang dari 50 mg/liter merupakan

limbah kimia korosif-radioaktif. Menurut perkiraan
jumlah volume Hmbah tersebut adalah 900
liter/tahun.

Mengingat sifat korosif ion fluorida, maka
perlu dilakukan pengolahan kimia terhadap limbah
tersebut untuk mengendapkan fluorida. Pengolahan
limbah cair yang mengandung fluorida dapat
dilakukan melaiui metode pengendapan kimia
dengan kombinasi proses koagulasi, flokulasi dan
sedimentasi, dimana zat kimia (sebagai koagulan
dan flokulan) ditambahkan untuk mengikat ion
Fluor sehingga terbentuk endapan. Berbagai
macam bahan koagulan dan flokulan banyak
digunakan, termasuk penggunaan bahan elektrolit.
Keuntungan dari proses koagulasi adalah mampu
menangani berbagai kandungan bahan dalam
umpan. Koagulasi kimia termasuk destabilisasi,
pembentukan agregasi, dan ikatan bersama dari
koloid. Koloid ini membentuk gumpalan kimia
(flok) yang mengadsorpsi, menangkap atau
membawa bersama suspensi padat yang ada dalam
limbah cair.(U)
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Ada 3 (tiga) langkah dalam proses koagulasi
dan flokulasi:

1. Penambahan zat koagulasi ke alam Hmbah cair
Agar zat kimia terbagi secara merata dalam
waktu seketika perlu pengadukan yang cepat,
hal ini guna menghindari reaksi kimia awal
hanya terlokalisasi pada titik pemberian zat
koagulasi (koagulasi hanya tersebar secara
perlahan).

2. Terjadinya proses koagulasi
Koagulasi terjadi kafena reaksi kirriia maupun
kimia fisik yang kompleks dan perubahan
terjadi mengarah ke pembentukan endapan
padat yang halus.

3. Pembentukan flokulasi
Dengan cara pengadukan perlahan-lahan,
flokulasi terjadi karena partikelpartikel yang
halus berhubungan dan kontak satu sama
lainnya membentuk gumpalan yang.lebih besar,
yang kemudian mengendap dengan membawa
serta material koloidal yang terdapat dalam
larutan dengan cara pengikatan secara mekanis,
adsorpsi dari koloid dengan gumpalan, dan
netralisasi dari muatan listrik positif benda
koloidal dengan muatan negatif dari gumpalan.

Terjadinya flokuiasi dan koagulasi
dipengaruhi oleh kotoran kimia ("chemical
impurities"), pH larutan, kekuatan ion, temperatur,
tingkatan pencampuran dan flokulasi, dan adanya
suspensi padat dalam cairan yang bertindak selaku
inti untuk pengendapan.

TATA KERJA

Bahan yang dipakai

- Limbah korosif-radioaktif cair kadar fluor

19.430 ppm

- Natrium Sitrat

- CaCl2

- A12(SO4)318H2O
- Aluminium foil

Alat yang dipakai

- Beaker glass

- Corong gelas

- Pengaduk Magnit

-Pipet ukur

-Pro-pipet

-pH meter

- Batang pengaduk

- NaOH padat

-HC125%

-Kertas saring

-ResinWWS116

-Spatula .

- Neraca analitik

- Labu ukur

- Cawan petri

-Pipettetes

- Ion Analyzer

merk Corning

Metode

Ke dalam limbah korosif-radioaktif cair
yang mengarvdung Fluor ditambahkan bahan kimia
sebagai koagulan dan flokulan untuk membentuk
endapan. Dengan pengadukan cepat bahan kimia
akan tercampur merata dengan cairan dan
membentiik endapan. Melatui pengadukan lambat
endapan akan bergabung membentuk
gumpalan-gumpalan yang Iebih besar yang akan
mengendap dengan cepat. Melalui proses
sedimentasi beningan dipisahkan dari endapannya,
dianalisa kadar Fluof dalam benmgan dengan
menggunakan " lon Analyzer ". Faktor perubah
yang digunakan adalah jenis dan konsentrasi bahan
koagulan. lenis bahan koagulan yang dipakai
meliputi CaCh, Tawas dan Bahan Elektrolit
PolimerResinWWS 116.

Percobaan Pengendapan dengan Koagulan
CaCl2
1. Optimasi pH

- Ke dalam beaker glass dimasukkan limbah
korosif-radioaktif cair kadar Fluor 19.430 ppm
sebanyak 50 ml

- pH larutan diukur dengan menggunakan
pHmeter (pH Iarutan awal i ,5)

- Ditambahkan NaOH/HCI untuk mendapatkan
pH limbah sebesar 6

- Ke dalam limbah tersebut ditambahkan
koagulan CaCb sebanyak 0,5 mole/1, kemudian
diaduk. Pengadukan cepat (500 rpm) selama 5
menit, pengadukan lambat (250 rpm) selama 55
menit.

- Limbah diendapkan, lalu disaring dengan kertas
saring

- Beningan yang sudah disaring dari endapan
diambil untuk dianalisa kadar Fluoraya dengan
menggunakan larutan buffer Natrium Sitrat

- Pekerjaan tersebut di atas diulangi untuk pH 7,
8, 10danl2

- Optimasi pH diambil yang memberikan kadar
Fluor dalam beningan paling rendah

2. Koagulasi dan flokulasi

- 50 ml limbah mentah diatur pH-nya sesuai
optimasi pH yang telah diperoleh

- Ke dalam limbah tersebut ditambahkan CaCl2

sebanyak 0,7 mole/1
- Dilakukan pengadukan cepat (500 rpm) sMama

± 5 menit, dilanjutkan dengan pengadukan
lambat (250 rpm) selama± 55 menit

- Limbah kemudian didiamkan hingga terbentuk
endapan
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Endapan dipisahkan dari tseningan melalui '
penyaringan, kemudian beningan dianalisa
kadar fluornya

- Prosedur di atas diulangi kembali untuk
konsentrasi CaCI2 0,1 mol/1, 0,3 mol/1

2. Percobaan Pengendapan dengan Koagulan
Tawas

Ke dalam 50 ml limbah mentah ditambahkan
NaOH secukupnya hingga pH limbah mencapai
10,57

- Kemudian ke dalamnya dimasukkan Tawas
sebanyak2,5g

- Limbah diaduk cepat (500 rpin) selama ± 5
menit dan dilanjutkan dengan pengadukan
lambat (250 rpm) selama + 55 menit
Limbah kemudian didiamkan hingga terbentuk
endapan

- Beningan dipisahkan dari endapannya melalui
penyaringan dan dianalisa kadar fluornya
menggunakan larutan buffer Natrium Sitrat

- Prosedur di atas diulangi untuk konsentrasi
Tawas 3 g/50 ml, 3,5 g/50 mi, 9 g/50 ml, 10 g/50
ml, 11 g/50 ml, 12 g/50 ml, 12,5 g/50 mi

3. Percobaan Pengendapan dengan Koagulan
ResinWWS116

- Ke dalam 50 ml limbah mentah ditambahkan
NaOH secukupnya sehingga pH limbah
mencapai 7 (netral) Kemudian ke dalamnya
dimasukkan Resin WWS 116 sebanyak 0,1 ppm
Limbah diaduk dengan kecepatan pengadukan
400 rpm selama 1 jam Limbah didiamkan
hingga mengendap, lalu disaring

- Beningan dianalisa kadar fluornya dengan
menggunakan larutan buffer Natrium Sitrat

- Prosedur di atas diulangi untuk konsentrasi
Resin WWS 1161 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 3,5 ppm,
4 ppm

4. Percofaaan Pengendapan dengan Koagulasi
Kombinasi Resin dan tawas

- Ke dalam 50 ml limbah mentah ditambahkan
NaOH secukupnya hingga pH Jimbah mencapai
10,57

- Kemudian ke dalam limbah tersebut
ditambahkan Tawas 10 g, lalu diaduk dengan
kecepatan 700 rpm selama + 5 menit

- Kemudian ditambahkan Resin 0,05 ppm, lalu
diaduk dengan kecepatan 400 rpm selama ± 55
menit ^
Limbah didiamkan hingga mengendap, laiu
disaring

- Beningan dianalisa kadar. fluornya dengan
menggunakan larutan buffer Natrium Sitrat

- Prosedur di atas diulangt untuk kombinasi
Resin-Tawas 0,05 ppm: 12 g, 0,05 ppm: 12,5 g,
0,25 ppm: 10 g, 0,25 ppm: 12 g, 0,25 ppm: 12,5
g, 0,5ppm: 10g,0,5ppm: 12g,0,5ppm: 12,5g

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil dan Pembahasan Percobaan
Pengendapan dengan Koagulan CaCl2
Kadar Tetap 0,5 mol/I larutan limbah, Pada
Variasi pH 6, 7,8,10 dan 12

Gambar 1 menunjukkan hubungan kadar
fluor dalam beningan yang diperoleh dari proses
pengendapan menggunakan 3,675 g CaCI2/50 ml
larutan limbah dengan variasi pH.

Pada Gambar 1 terlihat bahwa semakin
tinggi pH larutan semakin sedikit kadar fluor dalam
beningan (semakin banyak fluor yang mengendap)
sampai kadar minimum fluor dalam beningan 55,3
ppm pada harga pH 8. Kadar fluor mula-mula
19.430 ppm, jadi pada keadaan ini kadar fluor
mengalami penurunan 99,72%. Hal tersebut
disebabkan semakin pH naik (larutan semakin basa)
maka semakin memberikan dorongan terjadinya
ionisasi molekul NH4F dan CaCl2 sehingga terjadi
reaksi pembentukan endapan CaF2 yang lebih
banyak.

CaFj,+ 2NH4CI2NH4F+CaC!2

2NH4 + + 2F+2Ca2 ++2Cl* —

„„Wiiflwi ! » • ! . _ .__ __

300

200

100

(1)

2 NH4CI (2)

Gambar 1. Hubungan antara kadar fluor
dalam heningan yang diperoleh
dari proses pengendapan
menggunakan koagulan CaG'j,
kadar tetap 0,5 mol/l larutan
limbah pada variasipH 6, 7, 8,10
dan 12
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Dari Gambar 1 terlihat pada harga pH lebih
besar dari 8, kadar fluor dalam beningan naik
kembali. Ha! tersebut disebabkan karena pada
iarutan yang semakin basa endapan CaF2 yang
terbentuk menjadi larut kembali. Pada pH larutan
yang semakin basa terjadi persainganantar ion F"
dan ion OH" yang jumlahnya semakin banyak,
sehingga Ca2+ lebih cenderung berikatan dengan
OH" untuk membentuk Ca(OH)2.
2. Hasil dan Pembahasan Percobaan Pengen-

dapan dengan Koagulan CaCb Kadar
Bervariasi Pada pH Larutan 8

Gambar 2 menunjukkan hubungan kadar
fluor dalam beningan yang diperoleh dari proses
pengendapan menggunakan koagulan Kalsium
Khlorida.

Pada Gambar 2 tersebut terlihat bahwa
semakin banyak jumlah koagulan CaCl2 yang
ditambahkan memberikan kadar fluor dalam
beningan yang semakin kecil. Hal ini disebabkan
karena dengan semakin besarnya konsentrasi CaCb
maka semakin banyak CaCl2 yang terurai menjadi
Ca2+ dan 2 CI'. Berdasar kan persamaan (2), Ca2+

yang terurai dari CaCl2 akan berikatan dengan ion
F'yang ada dalam limbah cair membentuk endapan
CaF2. Jadi semakin banyak koagulan CaCl2 yang
ditambahkan maka endapan CaF2 yang terbentuk
juga semakin banyak, sehingga kadar fluor dalam
beninaan akan semakin kecil.

Uiv Fltor Ippm) i 1000

si Kakiira Uloridi (raole/l]

Gambar 2. Hubungan kadar fluor dalam
beningan yang diperoleh dari
proses pengendapan dengan
koagulan CaCh kadar bervariasi
pada pH' larutan 8

Dari percobaan pengendjpan dengan
menggunakan koagu'an CaCh, kadar fluor
minimum yang terdapat dalam beningan dapat
mencapai 0,65 ppm yang berarti mengalami
penurunan sebesar 99,99 % . Berdasarkan Baku
Mutu Air golongan D (yaitu pengguaaan keperluan
pertanian, usaha perkotaan, industri, listrik tenaga

air, dan lain-lain) kadar fluor yang dii jinkan
maksimal 5 ppm. Dari hasil percobaan, dengan
penambahan CaCb sebanyak 1,3 mol /1 pada pH 8
kadar fluor dalatn beningan dapat ditumnkan
sampai 4,89 ppm dengan persen penurunan sebesar
99,97%. Hasil ini telah memenuhi persyaratan Baku
Mutu Air tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan Percobaan Pengen-
dapan dengan Koagulan Tawas Kadar
Bervariasi Pada pH Larutan 10,57

Gambar 3 menunjukkan hubungan kadar
fluor dalam beningan yang diperoleh dari proses
pengendapan dengan koagulan Tawas kadar
bervariasi.

U i v Flicr (ppm| x 1000

6 8 10 12 14
Tawas (j /50 ml|

Gambar 3. Hubungan kadar fluor datam
beningan yang diperoleh dari
proses pengendapan dengan
koagulan Tawas kadar bervariasi
pada pH laruian 10,57

Pada Gambar 3 tersebut terlihat bahwa
semakin banyak jumlah koagulan Tawas yang
ditambahkan memberikan kadar fluor dalam
beningan yang semakin kecil (semakin banyak fluor
yang mengendap). Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:

Dengan menatnbahkan koagulan tawas ke dalam
larutan, partikel-partikel di dalam larutan akan
saling tarik-menarik sehingga partikel menjadi
tidak stabil dan terjadi pengendapan. Endapan
A!(OH)j akan menarik ion F' dalam larutan
sehingga terperangkap dalam endapan tersebut.
Penggunaan koagulan tawas yang semakin banyak
akan memberikan endapan A1(OH)3 yang semakin
banyak, sehingga ion F dalam beningan juga akan
semakin berkurang.

Dari hasil percobaan in fd ipe ro leh
penurunan kadar fluor yang ada dalam beningan
hingga 92,2 ppm dengan penambahan tawas 12,5
g/50 ml limbah. Pada keadaan ini kadar fluor
mengalami penurunan sebesar 99,53 %. Hasil ini
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belum memenuhi persyarataJrP batas maksimum
kadar fluor dalam beningan yang diijinkan. Jika
dibandingkan dengan percobaan pengendapan
menggunakan koagulan CaCl2 maka pemakaian
koagulan tawas belum memberikan hasil yang
optimum.

4. Hasil dan Pembahasan Percobaan Pengen-
dapan dengan Koagulau Resin WWS 116
Kadar Bervariasi Pada pH larutan 7

Gambar 4 menunjukkan hubungan kadar
fluor daiam beningan yang diperoleh dari proses
pengendapan dengan koagulan resin WWS 116
kadar bervariasi pada pH larutan 7.

Pada Gambar 4 tersebut terlihat bahwa
penggunaan koagulan resin tidak menunjukkan.
grafik yang stabil. Dengan dosis pemakaian resin
dari 0,1-3 ppm, Gambar4 cenderungmenunjukkan
penurunan, yang berarti bahwa semakin banyak
jumlah koagulan resin WWS 116 yang
ditambahkan semakin kecil kadar fluor dalam
beningan sampai kadar minimum 653,24 ppm. Pada
keadaan ini kadar fluor mengaiami penurunan
sebesar 99,64%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa
resin WWS 116 sebagai polielektrolit kationik
dapat merupakan penghubung diantara partikel
membentuk flokulan yang besar sehingga terjadi
pengendapan dan memberikan kadar fluor dalam
beningan yang semakin kecil.
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Gambar4. Hubungan kadar fluor dalam
beningan yang diperoleh dari
proses pengendapan dengan
koagulan Resin IVfVS 116 kadar
bervariasipada pH larutan 7

Pada Gambar 4 juga teriihat bahwa
penggunaan koagulan resin WWS 116 di luar dosis
pemakaian yang dianjurkan (koagulan yang
berlebihan) sudah tidak efektif lagi untuk
menurunkan kadar fluor daiam beningan. Ha! ini
disebabkan karena koagulan yang berlebihan akan
mengurangi terjadinya agregasi dan suspensi

terdispersi fitembentuk gumpalan-gumpalan kecil
dan partikel-partikel individu yang stabil.
5. Hasil dan Pembahasan Percobaan Pengen-

dapan dengan Koagulan Kombinasi Resin
WWS 116 - Tawas Kadar Bervariasi Pada
pH Larutan 10,57

Gambar 5 menunjukkan hubungan kadar
fluor dalam beningan yang diperoleh dari proses
pengendapan dengan koagulan kombinasi Resin
WWS 116 - Tawas kadar bervariasi pada pH larutan
10,57.

Pada Grafik tersebut terlihat bahwa untuk
mencari kombinasi yang tepat diperlukan
percobaan dengan berbagai variasi kombinasi
secara acak. Dari kesembilan kombinasi yang
dicoba, hasil penurunan kadar fluor dalam beningan
yang terbaik diperoleh dari kombinasi resin 0,05
ppm - tawas 10 g/50 m! Iimbah, yaitu mencapai
375,12 ppm. Pada keadaan irii hasil penurunan
sebesar 98,07%. Hal ini menandakan bahwa
kombinasi koagulan membutuhkan komposisi yang
tepat. dengan penambahan koagulan tawas partikel
menjadi tidak stabil dan terendapkan. Polielektrolit
sebagai koagulan pembantu akan menjembatani
partikel tak stabil membentuk flok yang lebih besar.
Bila kombinasi koagulan tidak tepat flokulasi
menjadi tidak sempurna sehingga penurunan kadar
fluor dalam beningan tidak mencapai hasil yang
optimum.

550
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Gatnbar 5. Hubungan kadar fluor dalam
beningan yang diperoleh darl
proses pengendapan dengan
koagulan kombinasi Resin WWS
116 dan Tmvas kadar bervariasi
pada pHlarutan 10,57
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KESIMPULAN

1. Dari keempat jenis koagulan yang dicoba
untuk proses pengendapan fluor dalam
limbah, diperoleh hasil sebagai berikut:
- Koagulan Kalsium Khlorida (CaCl2)

Kadar fluor minimum yang dicapai sudah
mernenuhi syarat berada di bawah ambang
batas maksimum dalam buangan (5 ppm)
pada kondisi optimum larutan pH 8
penambahan.koagulari 1,3 rnol/1 (9,555
g/50 ml). Hasil percobaan menunjukkan
kadar fluor daiam beningan 4,89 ppm.

- Koagulan Tawas
Hasil percobaan belum memuaskan
dimana dengan konsentrasi tawas 12,5
g/50 ml limbah memberikan kadar fluor
minimum dalam beningan 92,2 ppm dan
persen penurunan sebesar 99,53 % . Hasil
ini belum memenuhi syarat batas
maksimum yang diijinkan.

- Koagulan Polimer WWS 116
Hasil percobaan limbah tidak
menunjukkan penurunan kadar fluor
dalam beningan sampai di bawah batas
maksimum yang diijinkan.

- Koagulan Kombinasi WWS 116 dan
Tawas
Hasil percobaan tidak memberikan hasil
penurunan kadar fluor dalam beningan
sampai di bawah batas maksimum yang
diijinkan.

2. Faktor pH larutan sangat berpengaruh di
dalam pengolahan limbah, di mana
pengendapan membutuhkan pH yang
optimal yang memungkinkan terbentuknya
endapan.

DAFTARPUSTAKA

1. I.A.E.A., "Chemical Precipitation Process
for the Treatment Aqueous Radioactive
Waste", Technical Report Series No. 337,
IAEA, Vienna, 1992.

2. I.A.E.A., "Treattnent of Low and
Intermediate-Level Liquid Radioactive
Wastes", Technical Report Series No.236,
IAEA, Vienna, 1984.

3. IMAMKHASANI SOEMANTO,
"Penggunaan Dispersan Dalam Ketel Uap
dan Sietem Pendingin", Majalah Korosi Vol.
4 No. 2, Bandung, Juni, 1992.

4. PERRY, R.H., " Chemical Engineers
Handbook", 6"' ed, Mc. GrawHill
InternationalEdition, 1984

5. FAiR, G.M., "Water and Wastewater
Engineering", internationalEd., John Wiley
and Sons Inc, New York, 1968.

TANYA JAWAB

Supardi

Mohon dijeiaskan CaCh lebih efektif
mengendapkan ion jluor dari pengendapan bila
dibandingkan resin WWS 116 sehingga dapat
dicapai efisiensi 99,97 %. Apa betul baku mutu air
buangan untuk F - 4,89 ppm, apakah tidak lebih
kecil lagi ?

Zainus S

Penambahan CaCb lebih efektif
mengendapkan ion fluor daripada pengendapan
dengan resin WWS 116. Karena kebanyakan
dispersi yang ditemukan dalam limbah distabilkan
oleh muatan-muatan negarif, koagulan yang
dipakai adalah kation-kation polivalen seperti Al,
Fe(III), Fe(II) atau kalsium, ini efektif seRxali
mengendapkan kandungan llmbah (berlaku juga
untuk F'). Penambahan resin bertujuan unjtuk
menstabilkan sistem dispersi larutan supaya terjadi
pengendapan, pemakaian redin hafus
dikombinasikan dengan pemakaian koagulan.
Batasan konsentrasi F = 4,89 ppm, sudah betul
untuk air buangan tupe IV.

ME Budiono

1. Bagaimana carapenambahan CaCh dalam
NH4CI mengingat bila beniuk dalam
cairan/larutan akan menambah besar
volume limbah, sehingga akibatnya
konsentrasi F. menjadi kecil ?

2. Bagaimana cara analisis jluor dengan ion
analyzer merk Corning ?

3. Mengingat florida sangat korosif terhadap
alat gelas, bagaimana cara mengatasi hal
tersebut.

Zainus S

1. C U yang ditambahkan dalam benttsk padatan
CaCU.2 H2O, jadi tidak rnenambah volume
limbah, tidak mengurangi konsentrasi ion F .

2. Cara analisisnya sederhana, larutan yang
mengandung fluor diberi natrium sitrat
sebagai penyangga kemudian dimasukkan
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ke alat ion analyzer (yang telah dipasang
elektroda). dari sistemrafat tersebut, kita
tinggal melakukan pembacaan.

3. Analisa larutan/raw material dari PEBN
perlu pengenceran terlebih dahulu
mencegah korosifitasnya, untuk larutan
yang encer dianalisa langsung dengan alat
tersebut.

Indro Yuwono

1. Limbah radioaktif fluor adalah dari
campuran U, dengan pengendapan apakah
U nya juga ikui mengendap, bila tidak,
harga 4,89ppmjluormasih mengandung U.
Apakah bisa dibuangke lingkungan ?

2. Berapa batas maksimum kvmampuan
evaporator untuk kandunganfluor ?

Zainus S

1. Dengan pengendapan, uranium juga akan
ikut mengendap berdasar reaksi:

NJLs '[UO2(CO3)"] + CaCb — NHUCl

Jadi dalam pengendapan fluor sebagai CaF*
juga akan mengendap ion uranil karbonat,
tetapi ini tidak kami tinjau.

2. Evaporator PTPLR tidak dirancang umuk
mengeyaporasi limbah yang menganduns;
fluor.

St Bambang G

1. Pada saat terjadinya kompetisi antara ion
OtT dan Cr terhadap ion Ca~\ ternyata
justru terbentuk produk yang larut. Ini
berarti terjadi pembentukan CaCl2.
Mengapa jusiru terbentuk CaCl^, podahal
sifat kekomplekan ion antara OH dan CT
lebih besar OH~ ?

2. Pada proses pengendapan florida dari
campuran (NHAF + U) digvnakar, CaCt'2.
Apakah reaksi pertukaran antara ion CL'
terhadap ion F dapat terjadi dengan baik
dan sempurna. Mengingat sifat kimia
florida lebih oksidator dibandingkan
klorida ?

Zainus S

1

2.

Kompetisi ion F dan ion OH' (ion OH"
jumlahnya lebih banyak) akan mendorong
Ca2+ bereaksi dengan OH" membentuk
Ca(OH)2

Sesuai dengan teori (literatur) dan sudah
dipraktekkan CaCl2 akan bereaksi dengan
NH4F membentuk CaF2 /

ISSN 0216-3128 Zainus Salimin



358 iiuku 11
P

Pf ID0200097

EVALUASIDAMPAK RADIOLOGDK PENYEBARAN
RADIOAKnVTTAS LINGKUNGAN DIKAWASAN REAKTOR
KARTINI

M.Yazid, Suratman, Gede Sutresna, Sukarman Aminjoyo
PPNY-BATAN, Jl. Babarsari, P.O. Box 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK
EVALUASI DAMPAK RADIOLOGIK PENYEBARAN RADIOAKTIVITAS LINGKUNGAN DI

KA WASAN REAKTOR KARTINI. Evaluasi dampak radiologik yang meliputi pengukuran radiodktivitas
beta total, K-40 dalam cuplikan air, tanah dan rumput serta radioaktivitas Cs-137 dan Sr-90 dalam
cuplikan air di kawasan reaktor Kartini telah dilakukan. Tujuanpenelitian ini untukmenentukan besarnya
dampak radiologik dalam lingkungan di sekitar reaktor Kartini. Pada peneltiian ini cuplikan air, tanah
dan tumbuhan diukur aktivitas beta total, Sr-90 dengan pencacah beta dan diukur aktivitas K-40, Cs-13 7
dengan spektrometri gamma latar rendah. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa tidak dijvmpai
indikasi terjadinya penyebaran radionuklida yartg berasal dari kegiatan pengoperasian reaktor Kariini.
Radioaktivitas- beta total cuplikan air 0,06-0,61 Bq/l, tandh 0,24-0,79 Bq/g dan rumput 3,47-5,70 Bq/g
abu, sedangkan radioaktivitas K-40 dalam cuplikan air 0,09-0,56 Bq/l, tanah 0,12-0,59 Bq/g dan rumput
0,29-0,93 Bq/g abu. Adapun radioaktivitas Cs-137 dalam cuplikan air antara dibawah batas deteksi
sampai dengan 88,62 mBq/l dan Sr-90 antara dibawah batas deteksi sampaidengan 24,22 mBq/l.

ABSTRACT
EVALUATION OF RADIOLOGICAL IMPACTS FOR ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY

DISTRIBUTION!N THEKARTINIREACTORAREA. Thisevaluationcoveredofgrossbetaradioactivity,
K-40 radioactivity in ihe water, soil and grass samples. The measurement of Cs-137 and Sr-90
radioactivity in the waier samples have also been done. The aim ofthis research was determined of
radiological impacts in rhe environment around the Kartini reactor. The water, soil andplant samples
were counted for gross beta, Sr-90 activity by beta counter and for. K-40 , Cs-137 activity by low
background gamma spectrometer. For this evaluation can be concluded there are no indication ofihe
radioactivity release from the Kartini reactor operation. Gross beta radioactivity in the water, soil and
grass samples are between 0,06-0,61 Bq/l, 0,24-0,79Bq/g and3,47-5,70 Bq/gash. Radioactivity o/K-40
in the water, soil andgrcss samples are between 0,09-0,56 Bq/l, 0,12-0,59 Bq/g cnd 0,29-0,93 Bq/g ash.
The radioactivity o/Cs-137 in the wdter samples are berween under limit detectable level to 88,62 mBq/l
andSr-90 are between under limit detectable levet to 24,22 mBq/l.

PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta mempunyai
tugas melaksanakan penelitian dasar dan

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Nuklir. Dalam pelaksanaan tugas tersebut PPNY
memiliki sebuah Reaktor Kartini dengan desain
daya 250 kV/ beserta laboratorium penunjangnya
antara lain: Lab. Kimia Nuklir, Instalasi Taknologi
Proses, Baiai Instrumentasi, Lab. Fisika Nuklir dan
Atom, Bengkel Induk serta Lab. Proteksi Rasiasi
maupjin Lab. Pengelolaan Limbah Radioaktif.
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pemakaian
bahan mekanik, kimia maupun zat radioaktif dalam
bentuk padat, cair maupun gas yang sangat
berpotensi menimbulkan dampak negatif terutama

pada kualitas air, air tanah dan udara di sekitarnya,
yang kemungkinan terjadinya penyebaran bahan
tersebut pada tumbuhan, hewan dan manusia serta
komponen lingkungan lainnya sangat tergantung
dari besarnya konsentrasi/radioaktivitas zat
tersebut.(1)

Evaluasi dampak penting dari kegiatan
FPNY terhadap komponen lingkungannya meliputi
aspek fisiko-kimia yaitu kualitas tanah, udara,
hidrologi, air dan air tanah. Sedangkan untuk aspek
lainnya yang meliputi iklim, kebisingan, fisiografi
serta dampak terhadap kehidupan biota darat
maupun akuatik dinilai kurang penting karana
intensitasnya yang relatif kecil, bersifat Iokal dan
dapat terbalikkan (reversible). Adapun tolok ukur
dampak yang dipantau ditentukan berdasarkan
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anaiisis dampak lingkungan menggunakan metode j
matrik.(2)

Pemantauan radioaktivitas lingkungan di
kawasan Reaktor Kartini meliputi daerah dengan
radius 5.000 meter dengan pos-pos pengambilan
cuplikan sebanyak 36 tempat. Radioaktivitas yang
diukur adalah radioaktivitas betatotal karena dapat
dilakukau dengan cepat dan cukup dapat digunakan
untuk membar.dingkan tingkat aktivitas serta
memilih cuplikan yang akan dianalisis
radionukiidanya lebih lanjut.(3)

Menurut NCRP No.50, kandungan
radionuklida dalam cuplikan lingkungan berasal
dari 3"grup radionuklida yaitu :(4)

1. Radionuklida primordial yang ada sejak
terbentuknya bumi bersama dengan anak
turunnya seperti: deret uranium dan torium ,
K-40, Rb-87.

2. Radionuklida yang terbentuk karena proses
alam atau r'adionuklida kosmogenik seperti:
H-3,Be-7, Be-10, C-14dll.

3. Radionuklida buatan manusia dari fasilitas
nuklir atau ledakan nuklir, seperti:H-3, Co-60,
Kr-85, Sr-90, Y-90 dll.

Radionuklida alamiah terdistribusi dan
terkonsentrasi di lithosfer, atmosfer, hidrosfer dan
biosfer.

Radionuklida di lithosfer antara lain K-40
dan radionuklida dari deret uranium dan torium
yang memberi kontribusi terbanyak radioaktivitas
alamiah di batuan. Kandungan radionuklida dalam
batuan tergantung pada sejarah geokimianya dan
sangat bervariasi tergantung tipe batuannya.
Radionuklida di atmosfer yang biasanya terdapat di
udara permukaan tanah, termasuk gas radon dengan
anak turunnya, radionuklida kosmogenik, hasil
belah dan aktivasi. Radionukiida di hidrosfer yang
terbentuk secara alamiah lebih kecil daripada
kandungan di daiam batuan dan tanah yang
kebanyakan K-40. Kandungan radionuklida di air
tawar atau air danau tergantung kondisi batuan dan
tanah setempat, sedangkan kandungan radionuklida
jatuhan di dalam air laut bervariasi terhadap lokasi
dan waktu. Radionuklida di biosfer terutama K-40,
sedangkan kandungan radionuklida dari deret
uranium dan torium dalam biosfer sangat
bervariasi. Radionuklidajatuban Sr-90 dan Cs-137
masuk dalam tanaman dengan juliin pengendapan
langsung dan penyerapan dari tanah.

TATAKERJA

Pelaksanaan penelitian ini pada prinsipnya
dibagi dalam dua tahap yaitu :

1. Pengambilan dan preparasi cuplikan
2. Pencacahan dan perhitungan radioaktivitas.

1. Cara Kerja
Pengambilan dan preparasi cuplikan

Pengambilan cuplikan lingkungan
dilakukan di pos-pos pengambilan pada radius 100,
200, 500, 1000, 1500 dan 5000 m dari reaktor
Kartini.(3)

Cuplikan air diambil sebanyak 2 liter dari
tiap pos pengambilan, tetapi khusils untuk anaiisis
Cs-137 cuplikan air diambil sebanyak 4 liter. Air
yang diambil adalah air sumur, air sungai, air PAM,
air kolam, tergantung pada keadaan pos
pengambilan. Air diuapkan sampai kering, residu
ditampung dalam planset aluminium dan
ditimbang. Untuk analisis Sr-90 dilakukan
pemisahan secara kimia terlebih dahulu.

Cuplikan tanah diambil sebanyak 100 gram
dari tiap pos pengambilan. Tanah yang diambil
pada luasan permukaan i m2 sampai kedalaman 10
cm. Tanah dikeringkan, digerus dan dibuat
homogen, ditimbang 1 gram, dimasukkan dalam
planset aluminium.

Cuplikan rumput diambil sebanyak 200
gram berat basah dari tiap pos pengambiian,
dipotong kira-kira 1 ctn dari permukaan tanah pada
luasan permukaan 1 m2. Selanjutnya diabukan
dalam tungku pemanas pada suhu 400C, abu dibuat
homogen, ditimbang sebanyak 0,5 gram dan
dimasukkan dalam planset aluminium.

Pencacahan dan periiitungan radioaktivitas

Pencacahan cuplikan dilakukan dengan alat
cacah beta latar. rendah PPNY untuk pengukuran
radioaktivitas beta total dan Sr-90, alat cacah beta
ORTEC untuk radioaktivitas beta pada cuplikan
tumbuhan serta spektrometri gama latar rendah
untuk pengukuran radioaktivitas K-40 dan Cs-137.

Efisiensi pencacah beta ditentukan dengan
menggunakan radionuklida baku K-40 dalam KCl.
Kalibrasi tenaga pencacah gama latar rendah
menggunakan radionuklida baku Eu-:152 dan
penentuan efisiensi pencacahan menggunakan
radionuklida baku K-40 dalam KCl. Perhitungan
radioaktivitas beta maupun gama dalam cuplikan
menggunakan rumus:
_ .. , . ., cacah per detik x 100 ,̂
Radioaktivitas = — _ . . Bq

efisiensi pencacah
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Data radioaktivitas beta total cuplikan air,
tanah, tanaman dapat dilihat pada tabel 1. Dari hasil
pengukuran tersebut dapat diketahui bahwa
radioaktivitas air masih dibawah batas tertinggi
yang diijinkan menurut Peraturan Menteri
Kesehatan RJ No.!73/Men.Kes/Per/VII/77, yang
berartidengan bercperasinya reaktor Kartini belum
cukup menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungannya:(5>-U-ntuk meyakinkan hal itu maka
dilakukan identifikasi radionuklida secarakuaiitatif
menggimakan spektrometri gama latar rendah.
Dengan pengukuran ini dapat diidentifikasi jenis
radionuklida pemancar gama dan asal-usul
radionuklida, karena radioaktivitas lingkungan di
kawasan reaktor Kartini belutn tentu berasal dari
fasilitas nuklir tersebut. Untuk itu perlu dilakukan
analisis radionuklida baik dengan cara kimia untuk
pemancar beta gama, maupun dengan spektrotnetri
gama untuk pemancar gama, terutama radionuklida
spesifik dari reaktor nuklir setempat seperti Kr-87,
Kr-88,Xe-133,Xe-135,I- 131 dll.

Tabell. Data Radioaktivitas Beta Total
Cuplikan Air,Tanah dan Tumfauhan di
Kawasan Reaktor Kartini

10O-3
100-4

3C0-2
300-3

SOO-1

sao-s
500-3
SOO-4
500-S
SOO-C

1000-3
1000-4

100O-7
2000-«
1500-1.

isoo-a

5000-1

soao-3
SOCO-3
SO00-4
Sooa-s
sooa-c
5000*7
5000-»

•?«ng)c*u

A i r

,1
,2
,0
.1
,1

.0
,0

,1
,2
, 1
, 1

, 0
. 1
. 1

1.1
, 0

J . l

• -

9

0 •>

5 *

5
J
0
3
t

o
0
0
0
0

0
a

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

17
31
21
34
21

«1
1«

2«
23
34
33

aa
23
33
25
ai
30
34

.33

0,0« - 0.<L

T*n*h

,-t

, 4

, 5
. 2
• 4
. 2
,4

,4
, 5

, 4

, 4
,4
. 5

, 4
, 4
, 4
, 3

- 0

- C

t - 0
L - 0

S ' o

! ~ (

J - 9
1 - 0
t - 0

3 - 0
C - 0
9 - 0
7 - 0

,«
, (

, 7

.S
,i
. t
, t
,«

,s
, t

, 7
, 7

, £

,C
,t

*s
<7
,C

,s

y
t

i

0 ,34 - 0 , 7 9

Tunbuh&n

, oc

,s
,0
. c

- 4
- 4

- 4
• S

- 4

- <
- 4

- S
- 4

. 5 4 - 4
, 3 2 - *

.<< - 4

. 3 2 - 5
, « - 4
, «e - s

,S4 - 4
. 9 4 - 4
r « - 4
r44 - 4

7
S

7
0

7

9
4
3 5

l

10
91

76
91

91

13
73
35

9*
. ' •
Sl
82

3,47 - S.70
i

3,7x10 Sq/1.

Hasil pengukuran kuantitatif radioaktivitas
K-40 dalam cuplikan air dapat dilihat pada tabel 2.
Aktivitas K-40 yang terukur hampir sama dengan
aktivitas beta total yang terukur dengan pencacah
beta latar rendah padatabel 1.

Kandungan radioaktivitas beta dalam
cuplikan air temyata hanya merupakan aktivitas
K-40 saja, hal ini karena kandungan radionuklida
dari deret Uranium dan Torium dalam batuan
setempat cukup kecil, sehingga yang dominan
hanya K-40.

Tabel 2. Data Radioaktivitas K-40 Cuplikan
Air,Tanah dan Tumbuhan di Kawasan
Reaktor Kartini tahun 1994

N O . POM

100-1
100-2
100-3
100-4
200-1
200-2
200-3
200-4
S0O-I
50O-2
500-3
SOO-4
SOO-S
SOO-t
1000-1
1000-2
1000-3
1000-4
1000-S
1000-«
1000-7
1000-ft
1500-1
1500-2
1SO0-3
1500-4
50OO-2
5000-3
5000-4
5000-S
SOOO-S
SOOO-7
sooo-a
Jangkau

RAdlOAlCCiviCkd

Air

0, 30
0,11

0,15

0,0»
0,10
0, 09
0 , 2 4
0. 09
0,17
3,0»
0,10
0,12
O,1S
0,0»
0,20
0,22
0,22
0,09
0.15
0,14
0,14
0,1»
0,17
0,09
0,12
0,25
0,09
0.27
0,22

0,09

- 0,31
- 0,24.

- 0,27

- 0,22
- 0, S«
- 0,4«
- 0,37
- 0,22
- 0,31
- 0,2»
- 0,22
- 0,29
- 0,37
- 0.23
- 0,34
- 0,31
- 0,31
- 0.24
- 0 , 2 9
- 0,32
- 0,2S
- 0.31
- 0,27
- 0.2O
- 0.22
- 0, 3»
- 0.14
- O, 34
• 0 , 3 4

- O.SS

0,54
0,14
0,17
0,17
0,17
0,17
0.17
0,12
0,17
0.1»
0,10
0,19
0,12
0,2»
0,22
0.12
O.IS
0, 22
0,27
0,12
0, 34
0,22
0,22
0,12
0,17
0,12
<J, 1 9
0,17
0 , 2 2
0,20
0,12
0,17
0,17

0,12

K-40 <3<

. h

- 0,34
- 0,34

- o,ia
- 0,4<
- 0,27
- 0,22
- 0.37
- 0.31
- 0,37
- 0,3«
- 0,27
- 0,36
- 0,37
- 0,44
- 0,27
- 0,3«
- 0,3«
- 0,27
- 0.39
- 0, 24
- 0 , 3 9
- 0 , 2 9
- 0,41
- 0,29
- 0.24
- 0,17
- 0,2»
- 0,22
- 0,2»
- 0,S9
- 0,31
- 0.29
- 0,44

- 0.S9

l / D

Tuafeuhan

0,(3
0,44
0,49
0,39
0, t%
0,44
0,49
0,59
0.S4

0,44
0 , 4 9
0,68

0,44
0,49
0,49
0,49
0.4+
0,7«
0,««
0,49

0,54
0,49

0.S4
0,5»
0,49
0,29
0,49
0, 44
0,59

0,29

- 0.7»
- 0,H-
- 0,54
- 0.73
- 0,««

- 0,»«
- 0,7«
- 0,73

- 0, «3
- 0 , 8 3
- o . e t

- 0,43
- 0,«3
- 0,73
- 0,9«
- 0,7«
- O.t«
- 0, O
- o!s3

- 1,0«

- 1,32
- 0,7»
- 0,93
- 0,«3
- 0,5»
- 0.7»
- 0,73
- 0,83

- 0,93

Sedangkan untuk cuplikan tanah aktivitas
K-40 kira-kira setengah dari aktivitas beta totai, hal
ini sesuai dengan rekomendasiNCRP No.50 seperti
pada tabel 5, dimana K-40 merapakan kontributor
terbanyak daiam cuplikan tanah di samping
radionuklida lainnya.

Untuk cuplikan rumput aktivitas K-40 relatif
kecil dibanding dengan radioaktivitas beta total
yang diukur dengan pencacah beta. Aktivitas beta
total rumput cukup tinggi dibanding dengan

.aktivitas beta air dan tanah, karena aktivitasnya .
terkonsentrasi dari berat tanaman basah yang
kurang lebih 130 gram menjadi 1 gram abu yang
dicacah. Radioaktivitas beta cuplikan tanaman di
lingkungan menurut NCRP No.50, cukup tinggi,
terutama dari K- 40, Pb-210, Bi-210, radionuklida
dari deret Uranium dan Torium. Kontribusi Cs-137
dan Sr-90 dari jatuhan percobaan seajata nuklir
sangat kecil dan masuk ke dalam tanaman Iewat
pengendapan langsung atau lewat penyerapan dari
air tanah.(4)
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Tabel 5. Radioaktivitas jjiphiah di lingkungan
dalam tanah dan tanaman.(NCRP
No.50)

Radionuklida/
Pemancar

K-4C

Rb-87

Ra-226

Th-232

U-238

alfa

beta

K-40

Rb-87

Po-210

Cuplikan
Lingkungan

Tanah

Tanaman

u
Radioaktivitas

Bq/g

0,37

0,!3

0,03

0,02

0,02

0,01-0,11

0,29-4,55

0,04-1,85

0,004

0,37

Hasil pengukuran kandungan Cs-137 dalam
cuplikan air lingkungan selengkapnya dapat dilihat
pada tabel 3, yang berkisar antara di bawah batas
deteksi sampai dengan 88,62 ± 5,90 mBq/l. Batas
deteksi dari pengukuran ini sebesar 2,44 x 10''
mBq/l. Kandungan Cs-137 yang terukur ini temyata
masih jauh dibawah batas tertinggi yang diijinkan
berdasarkan SK. Dirjen BATAN
No.294/DJ/IX/1992 tentang Nilai Batas
Radioaktivitas di Lingkungan yaitu 7 x 102

Bq/liter.(5)

tertinggi, J/§ng diijinkan berdasakan SK. Dirjen
BATANNoi294/DJ/[X/1992 tentang Nilai Batas
Radioaktivitas di Lingkungan yaitu sebesar 4 x 103

mBq/liter.<6> Seharusnya memang demikian,
karena Sr-90 merupakan salah satu produk fisi yang
kemungkinan berasal dari reaktor nuklir ataupun
jatuhan sisa percobaan ledakan nuklir, yang
keberadaannya di lingkungan merupakan hasil ulah
manusia.

Dalam keadaan normal kandungan Sr-90
seharusnya tetap rendah karena setelah masa pasca
perang dingin irti perlombaan sistem persenjataan
nuklir di negara maju mengalami penurunan,
sehiiigga pelepasan hasil fisi ke lingkungan secara
global akan menurun pula. Adapun keberadaan
Sr-90 dalam lingkungan diperkirakan merupakan
sisa aktivitas masa lalu, karena umur paronya yang
cukup panjang maka akan tetap berada dalam
lingkungan dalam waktu yang relatif lama.

KESIMPULAN

Dari pengukuran radioaktivitas cuplikan air,
tanah dan rumput di kawasan reaktor Kartini
temyata radioaktivitas yang terukur masih di bawah
batas tertinggi yang diijinkan dan hanyalah
radioaktivitas alamiah saja, karena kontribusi yang
terbesar hanyalah K-40 yang dominan di alam.

Kegiatan pengoperasian reaktor Kartini
belum cukup menimbulkan dampak negatif yang
berarti terhadap lingkungannya, yang dapat

Tabel3. Radioaktivitas Cs-137 dalam Cuplikan Air Lingkungan di Kawasan Reaktor
Kartini

No.

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
«*
7 .
8 .
S .

1 0 .
1 1 .

. 12 .
1 3 .
1 4 .
1 5 .
1 6 .

KODE fcOKASI

1 0 0 - 1

100-2
100-3
200-1
200-2
200-3
500-1
50 0-2
5C0-3
SOO-4
500-5

1000-1
1000-2
1000-3
1000-4
1O00-S

KOHSBOTRAsr CS-137

<3ib*v«h b«ta« dei«fc*i
«3,94 * «,92
«S,37 ± 4 ,81
S1,»S ± 4,17

3,48 i 1,15
»4 , (1 ± 4,SS

«.3-3 t 2 ,15
61,11 * 6,21

2,04 ± 0,a<
«€,26 ± 6,42
20,05 i 2,63
37,34 i 3,83
31,66 ± 3,48
48,77 ± 6,74
12,19 ± 2,13
2.5,72 ± J,SS

N o . •

1 7 .
1 8 .
13 .
2 0 .
2 1 .
2 2 .
2 3 .
2 4 .
2 S .
2 « .
2 7 .
2 8 .
2 » .
3 0 .
3 1 .

KODB LOKASI

1000-6
1000-7
1000-1
1500-1
1500-2
1500-3
1500-4
5000-1
5000-2
5000-3
5O0O-4
5000-S
5000-C
5000-7
5O0O-S

KONSEOTRASI CS-137

dit>*wjcii k>«CAe det«Jcei
18,44 ± 2,67
«8 ,81 ± S,19
16,67 t 2,60
23,«5 ±
12,22 ± 2,33
72,30 t 5,0S

• 88,62 ± 5,90
6,9a i 1,71

17,87 ± 2,49
27,38 ± 3,21
48,84 £ 4,0£

<Jib«w*h batws d«t«koi
54,28 ± 4,31
70,12 ± 5,18

Adapun kandungan Sr-90 dalam contoh air
lingkungan dapat dilihat dalan tabel 4, yang berkisar
antara.dibawah batas deteksi sampai dengan 24,22
6,60 mBq/liter. Batas deteksi minimum dari
pengukuran ini sebesar 5,29 0,13 mBq/liter. Hasil
pengukuran ini ternyata masih di bawah batas

dibuktikan dengan tidak dijumpainya indikasi
terjadinya pelepasan radionuklida spesifik di dalam
cuplikan lingkungan.

Radioaktivitas beta total cuplikan air
0,06-0,61 Bq/1, tanah 0,24-0,79 Bq/g dan rumput
3,47-5,70 Bq/g abu, sedangkan radioaktivitas K-40
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Tabcl 4. Radioaktivitas Sr-90 dalam Air Lingkungan di Kawasan Reaktor Kartlni

MO. |

0.

1.

2.

5.

14.

1.5 .

l<-

L7.

L«.

Ko4« CoJt*oi |

100 - <

300 - 3

300 -

S00 -

500 -

500 -

500 -

, soo -
| soo -

\ 1000 -

j 1000 -
J
4

13.11=7

0
li-iiso
t4,433T

| »,«031
; «.3335
1 9.«7*4

M>

t
±
t

t

S,7«71

S.S33C

C,3<»0

7,7417

«,$02<

«,2313

* rSS£<

C,*K17

MO.|

3fl.

3».

31.
32.
33.

sooo -
$000 -
5000 -
SCOO -
5000 -

sooo -
$000 -

2*<

tl

1

1«

! 1*

: *

i **
i 14
i is

3531 £ t.*

S014 t **<

3317 t *.

1213 ± <,

415« 1 *,
•«3« t *,
,1>71 £ «.
.14»7 t «.
,<t<7 t 7,

*!• t

««3 |

T751 |
CIS5 )

»•«2 |

77SS

544»

dalam cuplikan air 0,09-0,56 Bq/I, tanah 0,12-0,59
Bq/g dan rumput 0,29-0,93 Bq/1. Adapun
radioaktivitas Cs-137, dalam ciiplikan air antara
dibavvah batas deteksi sampai dengan 88,62 mBq/l
dan Sr-90 antara dibawah batas deteksi sampai
dengan 24,22 mBq/l.
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TANYA JAWAB

DjokoS

Tidak dijumpai/tidak ada indikasi
terjadinya pelepasan radionuklida spesifik
(menurut kesimpulan saudara); sedangkan
cuplikan hanya diukur berdasarkan gross (3 ($
total), dengan penjelasan apa yang disampaikan,
sehingga bisa diambil kesimpulan tersebut.

M. Yazid

Yang dimaksud radionuklida spesifik adalah
hasil belah setelah dilakukan identifikasi secara
kuantitatif. Kontribusi yang terbesar adalah K-40
yang merupakan radionuklida alamiah. Sedangkan
kandungan Cs-137 dan Sr-90 yang terukur
diperkirakan berasal dari radiasi jatuhan.

Indro Yuwono

1. Berapa besar radius terpendek dan terjanh
lokasi pengambilan cuplikan terhadap
reaktor ?

2. Apakah ada beda hasil pengamatan untuk
arahyangberbeda?

3. Berbicara masalah dampak radiologi
Reaktor Kartini, seberapa jauh jarak yang
baik untuk pemantauan ?

M. Yazid

1. Radius pengambilan cuplikan 100-5000
meter.

2. Dalam penelitian ini tidak diamati.

3. Jarak tetap antara 100-5000, meter, dengan
alasan untuk mempermudah perbandingan
data.
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Pramudita A

Radionuklida apa saja yang mungkin
dilepaskan oleh Reaktor KafifyiZ? Berapa umur
paro radionuklida- tersebut dan apakah mungkin
terdeteksi dengan metode pengukuran yang
dilakukandiPPNY?

M. Yazid

Dalam keadaan normal yang mungkin
terlepas Ar-4J,danN-16 dan zat radioaktif ini tidak
akan sampai kte iingkungan karena telah tertangkap
oleh sistem Reaktor Kartini yang sudah mapan.
Namun jika terjadi keadaan darurat/kecelakaan
yangterlepas ke lingkungahn adalah 1-131, menurut
analisis keselamatan Reaktor Kartini hanya
mencapai radius 40 m. Pelepasan ini akan
terdeteksi oleh metode pengukuran di PPNY, yaitu
naiknya dosis radiasi gamma.
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ANALISIS DATA METEOROLOGILINGKUNGAN DI
SEKTTAR PPNY PADA PC MENGGUNAKAN SISTEM
WUNDOWS

Gede Sutresna VV., M. Yazid, Isman M.T.
PPNY-BATAN, Jl. Babarsari, P.O.Box 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK

Inslalasi stasiun mini untitk mengukur beherapa parameter meteorologi di lingkungan PPNY telah
dilakukan untuk memantau kondisi cuaca, khususnya arah angin, kecepatan angin, dan temperatur luar.
Anemometer yang dilengkapi thermislor untuk mengukur termperatur(WS-IOT) dihubungkanpada Game
Adapter komputer melalui kabel 40feet. Pencatatan data kefiie dilakukan secara otomatis setiap enam
menit apabila komputer dalam operasi.Data file ditandai dengan MMDD.log (MM=months, DD=day)
dan file baru akan disimpan ke dalam hard drive pada tengah malam. Dari hasil analisis data
menggunakan SPSSfor Windows diperoleh bahwa range temperatur luar adalah 67 Fsampai 97,6°F
dengan modns 73,9 F. Kecepatan angin maksimum adalah 17,7 Mph dengan distribusi frekuensi arah
angin terbanyak adalah ke arah Utara (O ) yaitu 18,9 %. Dengan analisis data meteorologi lingkungan
di sekitar PPNY dapat diperoleh pola kecepatan angin, arah angin danfluktuasi temperatur tahunan.

ABSTRACT

ANALYSiSENVERONMENTMETEOROLOGIDATAAROUNDPPNYUSINGPCWITHWINDOWS
SYSTEM. The installation ofa small station to measure some meteorological parameters had beendone
in Yogyakarta Nuctear Research Center (PPNY) in order to keep the weather conditions under control,
especially winddirection, windspeed, andoutdoor temperature. The anemometerwith themperatureprobe
(WS-IOT) was connected to the Game adapter ofthye Personal Computer (PC) using 40feets flat cable.
A datafde entry was automatically written by WS-lOTat six minutes intervals whenever theprogram was
irt operation. The dalafdes are labeled by date as MMDD. log (MM=Months, DD =Day) and ifthe program
is operaatedcontinously, a newjtle be startedeach midnight. By the analysis data usingSPSSfor IVindov/s,
che range oftemperature were 67 Funtil97.6 Fandmedian 76,7 F. The maximum speedofwind was
17.7 Mph and the freqmncy ofwind direction at the most was to the North (18.9 %). The analysis of
meteorological data around vacinity was done to get the annualprofd ofwind speed, wind direction, and
outdoor temperaiure.

PENDAHULUAN.

Beroperasinya instalasi nuklir menuntuf
pengawasan tingkat radiasi di sekitar fasilitas

nuklir untuk menjaga tingkat keselamatan manusia
dan lingkungan. Pengawasan tingkat radiasi dapat
dilakukansecara langsung maupun melalui analisis
radioaktivitas sampel iingkungan seperti air, tanah.
rumput, dan lain sebagainya. Di damping data
radiasi danradioaktivitas lingkungan diperlukan
juga data meteorologi lingkungan seperti arah
angin, kecepatan angin, dan temperatur luar untuk
memenuhi perturan yang ada dalam kaitannya
dengan keadaan dararat nukir(1). Data radioaktivitas
dan meteorologi yang dikelola secara kontinyu
dapat dipergunakan untuk menganalists sedini

mungkin dampak lingkungan yang terjadi di sekitar
fasilitas dipandang.dari aspek fisika-kimianya.

Perkembangan teknologi komputer dewasa
ini semakin banyak membantu meringankan tugas
manusia, baik dalam kegiatan penelitian maupun
kegiatan administrasi. Dewasa ini komputer hampir
digunakan di segala bidang kegiatanmanusia. Pada
penelitian ini dilakukan analisis meteorologi
lingkungan di sekitar PPNY, yang meliputi
penentuan temperatur harian (meliputi suhu

jnaksimurh dan minimum serta teratanya) serta
'penentuan distribusi arah angin^dan kecepatan
angin melalui Personal Computer (PC) yang
berbasis Windows. Data yang terkumpul dianalisis
frekuensi arah angin, kecepatan angin, serta
frekuensi temperatur luamya yang tercatat dengan
mempergunakan SPSS for Window.
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Analisis meteorologi lingkungan di sekitar
PPNY dilakukan dengan Anemometer yang
dilengkapi probe pengukur tem'p eratur {thermistor)
terdiri dari 3 buah mangkuk berbentuk setengah
bola (wind cups) sebagai sensor terhadap kecepatan
arigin dan wind vane untuk sensor terhadap arah
angin. Anemometer dihubungkan dengan kabel
pada Game adapter setelah melalui Data Interface
Adapter. Peralatan ini cukup simpel karena bersifat
portabel (mudah dibawa) serta ondisi arah angin,
kecepatan angin serta temperatur pada kondisi
pengamatan dapat langsung diamati pada layar
monitor komputer.
Pengukuran Kecepatan Angin.

WS-IOT Anemometer didesain untuk
ditempatkan pada tiang dengan diameter Iuar 1 inch,
serta dilengkapi dengan 40 feet kabel untuk
dihubungkan dengan Game Adapter komputer.
Kecepatan angin diukur oleh 3 buang Wind Cups
dan data dalam interval 2 detik akan direratakan
dengan memperhitungkan kecepatan
maksimumnya.

Pengukuran Arah Angin.

Arah angin ditentukan oleh gerakan Wind
vaneyang mempunyai bentuk aerodinamis dan arah
angin yang ditunjuk akan terlihat pada monitor
komputer. Tampilan lingkaran monitor
menunjukkan 16 daerah utama arah angin sesuai
dengan pembagian sektor lingkaran 360° menjadi
16 bagian. Kecenderungan arah angin dalam 2
detik terhitung dan diperbaharui dalam tampilan
monitor pada akhir selang waktu 2 detik. Adapun
pembagian arah angin atas 16 sektor adalah sebagai
berikut : N = 0°, NNE = 22,5°, NR = 45°, ENE =
67,5°, E = 90°, ESE = 112,5°, SE = 135°, SSE =
157,5°, S = 180°, SSW = 202,5°, SW = 225°, WSW
= 247°, W = 270°, WNW = 292,5°, NW = 315°.
NNW = 337,5°, dengan N(North) = Utara, E (East)
= Timur, S (South) = Selatan dan W (West) = Barat.

TATA KERJA

Alat

1. Anemometer dengan probe pengukur
temperatur(WS-lOT)

2. Kabel
3. komputer dengari sistem Windows 3.1.

Cara Kerja

Instalasi Anemometer (WS-10T) dilakukan
dengan menghubungkan Anemometer yang
dipasang pada atap gedung melalui kabel data
Game Adapter komputer. setelah melewati Data

Interface Adapter. Instalasi perangkat lunak yang
berbasis Windpws dilakukan dengan tersebih dulu
menentukan parameter satuan yang diinginkan
seperti: menentukan direktori untuk fon file, lebar
monitor, tinggi monitor, satuan kecepatan angin,
(MPH, KMPH, MPS, KNOTS), menentukan saiuan
temperatur (°F atau °C), interval logging (menit),
dan drive yang diinginkan untuk penyimpanan data.

Analisis data yaug tercatat diiakuan dengan
mengpergunakan SPSS for Windows untuk
mengetahui distribusi frekuensi, median, modus,
dan analisis statistik lainnya yang berhubungan
dengan hasil yang diharapkan dalam pengambilan
kesimpulan.

Gambar 1. Tampilan hasil Insialasi
Perangkat Lunak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Analisis

Analisis data meteorologi di sekitar PPNY
dilakukan dengan Program SPSS (Statistical
Package for Social Scientist) meliputi analisis data
arah angin, kecepatan angin dandata temperatur
luar, yang dikumpulkan dari periode Januari 1994-
sampai dengari Januari 1995.

Kecepatan dan Arah Angin.

Informasi mengenai arah dan kecepatan
angin sangat diperlukan untuk evaluasi dampak
lingkungan di sekitar fasilitas nuklir, terutama
untuk ananlisis keluaran gas produk fisi dari stack
apabila terjadi keadaan darurat nuklir(2). Gambar 2
menunjukkan Wind Rose seiama satu tahun di
sekitatfasilitas nukiir PPNY.

Gambar 3 menunjukkan distribusi frekuensi
arah angin ke 16 arah mata angin dengan faktor
Skewness = 0,041. Dari Gambar 3 dapat diperoleh
gambaran bahwa periode Januari 1994 sampai
dengan 1995 arah angin dominan adalah: Utara
(18,9%) diikuti Timur Laut (!4,7%). Gambar 3
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menunjukkan frekuensi kecepatan angin dalam
periode yang sama dengan rerata hitung 2,358 Mph,
minimum 0 Mph dan maksimum 17,7 Mph
denganmodus 0,0 Mph serta median 1,5 Mph.

Bt—f"~ t—e—ij

G

Gambar 2. Wlnd Rose Januaari 1994 sampai
. dengan Januaari 1995.

Etantan Anh Angjn Tahuun

Gambar 3. Distribusi Frekuensi Arah Angin
Tahunan

DUtribusi

5.0 4.0 7.0 >.O 9.1 10J l i O W.t

Gambar4. Distribusi Kecepatan Angin
Tahunan

Dari data analisis diperoleh bahwa ada
pengaruh temperaturluar terhadap kecepatan angin.

Dalam waktu 24 jam kecepatan angin lemah terjadi
pada saat malam hari atau menjelang pagi hari dan
kecepatan angin lebih tinggi terjadi pada siang hari,
hal ini dapat dilihat dari diagram pencar antara
kecepatan angin versus waktu seperti terlihat pada
gambar 5.

Diagram Pcnc&r K«cepetan Angin va V/akfu

Gambar 5. Diagram PencarKecepatanAngitt
vs Waktu.

Temperatur Luar.

Temperatur luar yang teramati bervariasi
antara suhu 67,0 °F sampai dengan 97,6 °F dengan
rerata 79,9 °F seperti terlihat pada gambar 6. Dari
kemungkinan yang sama terlihat dari modus
pengukuran pada temperatur 73,9 °F. Distribusi
kurva juga menunjukkan ketidaksimetrisan dengan
Skevvness pada temperatur rendah.

Dinnbusi Su&u Lair Taliuoaa

Gantbar 6. Distribusi Frekuensi Temperatur
Luar Tahunan.

Hasil keiuaran analisis data untuk ketiga
"parameter yang diamati (kecepatan angin, arah^
angin dan temperatur luar) dapat dilihat pada Tabef
I.
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Tabel I. Analisis Data Temperatur luar Tahunan Januari 1994 s/d Januari 1995

Mean

Mode

[ fCunosis

S E Skew

Ma\imum

79.889'

73.900

-1.062

.038

97.600

Stderr

Std dev

SEKurt

Range

Sum

.121 r

7.803

.076

32.400

329783.400

Median

Variance

Skewness

Minimum

76.700

60.888

.546

67.000

Tabel 2. Analisis Data Kecepatan Angin Tahunan Januari 1994 s/d Januari 1995

Mean

Mode

Kurtosis

S E Skew

Maximum'

2.358

.000

1.979

.038

17.700

Stderr

Std dev

SEKurt

Range

Sum

.040

2.541

.076

17.700

9736.600

Median

Variance

Skewness

Minimum

1.500

6.455

1.258

.000

Tabel 3. Analisis Data Arah Angin Tahunan Januari 1994 s/d Januari 1995

Mean

Mode

Kurtosis

S E Skew

Ma\imum

-

.000

-1.550

.051

337.500

Std err

Stddev

SEKurt

Range

Sum

-

.103

-

-

Median

Variance

Skewness

Minimum

-

-

0.41

.000

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Arah Tahunan
Januari 1994 s/d Januari 1995

Value Label

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

sw
wsw
w
WNW

NW

NNW

Value

.0

22.5

45.0

67.5

90.0

112.5

135.0

157.5

180.0

202.5

225.0

247.5

270.0

292.5

315.0

337.5

Total

Valid

Percent

18.9

2.5
14.7

.9

3.6

7.1

4.9

1.7

1.6

4.3

7.9

5.5

9.9

11.9

2.6

1.9

100.0

Cum

Percent

18.9

21.4

36.1

37.0

40.5

47.6

52.5

54.2

55.9

60.2

68.1

73.6

83.5

• 95.5

98.1

100.0

KESIMPULAN

Dari kesimpulan hasil analisis data secara
statistik bahwa parameter meteorologi lingkungan
yang diamaati di sekitar PPNY dengan
menggunakan Anemometer (WS-10T adalah
sebagai berikut:

1. Distribusi arah angin dominan adalah ke
Utara (18,9 %) diikuti„ke arah Timur Laut
(14,7%).

2. Distribusi frekuensi kecepatan angin
dominan adalah 0 Mph, dengan kecepatan
maksimum 17,7 Mph, dengan rerata 2,358
Mph.

3. Distribusi frekuensi temperatur luar
dominan adalah pada 73,9 °F dengan rerata
7°,9 °F.

4. Kecepatan angin lemah terjadi saat malam
dan menjelang pagi.
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TANYA JAWAB

Indroyuwono

1. Mengingat pentingnya data meteorologi
untuk analisis keselamatan, maka apakah
penempatan anemometer sudah diletakkan
pada tempatyang mewakili.

2. Rerata kecepatan angin sekitar 2,3 Mph ini
apakah tidak terlalu kecil, tnohon
tanggapan.

Gede Sutresna

1. Sudah diusahakan untuk memilih lokasi
yang rnewakili namun tidak menutup
kemungkinan usaha-usaha penyempurnaan
dalam kaitannya ciengan analisis
keselamatan.

2. Kecepatan angin dominan 0 Mph
memberikan rerata kecepatan 2,2 Mph.
namun dikonversikan kedalam satuan
meter/detik ~ 2 sampai dengan 3 m/detik.

Pramu dita Anggraita

1. Kenapa suhu masih dinyatakan dalam °F,
bukan°C?

2. Apa slstem dilengkapi dengan UPS ? Dapat
mencapai berapa lama ? Apa yang terjadi
jika PLN mati cukup lama ? Apa data sehari
akan hilang ?

3. Arah dominan angin ke Utara dan Timur
Laut, apa sesuai dengan Windrose?

Gede Sutresna

1. Sebenarnya suhu bisa dinyatakandalam °C
tergantung saat instalasi perangkat
lunaknya, dan dimasa mendatang akan
dinyatakan dalam°C.

2. Sistem belum dilengkapi dengan UPS,
namun data sehari tidak akan hilang karena
data terekam setiap 6 tnenit.

3. Sesuai.
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PEMBUATAN PROGRAM UNTUK MENGHTTUNG
PENYEBARAN 0OSIS RADIASIGAS RADIO AKTIF YANG
TERLEPAS DARICEROBONG REAKTOR KARHNI

Purwanto, Gede Sutresna Wijaya, M. Yazid
PPNY-BATAN, Jl. Babarsari, P.O. Bo.r 1008, Yogyakar'.a 55010

ABSTRAK
PEMBUATAN PROGRAM UNTUK MENGHITUNG PENYEBARAN.DOSIS RADIASI GAS

RADIOAKTIF YANG TERLEPAS DARJ CEROBONG REAKTOR KARTINI. Peneliiian ini dilakukan
dengan tujuan untuk membuat program komputer yang mampu menghitimg dan menggambar lokasi
penyebaran laju dosis eksterna beta dan gamma dari asap (plume) ycng terlepas lewat cerobong reaktor
Kartini. Program ini merupakan kelanjutan dari program yang dibuat sebelwnnya yang hanya
menghitungpenyebaran asap radioaktif. Asapyang dihitung dalam penelitian ini adalah Kr-85, Kr-85m,
Kr-87, Kr-88, Xe-133m, Xe-!35m. Ruang lingkuppenelitian meliputipembuatanprogram menggunakan
bahasa OBASIC. Metode yang digunakan adalah memakai rumus Gaussian-Pasqui!l untuk penyebaran
asap dan selanjutnya menghitung besarnya dosis eksterna radiasi beta dan gamtna, Hasil keluaran berupa
2 buah garis kurva tertutup isodosis padapeta kasar sekitar reaktor dan hasil perhitungan laju dosis tiap
km sampairadius 9,9 km. Kesimpulanyang diperoleh bakwaprogram ini dapat digunakan secara cepat
untuk menentukan penyebaran dosis eksterrta beta dan gamma akibat penyebaran asap radioaktif dari
cerobong reaktor Karlini.

ABSTRACT
COMPUTER PROGRAM TO DEFINE THE SPREAD OF RADIATION DOSES DISCHARGED

FROM KARTINJ'S REACTOR STACK. The purpose ofthe research is lo make a compuler program
calcutating and defining ihe spreadofbeta andgamma exiernal doserate dischargedfrom Kartini 's reactor
stack to its environment. The program is the expansion ofike previous program calculating the spread of
radioactive plume only. The source terms are Kr-85, Kr-85m, Kr-87, Kr-88, Xe-133m, Xe-135m. The
program was tnade on OBASIC language. The spread of radioactive plume was calculaied by
Gaussian-Pasquill methode, and then the doserate was calculated by aformula. The output oftheprogram
is a map sorounding Kartini reactor wilh Uvo isodoserate contours and the doserale cclculation every I
hnup ic dislance 9,9 km. The program will be useful to define the spread ofplume doserate in case of
radiation accident.

PENDAHULUAN

Pada makalah sebelumnya telah dibahas
pembuatan program untuk menentukan

penyebaran asap radioaktif dari cerobong reaktor
Kartini dengan menggunakan bahasa BASICA
Versi 3.23 (1). Dalam makalah ini pembuatan
program dilanjutkan sehingga dapat menghitung
besarnya laju dosis radiasi ekstema betadan gamma
yang mengenai personel di sekitar reaktor.

Ruang lingkup penelitian meliputi
pembuatan program untuk menghitung dan
menentukan penyebaran laju dosis eksierna beta
dan gamma pada permukaan tanah akibat iepasan
asap radioaktif dari cerobong reaktor Kartini.
Program dibuat dengan bahasa QBASIC. Gas yang

diperhitungkan adalah Kr-85, Kr-85m, Kr-87,
Kr-88, Xe-133m, Xe-135m. Selain hasil
perhitungan laju dosis dalam program ini juga
dibuat peta kasar sekitar reaktor Kartini sam'pai
radius 9,9 km untuk menggambarkan
tempat-tempat yang mcmpunyai harga laju dosis
yang sama atau kurva tertutup isodosis. Hanya
tempatterpilih sajayang dapat digambarkan karena
terbatasnya ruangan gambar. Reaktor Kartini
mempunyai daya operasi nominal 100 kW, -dan
pemonitoran radioaktivitas lingkungan secara rutin
dilakukan satnpai radius 5 km..

Program ini akan dapat dimanfaatkan untuk
menghitung besarnya laju dosis eksterna asap
radioaktif dan menentukan lokasi penyebarannyadi
sekitar reaktor Kartini sampai radius 9,9 km secara
relatif cepat dalam keadaan darurat radiasi.
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Teori
Model penyebaran asap kontinyu yang

digunakan untuk perhitungan adalah model
Gaussian(2). Asap dilepaskan dari suatu cerobong
dengan tinggi efektif H, seianjutnya oleh angin
yang berkecepatan v asap akan. disebarkan ke arah
sumbu x dan secara vertikai dan horisontal yattu
kearah sumbu z dan y, seperti pada gatnbar 1.
Perhitungan kor.sentrasi aktivitas asap diiakukan
dengan persamaan penyebaran asap Gaussian
sebagai berikut:

» (1)
.e 2.0» . e x

Tabcl 1. Stabilitas atmosfer katcgori PasquiII

Q • G (z)
2;i.c

X/(x,y,z) = konsentrasi aktivitas pada titik
(x,y,z) untuk pelepasan dari titik
setinggi H meter di atas tanah
(Bq/m3).

Q = laju aktivitas asap yang dilepaskan,
Bq/detik.

G(z) = ex exp( - ' /2 ( (2-%0 2 ) ( 2 )

<j

= koefisien penyebaran (difusi) atmosfer
horisontal, meter.

= koefisien (difusi) atmosfer vertikal,
meter.

= kecepatan angin rata-rata, m/detik
=jarak melintang horisontal angin, m
=tinggi efektif cerobong(3)

) =koordinat titik tempat konsentrasi
aktivitas dilakukan perhitungan.

Luas penyebaran asap yang terjadi
tergantung pada keadaan cuaca atau stabilitas
atmosfer. Ada beberapa kondisi stabilitas atmosfer
yang diberikan oleh Pasquill yaitu A, B, C, D, E, F,
seperti diperlihatkan padatabel 1.

A : kondisi sangat tidak stabil.

B : kondisi tak stabii moderat.

C : kondisi tak stabil ringan.

D : kondisi netral

E : kondisi stabii ringan.

F : kondisi stabil moderat.

H

Kecepatan
angin

m/detiic

<2

2

4

6

>6

tnsolasi siang

kuac

A

A-B

B

C

C

modcrat

A-B

B

B-C

C-D

D

ringan

B

C

C

D

D

>4/8

berawan

E

D

D

D

£3/8

berawon

E

E

D

D

Gambar 1. Penyebaran asap dari cerobong

TATAKERJA DAN BAHAN

Untuk dapat menghitung rumus penyebaran
asap radioaktif pada rumus (1) diperlukan input data
laju aktivitas zat radioaktif yang dilepaskan lewat
cerobong, tinggi cerobong, arah dan kecepatan
angin dan kelas kondisi stabiiitas atmosfer. Data
gas radioaktif yang digunakan dalam perhitungan
dituliskan dalam tabel 2. Harga ay<ianCJiyang sesuai
dengan kondisi stabilitas atmosfer dihitung dengan
suatu persamaan, yaitu rumus (3) dan (4):

y<x) = (al ln(x) + a2)x

z(x) = (exp(bl -t-b2 In !n2{x))/2,!5
(3)
(4)

Rumus y(x) digunakan sebagai ganti simbol ay dan
z(x) sebagai ganti az(5). Hargatetapan al, a2, bl .
b2, b3 yang sesuai dengan kondisi stabilitas
atmosfer A, B, C, D, E dan F dituliskan pada tabel

Tabel 2. Data gas radioaktif(5)

"Nuklida

Kr-85

Kr-85m

Kr-87m

Kr-88

Xe-I33

Xe-133m

Xe-135

Xe-135m

i S
Tetapan lurah, detik !

2,1 E-9 |

4,3 E-5 1

1,5 E-4 |

6,9 E-9 |

1,5 E-6

3,6 E-6

2,1 E-5

7,1 E^- -
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Tabel3. Harga tetapan a l , a2, bl , b2 dan fa3 untuk
koefisien difusi y(x) dan z(x)

Stabilitas
Udara

A

B

C

D

E

F

al

-0,0234

-0,0147

-0,0117

-0,0059

-0,0059

-0,0029

a2

0,3500

0.2480

0,1750

0,1080

0,0080

0,0540

bl

' 0,8800

-0,9580

-0,1850

-1,3500

-2,8800

-3,8000

b2

-0,1520

0,8200

0,8500

0,7930

1,2550

1,4190

b3

0,1475

0,0168

0.0045

0,0022

-0,0420

-0,0550

Konsentrasi aktivitas asap di permukaan
tanah dihitung dari rumus (1) dengan harga z sama
dengan nol, maka diperoleh :

Z(x,y,z) = Q.O(z)
. V

(5)

.az

. e 2 . o z
2

Laju dosis ekstema beta dan gamma selanjutnya
ditentukan dengan rumus :

LD = 0,229.x.Ep + 0,262.x.E,. (6)

Laju dosis LD dalam satuan rem/detik.

Data lokasi tempat-tempat terpilih di sekitar
reaktor samp'ai radius 9,9 km digunakan untuk
membuat peta. Peta lokasi dibagi dalam
kotak-kotak, masing-masing seluas 2x2 km2.

Program dibuat dengan mengilaiti diagram
alir program pada gambar 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari program ini adalah gambar
penyebaran laju dosis dan harga laju dosis tiap km
sampai jarak 9,9 km. Titik-titik dengan harga iaju
dosis yang sama dihubungkan membentuk garis
kurva tertutup isodosis. Ada 2 kurva tertutup
isodosis, kurva dalam adalah untuk laju dosis yang
lebih besar. Penyebaran laju dosis searah dengan
arah angin. Besamya harga laju dosis pada kurva
tertutup isodosis ditentukan terlehh dafrulu oleh
pemakai program.

Bila input diisi dengan data yang ditentukan
maka program dapat dijalankan. Sebagai contoh di
bawah ini input diisi dengan data sembarang yaitu
bukan data dari suatu kejadian sesungguhnya, lihat
tabel 4.

Gambar 2. Diagram alir program

Tabel4. Data input untuk menjalankan
program

AKTIVITAS Kr-85, SATUAN Bq/detik = 3.7E+10

AKTlVtTAS Kr-8Sm, SATUAN Bq/detik= 1E+10

AKTIVITAS Kr-87, SATUAN Bq/detik = IE+10

AKTIVITAS Kr-88, SATUAN Bq/detik = lE-^lO

AKTIVJTAS Xe-!33, SATUAN Bq/detik = 1E+10

AKTIVITAS Xe-133m, SATUAN Bq/detik = 1E+10

AKTIVITAS Xe-I35, SATUAN Bq/detik = 1E+10

AKTIVITAS Xe-I35m, SATUAN Bq/detik = 1E+10

TINGGICEROBONG EFEKTtF, SATUAN METER = 38

K.ECEPATAN ANGIN, SATUAN m/detik = 5

ARAH ANGIN DENGAN SUDUT TERHADAP TIMUR,

MELAWAN JARUM JAM, SATUAN DERAJAD = 320

STABI1.1TAS UDARA, PILIH A SAMPAI Z, HURUF

KAPITAL = t

LAJU DOSIS KURVA TEPI, SATUAN mrem/jam = 0.01

LAJU DOSIS K.URVA DALAM, SATUAN mrem/jam = 1

Apakah semua dala betul, y/n ?
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Dengan menjawab y maka program dapat
dijalankan dan hasilnya ditunjukkan dalam gambar
3.

Dalam gambar 3 tersebut diperlihatkan peta
dengan lokasi beberapa kota kecatnatan di sekitar
reaktcr Kartini. Luas petadibagi dalam kotak kotak
kecil seluas 2x2 km2. Lokasi reaktor terietak di
tengah bidang peta. Dari lokasi reaktor
diperlihatkan hasil penggambaran oleh program ini
yaitu 2 buah kurva tertutup isodosis, dengan
isodosis dalam mempunyai harga laju dosis yang
lebih besar. Sedangkan data laju konsentrasi
aktivitas yang dilepas lewat cerobong, kecepatan
dan arah angin, stabilitas udara, besamya laju dosis
untuk kurva isodosis dalam dan luar (tepi)
diperlihatkan pada sebelah kiri peta. Demikian pula
harga laju dosis tiap km sampai jarak 9,9 km
diperlihatkan pada sebelah kiri bawah peta.

ottrn n?!: .
OKTll W i t 1

t« ewtlw»

Gantbar3. Hasil perhitungan dan pemetaatt

Dengan program ini maka besarnya laju
dosis pada tiap jarak 1 km dapat ditentukan dengan
cepat dan lokasi penyebaran dosis pada daerah di
sekitar reaktor dapat di lihat sehingga akan
bermanfaat untuk tujuan keselamatan radiasi.

Waktu yang diperlukan untuk menjalankan
program ini relatif singkat, tergantung dari besaraya
aktivitas yang terlepas dari cerobong dan besamya
harga Iaju dosis pada kurva isodosis yang dipilih,
Program ini dapat dijalankan dan hasil dapat
diperoleh dalam waktu sekitar 6 menit. Untuk
aktivitas terlepas dari cerobohg yang besar dan
harga laju dosis pada kurva isodosis yang dipilih
kecil maka diperlukan waktu perhitungan yang
lebih lama.

KESIMPULAN

Telah dapat dibuat suatu program komputer
untuk menghitung laju dosi's ekstema beta gamma
dan lokasi penyebarannya di sekitar reaktor Kartini
sampai radius 9,9 km akibat pelepasan asap
radioaktif dari cerobong reaktor Kartini. Program
ini akan sangat bermanfaat untuk menentukan
penyebaran dosis radiasi oleh asap radioaktif dalam
hal ferjadi kecelakaan penyebaran zat radioaktif
lewat cerobong reaktor atau bocoran lewat puncak
gedurrg.
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TANYA JAWAB

Fra-nudita

1. Mengapa harga dibatasi sampai radius 9,4
hn?

2. Bagaimana dampak radionuklida seperti
1-131 ?
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Punvanto

1. Rumus Gaussian Pasqull hanya akurat
sampaijarak 10 km. *;•*;

2. Studi pembuatan program untuk 1-131
sedang akan dibuat.

Mudjilan

Sejauh mar.a uji coba kehandalan program
yang dapat mengkiiung secara cepat ?. Karena Kr

dan Xe adalah gas produk fisi yang timbul jika
lerjadi keretakan/kegagalan bahan bakar.

Purwanto

Program yang dibuat adalah untuk
menghitung dan menentukan luas penyebaran
dosis. data Kr dan Xe seharusnya diam'oil dari hasil
perhitungan prediksi. Data tersebut digunakan
untuk data input dalam program ini.
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STUDITENTANG KANDUNGAN LOGAM BERAT DITANAH
SAWAH

Surtipanti S., Havid Rasyid, June Mellawati, Yumiarti S., Suwirma S
PAIR-BATAN. Jl. Cinere, PasarJum 'at, Kotak Pos 43 KBYL, Jakarta Selatan

ABSTRAK
STUDl TENTAMG KANDUNGAN LOGAM BERAT DITAMAHSA WAH. Telah dilakukanpenelitian

kandungan logam berat Cd, Co, Cr, Fe, sb, U, Pb dan Z:i pada tanah savmh di daerah pantai Utara Jawa
bagian Barat. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode pangaktifan neutron, sedang Pb
ditentukan dengan spektrofotometri penyerapan atom. Dari hasil analisis diketahui bahwa kandungan
Cd>l \xg/g tanah kering, U<1 \i-g/g tanah kering sedang logam lainnya masih-dalam batas normal.

ABSTRACT
STUD Y OM THE HEA VY METAL CONTENTOF LOW LAND RICE SOIL Delerminatian ofCd, Co,

Cr, Fe, Sb, U, Pb'and Zn in !ow land rice soil aithe north coast ofwest Jawa had been carried out using
atomic absorption spectrofotometry. The results showed that the concentration ofCd in soil was more than
1 ny/g dried weigkt, uranium less than 1 [ig/g dreid weight. The concentration ofotlier metals in the soil
was in the normal range.

PENDAHULUAN

Dari peneiitian terdahulu telah diketahui bahwa
pupuk fosfat (TSP) mengandung logam As,

Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, U, dan Zn hasil
analisis tercantum dalam Tabe!.2 (I). Salah satu
usaha untuk menaikkan produksi pertanian adalah
penggunaan pupuk TSP, khususnya pada lahan
savvah. Peningkatan penggunaan pupuk fosfat
diawali dengan pelaksanaan program BIMAS1963.
Sejak itu pupuk fosfat digunakan secara terus
menerus dalam rangka raewujudkan swasembada
beras. Karena penggunaan pupuk fosfat yang sangat
intensif dan terus raenerus di satu hamparan, diduga
telah tnenyebabkan akumulasi logam berat dalam
tanah yang terkandung dalam pupuk fosfat.

Hal yang dikemukakan diatas melatar
belakangi suatu kegiatan penelitian untuk
mengetahui kandungan logam berat dalam contoh
tanah dari beberapa areapertanian sepanjang pantai
utara (PANTURA) Jawa Barat yaitu Krawang
(Tunggak Jati), Subang (Pustakaratu), Indramayu

,.(Sindangjaya), Majalengka (Kadipaten), Cirebon
(Plambon), Cimalaya, Mandapa. Untuk contoh
tanah yang tidak dipupuk diambil dari area yang
tidak peraah dimanfaatkan untuk usaha pertanian
sebagai kontrol. Pada umumnya usaha pertanian di
daerah pilihan adalah budidaya padi sawah yang
dilakukan dua kali tanatn dalam setahun, yaitu pada

muslim hujana dan musim kemarau. Setiap musim
digunakan pupuk TSP sebanyak 100 kg
TSP/ha/musim. Analisis unsur dilakukan dengan
teknik nuklir yaitu dengan metode pengaktifan
neutron. Metode ini mempunyai beberapa
keunggulan yaitu memiliki kepekaan sampai orde
ppb, tidak memerlukan pemisahan secara kim.ia,
dan contoh yang diperlukan hanya beberapa, mg.
Contoh yang akan dianalisis diradiasi dalam reaktor
sebagai sumber neutron. Inti atom unsur dalam
contoh akan menangkap neutron sehingga unsur
yang akan dianalisis menjadi radioaktif dan
mengeluarkan energi sinar gamma menurut reaksi
xn(n,t )X"T1. Masing-rriasing isotop radioaktif yang
terbentuk melalui reaksi inti tersebut memancarkan
sinar gamma dengan energi yang berbeda-beda.
Karena energi sinar gamma adalah spesifik untuk
setiap isotop maka jenis logam berat dalam contoh
tanah dapat ditentukan. Besarnya aktivitas isotop
radioaktif yang ditimbulkan ditentukan dengan a!at
pencacah dinyatakan dalam cacah per detik (cps).
Karena jumlah cps mencerminkan kadar unsur,
maka kadar unsur logam berat dalam contoh tanah
dapat ditentukan..,. .

Tujuan penelitian untuk mengetahui
seberapa jauh kandungan uranium, kadmium dan
logam lainnya dalam tanah pada lahan pertanian
dari beberapa lokasi di sepanjang parttai Utara Jawa
Barat, yang selama lebih dari lima pelita dipupuk
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secara teais menerus dengan pupuk fosfat terutama
TSP.

TATA KERJA

Bahan. Contoh tanah yang dipupuk maupun
tidak dipupuk (kontrcl) diambil dari daerah
Krawang (Tunggak Jati), Subang (Pustakaratu),
Indramayu (Sidangjaya), Majalengka (Kadipaten),
Cirebon (Palimanan), Banyuasih (Cimalaya), dan
Mandapa (perbatasan Majalangka dan Cirebon).
Contoh dari masing-masing daerah diambil lima
lokasi, dan pengambilan dilakukan setelah masa
panen. Larutan multi standar dari Merck yang
terdiri dari Cd, Co, Cr, Zn, Fe, Pb, Sb, U dan Zn
dengan konsentrasi masing-masing unsur adalah
1000 ppm. Standar pembanding dari IAEA yaitu
SL-1. Bahan lain yang digunakan HNO3 (p.a
Merck) dan alkohol (p.a Merck).

Peralatan. Alat penganalisis salur ganda
Accuspec yang mempunyai 4096 saluran
dirangkaikan dengan detektor semikonduktor jenis
planar yaitu Germanium murni. Alat tersebut
mempunyai resolusi (PWHM) 3,75 keV untuk
energi Co60.

Prosedur analisis. Dari 1 kg contoh tanah
kering udara, diambil secara acak sebanyak ± 100 g
kemudian dihaluskan sampai 2000 mesh. Dari 100
g contoh tanah tersebut diambil secara acak
sebanyak ± 200 mg dan dimasukkan ke dalam
tabung polietilen berdiameter 10 mm, tinggi 20 mni
kemudian di tutup. Masing-masing contoh
dilakukan duplo. Tabung poiietilen dimasukkan ke
dalam tabung aluminium yang berukuran tinggi 15
cm dan diameter 2,5 cm, kemudian diradiasi dalam
reaktor TRIGA MARK II 1 MW menggunakan
neutron termal selama 30 jam di Pusat Penelitian
Teknik Nuklir Bandung. Contoh standar multi
unsur, standar tanah dari IAEA (SL- 1) dan blanko
diradiasi bersama-sama pada kondisi yang sama.
Pendinginan dilakukan selama 7-21 hari sebelum
pengukuran. Kalibrasi energi dilakukan pada setiap
pengukuran menggunakan Co60 dan Cs137 yang
mempunyai energi 1173 keV; 1332,4 keV dan 66,6
keV. Pencacahan contoh dan standar dilakukan
selama 900 detik. Unsur-unsur yang ditentukan
adalah Cd, Co, Cr, Cs, Fe, Rb, sb, U dan Zn. Analisis
kuantitatif menggunakan metode nisbi
(pembanding).

, w ^ Cps Cont ,,, . ,
Wcont = —- xWstd

Cps Std

W '= kanduhgan unsur dalam gram

Cps = cacah per detik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis kandungan unsur Cd, Co, Cr,
Fe, Pb, Sb, U, dan Zn disajikan dalam Gambar 1 dan
2,Tabel2.

A.dapun hasil analisis tersebut dapat dijelaskan
seperti berikut.

Kadmium. Kacbiium (Cd) ditentukan
sebagai isotop Cd"5, mempunyai waktu paruh 2,23
hari, dan energi gamma yang dipancarkan adalah
527,9 keV. Cd adalah logam berat beracun yang
tidak dikehendaki dalam tanah, kadar Cd dalam
tanah normal antara 0.01 dan 1.10 ng/g (2). Cd
mudah terserap oleh tanah dan umumnya terdapat
dalam pupuk fosfat w . Dari hasil analisis terlihat
bahwa kandungan Cd dalam tanah sawah yang
dipupuk dengan pupuk fosfat (daerah Krawang,
subang, Indramayu, majalengka, Cirebon,
Cimalaya dan Mandapa) antara 0,62 dan 2,89 |ig/g
tanah kering, sedang tanah yang tidak diberi pupuk
fosfat batas deteksi (0,3) Gambar la). Hal ini
menunjukkan adanya kecenderungan penambahan
Cd di tanah sawah yang dipupuk dengan fosfat
secara terus meneras.

Kobalt. Kobalt (Co) ditentukan sebagai
isotop Co60 yang mempunyai 2 energi sinar gamfna
yang intensitasnya 1332 dan 1173 keV, waktu
paruh 5,02 tahun. Untuk tanaman legume Co
diperiukan untuk membantu proses simbiosis
dengan rizobium, bakteri pengikat nitrogen (4>.
Kandungan Co dalam pupuk fosfat antara 2,50 dan
5,89 ng/g pupuk kering (!). Dari hasil analaisis
diperoleh bahwa kandungan Co dalam tanah sawah
yang dipupuk TSP adalah 6,55 dan 24,51 ng/g tanah
kering, sedang kandungan dalam tanah yang tidak
diberi pupuk antara 16,43 dan 43,96 ^g/g tanah
kering, kandungan Co dalam tanah biasanya antara
1 -40 jig/g tanah kering. Hal ini menunj ukkan bah wa
secara alamiah tanah yang tidak dipupuk sudah
mengandung Co. Kandungan Co dalam tanah
sawah yang dipupuk fosfat terus menerus
seharusnya akan meningkat, kenyataannya tidak
demikian, karena Cc diperlukan oleh tanaman,
maka <Co dalam tei-.ah sebagian diserap o!eh
tanaman dan sebagian lagi tercuci oleh air tana1.'
(leaching)(s).

Krotnium. kromium (Cr) ditentukan
sebagai isotop Cr51 dengan energi sinar gamma
sebesar 320 keV, dan waktu paroh 27 hari. Cr III
merupakan logam yang diperlukan manusia dan
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binatang dan berperan dalam pembentukan insulin.
Karena itu Cr III dalam pupuk fosfat tidak
membahayakan tanaman yang dikonsumsi
manusia. Akan tetapi CrVI membahayakan
manusia, karena keracunan Cr VI menyebabkan
penyakit kulit dan kanker paru-paru (S). Fungsi Cr
dalam tanaman sampai saat ini belum diketahui.
Hasil analisis Cr total (III & VI) dalam tanah yang
telah dipupuk TSP adalah antara 49,36 dan 134,92
fig/g tanah kering, sedang dalam tanah kontrol
adaiah antara 44,86 dan 198,14 jig/g tanah kering.
Seperti halnya pada Co secara alamiah, tanah
kontrol sudah mengandung Cr, sedang Cr dalam
tanah sawah sebagian diserap oleh tanaman dan
sebagian tercuci oleh air tanah, kadar Cr dalam
tanah sawah masih dalam batas normal. Kadar
normal Cr total dalam tanah adalah 125 - 250 (ig/g.
Disini menunjukkan bahwa meskipun tanah
dipupuk fosfat terus meneras ternyata unsur Cr
tidak tertimbun dalam tanah. Hal ini karena
sebagian Cr diserap o!eh tanaman dan sebagian
tinggal di dalam tanah.

Besi. Besi (Fe) ditentukan sebagai isotop
Fe59 yang mempunyai energi 1099 dan 1291 keV,
pengukuran pada energi 1291 keV dihindarkan
untuk mencegah gangguan dari Cdu5m yaitu pada
energi 1290 keV, maka Fe ditentukan pada energi
1099 keV, Fe59 mempunyai vvaktu paroh 44,5 hari.
Fe merupakan unsur hara yang diperlukan tanaman,

. kandungan Fe dalam tanaman. kandungan Fe dalam
tanaman padi berkisar antara 70 sampai 300 ppm.
Hasil anaiisis Fe dalam tanah yang dipupuk TSP
antara 0,46 dan 56,61 mg/g tanah kering, sedang
daerah kontrol lebih besar yaitu antara 41,61 dan
63,72 mg/g tanah kering. Hal ini mungkin tanah
bukan pertanian sudah mengandung Fe dan tidak
ditanami padi, sedang tanah yang dipupuk
merupakan tanah sawah yang ditanair.i padi jadi
jelas bahwa Fe yang berasal dari pupuk dan yang
ada dalam tanah itu sendiri diserap oleh tanaman
padi sehingga kadar Fe dalam tanah sawah lebih
rendah (Gambar 2 b).

Seng. Unsur seng (Zn) ditentukan sebagai
isotop Zn6S pada energi 1115 keV mempunyai
waktu paruh 143 hari. Seng merupakan imsur hara
esensial (diperlukan) untuk tanaman, Zn bersifat
racun apabila kadamys tinggi dalam tanah dan
apabila kadar Zn dalai;. ia nh rendah maka akan
terjadi kehampaan dalam gabah. Kadar Zn dalam
tanah normal antara 10 - 300 fig/g berat kering, pada
tanah sawah kadar Zn antara 10 - 100 (ig/g. Hasil
analisis Zn dalam tanah sawah maksimum 58,85
|ig/g (Mandapa) dan terendah dibawah batas
deteksi yaitu di Cirebon, sedar.g dalam tanah

kontrol maksimum 83,28 ug/g (Cimalaya) dan
terendah dibawah batas deteksi yaitu di daerah
Subang, Indramayu, Majaiengka dan Mandapa.

Antimon. antimon (Sb) ditentukan sebagai
isotop Sb'24 dari rcaksi Sb123(n, y)Sb124, mempunyai
energt 602,7 dan 1691 keVdanwaktuparuh60hari.
Pengukuran Sb'24 pada energi 602,7 keV tidak
diiakukan hal ini untuk menghindari gangguan dari
Cs134 yang memiliki energi 604,7 keV. Sb124

ditentukan pada energi 1691 KeV. Dari hasil
analisis contoh tanah diperoleh kandungan Sbtanah
sawah antara tidak terdeteksi (< batas deteksi) dan
0,90 p.g/g tanah kering, sedang dalam tanah kontrol
< batas deteksi (0,06) (Gambar la). Adanya Sb
dalam tanah savvah yang dipupuk kemungkinan
berasal dari pupuk TSP yang digunakan, karena
TSP mengandung Sb antara 0,36 dan 1,02 ng/g
kering (1). Kadar Sb dalam tanah biasanya antara
0,1 dan 10 jjg/g berat kering(6).

Uranium. Uranium (U) ditentukan sebagai
isotop Np239 pada energi 227,5 keV menurut reaksi
UM8(n,y)Np2j9. Uranium biasanya sebagai unsur
ikutan dalam batuan fosfat, yang digunakan sebagai
bahan baku pupuk. Uranium mempunyai sifat
hampir sama dengan Ca, oleh sebab itu dapat
menggantikan kedudukan Ca dalam batuan fosfat
CaioFi2(PO.i)6, dalam waktu lama U akan
terakumulasi dalam batuan fosfat. Kadar U dalam
pupuk antara 8,73 dan 39,17 |ig/g. Kadar U dalam
tanah sawah yang dipupuk TSP lebih kecil dari 1
ppm yaitu antara 0,11 dan 0,30 (.ig/g, sedang kadar
U dalam tanah kontrol atas deteksi (0,1) (Gambar
la). Adanya U dalam tanah sawah yang dipupuk
TSP berasal dari penggunaan pupuk fosfat yang
terus menerus, tetapi kadar tersebut masih lebih
rendah dari kadar maksimum yang diizinkan (< 1
(ig/g tanah kering).

Timah hitam. Timah hitam (Pb) dicentukan
secara spektrofotometri penyerapan atom pada
panjang gelombang 217 nm. Di aiam Pb terdapat
dalam bentuk senyawaan PbS, PbSO». atau PbO,
adanya Pb dalam tanah dapat mengganti kedudukan
Ba, Sr bahkan Ca. Disamping ditemukan pada
batuan fosfat Pb juga berasal dari pencemaran
lingkungan seperti asap kendaraan, limbah industri
dan sebagainya. Kandungan Pb dalam tanah
berkisar antara 10 dan 67 \ig/g(7>. Dari hasil analisis
kandungan Pb dalam tanah sawah. antara 13,96 dan
88,60 (ig/g, sedang dalam tanah kontrol antara 5 dan
33,62 ^ig/g. Disini terlihat bahwa kandungan Pb
dalam tanah yang dipupuk terus menerus lebih
tinggi dari tanah kontrol.
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KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang'r.felah dilakukan,
dapat diambil kesimpulari bahwa kandungan
logam-logam berat di tanah sawah daerah
PANTURA masih dibawah kadar maksimum yang
diizinkan, kecuali logam Cd yaitu > 1 ppm. akibat
penggunaan pupuk TSP secara terus menerus
menunjukkan adanya kecendenmgan penimbunan
logam Cd dalam tanah dalam kadar yang cukup
banyak.
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LAMPIRAN

Tabel 1. Batas deteksi unsur Ce, Th, U, Cr, CA..
Fe, Zn, Co, Cs, Rb dalam tanah da!am

Unsur

Sb

U

Cr

Cd

Fe

Zn

Co

Pb**

Hg/g

0,06

0,10

4,40

0,30

0,28*

2,93

0,24

2,00

• Dalam mg/g
•* Ditentukan dengan AAS

Tabel 2. Kandungan iogam berat dalam pupuk
fosfat (TSP) dalam ng/g (ppm)

Unsur

As

Cd

Co

Cr

Cu

Fe

Hg

Mn

Ni

Pb

Sb

U

Zn

Kisaran (a)

1 - 1200

5-115

1 - 12

66 - 245

1 -300

t.a.

0,01 -1,2

40 - 2000

7-38

7-225

t.E.

3-30.:

50 -1450

Kisaran (b)

2,08 - 2,26

2,52-14,22

2,50 - 5,69

140,00 - 270,00

4,72- 15,722

2,28 - 3,82*

0,06-0,12

5,19-14,31

7,57-23,33

3,20-6,10

0,36-1,02

8,73-39,17

90,00 - 400,00

Keterangan
t.a. Tidak dianalisis
* Dalaramg/g
(a) Pustaka(8)
(b) Pustaka(l)
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• Hlk' . Crb
• L o k M l ' . ' •

Gambarla. Kandungan logam berat dalam
tanah sawah (ug/g) berat kering
yang ditentukan dengan NAA

Krvi • Sii6 . ' Mm . Ulk ' Crb. Clm - M<»0 '. • '

Gambar lb. Kandungan logant berat dalam
tanah sawah (ug/g) berat kering
yang ditentukan dengan NAA

TANYA-JAWAB

Muzakky

1. Apakah betul pemupukan menambah unsur
U, jika betul mengapa pupuk membawa U
(dari mana?)

2. Dengan 1 mg/g U dan 1 mg/g Cd sudah
dikatakan tanah terccmar?? Jelaskan!

3. Apa kaitannya penelitian saudari-dengan
program BATAN atau PAIR?

June Mellawati

1. Dicurigai, karena U banyak/diperoleh/ada di
pupuk fosfat (TSP) yang dipakai untuk
pertanian.

2. Melebihi batas yang normal ada dalam tanah
dapat dikatakan tercemar.

3. Menunjang penelitian "Bidang Pertanian"
PAIR. Pancarian lahan yang cocok untuk
percobaan penelitian. Kubungannya dengan
ketersediaan unsur hara dalam Iahan sawah.

• Krw • 8ub l *n ' . W* • Ctb . . Clm Mdp

Gambar2a. Kandungan logam berat dalam
tanah kontrol (ug/g) berat kering
yang ditenlukan dengan NAA

K«!«r (no/a)

• • « o -

cim uao

Gambar2b. Kandungan logam berat dalam
lahan sawah dan tanah kontrol
(mg/g) berat keririg yang

Djoko Sarjono

Berapa batas normalnya, sehingga
dikatakan bahwa kandungan Cd melebihi batas
normal yang diperbolehkan?

June Mellawati

Pada tanah normal (tidak berkasus)

- Cd berkisar antara: 0.01 1.10 mg/kg

- Cd yang diizinkan 1 mg/kg

Sukarman A.

Ketepatan hasil penelitian ini juga
dipengaruhi oleh metoda sampl'mgnya. Mohon
dijelaskan bagaimana metoda sampling tanah
tersebut.

Surtipanti (June Mellawati)

Metode sampling yang dipakai adalah
"Quartering" masing-masing daerah diambil 5
lokasi, lalu dikumpulkan, diaduk, dibagi 4 (terus
menerus) hingga memeriuhi syarat untuk analisis.
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