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ABSTRAK

DEKONTAMINASI TANGKI JENIS HETRON DARI DEKOMISIONING INSTALASI
PEMURNIAN ASAM FOSPHA T. Untuk menurunkanjumlah peralatan terkontaminasi dari suatu instalasi
nuklir yang di dekomisioning dapat dilakukan dengan cara mendekontaminasi. Prosesnya harus dilakukan
dengan memperhatikan keselamatan radiasi sehingga tidak membahayakan pekerja dan lingkungan.
Pemilihan metode yang efektif dibutuhkan sehingga tidak menimbulkan limbah sekunder yang banyak.
Untuk mendekontaminasi tank bahan HETRON, cara kimia adalah tidak efektif untuk mengikis permukaan
bahan produk thermoplastic reinforcement yang mempunyai sifat tahan terhadap berbagai bahan kimia. Oleh
karena itu dipilih metode dekontaminasi secara fisik-mekanik,yaitu melepaskan kontaminan yang menempel
di permukaan dengan cara pengerukan (scrubbing) dan pengusapan (swabling) dengan kain basah telah
dicoba dan efektif mampu menurunkan laju paparan radiasi f31y sampai sekitar (0,04-0,06 mR/h), nilainya
sama dengan laju paparan background dan tingkat kontaminasinya radiasi alP sekitar (1,07-2,03 Bq/cm2).

sehingga dapat dikeluarkan dari pengelompokan sebagai limbah radioaktif. Untuk peralatan yang tidak dapat
didekontaminasi dikelompokkan sebagai limbah radioaktif padat dan bersama-sama limbah sekunder akan
dikirim ke PTLR-BATAN.

ABSTRACT

DECONTAMINATION OF HETRON TANK FROM DECOMINISIONING OF PHOSPHATE

ACID PURIFICATION INSTALATION. To decreassing quantity of the contaminated equipmentsfrom the
nuclear installation decomissioning activity, it can be done by decontamination. Its process must be done by
considering of radiation safety so that not dangerous to worker and environtment. Effectivelly method must
be choosed so that not generate high of secondary wastes. To primarry decontamination of HETRON tank
with a chemical method is not effectivly to used because its a reinforcement thermoplastic materials. These
material has high resintance for chemical coumpound. Therefore selected methods of physical-mechanical
decontamination, that is can to removal of contaminants from the surface by scrubbing and swabling with
used of wet cloth have been tried and effective to decreasing of fJIrradiation rate until about (0,04- 0,06 mR

Ih), its value is equal to background rate and the level of alp radiation activity contamination is about (I. 07
- 2,03 Bqlcm1). so that it can be out grouping as radioactive waste. For the equipments of which cannot
decontaminated, it grouped as solid radioactive waste and together with secondary waste will be sent to
PTLR-BATAN.

Key word: Decontamination. reinforcement thermoplastic materials HETRON.

PENDAHULUAN

Untuk memperoleh keselamatan radiasi
yang optimal pada proses dekomisioning
suatu instalasi nuklir, maka terlebih dahulu
barns diprogramkan kegiatannya secara
rinci. Potensi kegagalan pekerjaan sekecil
mungkin yang berimplikasi pada
keselamatan radiasi dapat diperkirakan
lokasi dan jenis kejadiannya. Cara
pencegahan dan penanggulangannya
disiapkan semaksimal mungkin, sehingga
tidak menimbulkan bahaya bagi pekerja dan
lingkungan. Perijinan untuk melaksanakan
dekomisioning instalasi nuklir diberikan
oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETEN) setelah mempelajari dan
mengkaji dokumen programnya.
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Tujuam proses pemumian asam
fosphat adalah mengambil uranium
pengotor/logam ikutan dari batuan fospbat,
selanjutnya asam fosphat yang akan
diproses menjadi pupuk tanaman (fertilyzer).

Proses pemumian asam fosphat dilakukan
dalam skala industri memakai peralatan
yang relatif besar. Industri pupuk PT.
Petrokima Gresik, membangun instalasi
pemumiannya dengan proses ekstrasi
menggunakan solven ganda, yaitu Tapa (Iri
oetyl phospine oxide) dan DEHPA (di 2

ethyl hexyl phosporie acid) dalam kerosen
untuk mengambil uraniumnya. Oleh karena
tinjauan secara ekonomis menguntungkan
dengan mengganti raw materials yang tidak
mengandung pengotor uranium, maka
instalasi pemumian asam fosphatnya yang
telah beroperasi dihentikan. Peralatan proses
yang telah dipakai menjadi terkontaminasi
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sehingga pelaksanaan dekomisioningnya
harus memperhatikan keselamatan radiasi
dan kontaminasi.

Proses ekstraksi pengambilan uranium
dari larutan asam fosphat dilakukan secara
bertahap. Ekstraksi tahap pertama (SX I)
adalah memindahkan uranium dari asam

fosphat (fase air) ke solvent TOPO dan
DEHPA dalam kerosen (fase organik)
kemudian diproses scrubbing dan striping
dengan metode mixer settler dan hasilnya
adalah fase air yang telah kaya uranium.
Selanjutnya hasil SX I ditingkatkan
kandungan uraniumnya dengan proses
ekstraksi tahap kedua (SX 2) menggunakan
jenis solven yang sarna. Setelah diproses
srubbing dan striping didapatkan fase air
yang kandungan uraniumnya tinggi. Proses
selanjutnya adalah oksidasi dan
pengendapan dengan amonia sehingga
dihasilkan ADU (amonium diuranat) sebagai
bahan dasar pembentukan oksida uranium
setelah dikeringkan dan diproses reduksi.

Proses kontaminasi peralatan terjadi
secara significant karena dipakai untuk
proses pengayaka uranium, pengendapan
dan konversi oksidanya. Di instalasi tersebut
dimulai dari ekstraksi tahap kedua (SX 2)
sampai peralatan yang dipakai untuk
pewadahan produk akhir berupa yellow cake
atau U3 Os. Untuk keselamatan radiasi dan
kontaminasi di pelaksanaan
dekomisioningnya, maka semua peralatan
proses tersebut (dari SX 2 sampai produk
akhir) di golongkan kedalam zone 3 dan 4.
Dismantling peralatan tersebut berpotensi
menimbulkan bahaya radiasi dan
kontaminasi, sehingga pelaksanaannya harus
berhati-hati dan memperhatikan ketentuan
keselamatan pekerja radiasi dan penanganan
material terkontaminasi yang berlaku.
Volume hasil dismantling dari zone 3 dan 4

adalah besar, sehingga diperlukan usaha
dekontaminasi untuk menurunkan jumlah
Iimbah yang timbul dari kegiatan
dismantling tersebut.

Salah satu jenis peralatan proses yang
berkontribusi membuat besamya Iimbah
hasil dismantling adalah tangki dan pipa
yang terbuat dari bahan polimer jenis
HETRON dan PVC. Jenis bahan tersebut

bersifat tahan zat kimia, oksidasi dan oleh
pengaruh humiditas Iingkungan sehingga
diperkirakan proses kontaminasi terjadi
dipermukaan bahan sebagai endapan atau
padatan kering karena terlalu lama tidak
dipakai. Pelaksanaan dekontaminasi akan
dilakukan secara bertahap mengikuti
mekanisme yang mudah dilakukan dengan
memperhatikan aspek timbulnya Iimbah
sekunder. Berbagai mekanisme mekanikal
yang dapat dipakai, diantaranya adalah
pengerukkan (scrubbing), pengusapan
(swabling) dan liner polishing dengan sikat
baja. Penggunaan bahan kimia untuk
dekontaminasi permukaan peralatan dari
bahan termoplastik diperkirakan berefisiensi
rendah.

TAT A KERJA

Bahan

Kain pendekontaminasi (majun) berupa
potongan-potongan kain sisa dari industri
pakain (garment) yang mudah diperleh di
pasaran umum. Alkohol teknis yang dipakai
untuk membantu pengeringan permukaan
setelah didekontaminasi. Kerosen dipakai
untuk membasahi kain pendekontaminasi
agar kontaminan mudah diambil dan tidak
terbang meluas. Spesifikasi tangki proses
ekstraksi tahap 2 (SX 2) seperti pada
Tabell.

TabeI 1. Spesifikasi peralatan yang didekontaminasi

Bahan & Dimensi ukuran
No. Tank Peruntukan Penampungan diameter x tinl!:l!:i

TK 543

Aqueous Return Tank SX 2
HETRON 0,9 x 1,0 meter

TK 550

Loaded Organic Tank SX 2
HETRON 0,9 x 1,0 meter(organik kaya uranium)

Over Drain Tank SX 2
HETRON 0,9 x 1,0 meter

TK 551
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Peralatan

Peralatan bengkel mekanik untuk
membuka baut penutup tangki dan valve

nya. Peralatan monitor radiasi a/[3 jenis
Radiagram 200010286 dengan faktor
kalibrasi 0, II (Bq.cm·2)cps dan Monitor 4
dengan faktor kalibrasi 100 cps = 0,1
mR/jam standar Cs 137 untuk menentukan
besamya laju paparan radiasi [3/y . Personel
dosimeter dan peralatan keselamatan pekerja
radiasi, yang terdiri dari full face masker,
sarung tangan kain dan karet, jas lab dan
wearpack, sepatu karet. Ruangan dilengkapi
dengan sistem penghisapan udara (off-gas)
dan drum untuk menampung Iimbah hasil
dekontaminasi dan drum untuk menampung
Iimbah sekunder yang berupa majun bekas
dan perlengkapan kerja yang dilimbahkan.
Scrapper dan sikat baja untuk melepas
endapan/padatan yang menempel di
permukaan.

Metode

Dekontaminasi tangki dilakukan
setelah dikosongkan dari isinya dan
dilakukan di ruangan yang diperlengkapi
dengan exhause blower, seperti ditunjukkan
pada Gambar I dan Gambar 2. Untuk
mengetahui tingkat kontaminasi dan laju
paparan radiasi permukaan bagian dalam
tangki dan untuk memudahkan pelaksanaan
dekontaminasi, selanjutnya tutup (top cover
) tangki dibuka dengan cara melepaskan
mur-bautnya. Penentuan tingkat
kontaminasi dan laju paparan radiasinya
dilakukan dengan mengikuti prosedur
keselamatan pengukuran radiasi yang telah
baku, yaitu pengukuran dilakukan dari jarak
jauh dan bergerak mendekat sampai ke
tempat sumber radiasi berada. Bagian
permukaan yang teridentifikasi significant
tingkat radiasinya di tandai dengan tinta
(mark ink) yang tidak mudah larut dan
hilang. Pelaksanaan dekontaminasi
dilakukan secara bertahap, yaitu :

1. Pengambilan endapan/padatan (deposit)
kontaminan yang menempel dengan
cara mengelupas menggunakan
scrapper dan sikat baja.

2. Menggosoklmengusap permukaan
dengan kain pendekontaminasi (majun
yang telah dibasahi kerosen dan diperas
sebelum dipakai)
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3. Menggosoklmengusap permukaan
dengan kain yang dibasahi alkohol
berkadar 80 %.

Setiap tahapan selesai, kemudian
permukaan terdekontaminasinya diukur
radioaktivitasnya. Selanjutnya dilakukan
evaluasi hasil dekontaminasinya dengan
membandingkan terhadap batasan
radioaktivitas material terkontaminasi yang
digolongkan sebagai Iimbah radioaktif.

Gambar 1. Sistem gas buang untuk
keselamatan ruangan
dekontaminasi

Gambar 2. Peralatan tangki HETRON yang
didekontaminasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk tujuan mereduksi jumlah Iimbah
padat dari kegiatan dekomisioning instalasi
pemurnian asam fosphat tersebut, maka
dipilih jenis peralatan hasil pembongkaran
(dismantling) yang masih bemilai ekonomis
dipakai ulang (reused). Salah satu
diantaranya adalah jenis tangki yang terbuat
dari bahan HETRON dan jumlahnya besar.
Upaya mendekontaminasi supaya tidak aktif
dan peralatannya tidak rusak, maka dipilih
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cara dekontaminasi awal dengan urutan
kegiatan sebagai berikut :

I. Pengosongan tangki; isi tangki berupa
padatan/cairan dikelola sebagai limbah
radioaktif

2. Pengambilan sumberlkontaminan
berupa padatan atau lumpur yang
menempel di permukaan dengan cara
pengerukkan

3. Pengambilan sisa-sisa kontaminan yang
belum terambil dari kegiatan No.2
dengan cara pengusapan menggunakan
kain yang dibasahi kerosen.

4. Pengeringan dengan cara pengusapan
menggunakan kain dibasahi alkohol.

Jika dengan dekontaminasi seperti
perlakuan diatas sebuah peralatan masih
bersifat aktif, maka dikelompokkan sebagai

limbah radioaktif. Strategi dekontaminasi
awal yang dilakukan untuk tangki
HETRON dan jenis limbah yang
ditimbulkan ditunjukkan pada Gambar 3.

Pada pelaksanaan dekontaminasi
dengan strategi tersebut diatas, dapat
dikemukakan bahwa laju paparan radiasi
sesudah terdekontaminasi mendekati laju
paparan background, sehingga perlakuan
dekontaminasi lanjutan tidak perlu
dilakukan.

Hasil dekontaminasi yang telah
dilakukan terhadap tangki HETRON ;
TK.543, TK.549 dan TK.550 dapat
ditunjukkan dari hasil pengukuran paparan
radiasi sebelum dan sesudah dekontaminasi,
yaitu seperti pada Tabel 2 dan Gambar 4.

Limbah radioaktif oadatlcair

Limbah radioaktifoadat

Limbah padat sekunder

Gambar 3. Strategi dekontaminasi awal tangki bahan HETRON danjenis limbah ditimbulkan

Tabel 2. Hasil Pengukuran paparan radiasi sebelum dan sesudah dekontaminasi

Tangki Tahapan6/y Papa ran Rad (mR/h)a./6 Aktivitas Rad (BQ/cm2)

Luar

DalamLuarDalam
TK 543

Sebelum0,040,081,3514,60
Sesudah

0,020,060,422,03
Penurunan

0,020,020,9312,57
TK 550

Sebelum0,020,040,5943,80
Sesudah

0,020,060,311,07
Penurunan

0,000,020,2842,73
TK551

Sebelum0,040,100,7112,80
Sesudah

0,020,040,371,59
Penurunan

0,020,060,3411,21

Paparan radiasi Background fJ/yantara 0,02 - 0,04 mR/h
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Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa

dekontaminasi dengan cara pengerukkan dan
pengusapan permukaan bagian dalam tank
HETRON mampu mengambiI kontaminan
sehingga paparan radiasi terukur di
permukaan dalam ke tiga tangki
terdekontaminasi tersebut niIainya sam a
dengan paparan background Tidak sulitnya
perlakuan mengambiI kontaminan tersebut
menunjukkan bahwa kontaminan
tinggal/berada di permukaan sebagai deposit
yang tidak sampai masuk ke pori-pori bahan
tangki HETRON. Analisis tersebut terkait
dengan jenis bahan HETRON yang terbuat
dari polyvinylester resin reinforcment
sebagai salah satu jenis produk
thermoplastic polimer yang tahan terhadap
berbagai zat kimia [1]. Disebabkan juga
karena instalasi tersebut barn dioperasikan
selama 3 bulan sehingga tingkat abrasive
permukaan peralatannya belum besar.

Gambar 4. Kegiatan dekontaminasi
pengerukan (scrubbing)
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KESIMPULAN

Untuk mereduksi jumlah limbah padat
dari kegiatan dekomisioning instalasi
pemumian asam fosfat dapat dilakukan
dengan cara mendekontaminasi peralatan
yang akanldapat dipakai ulang (reuse).
Metode pengerukkan (scrabbing) dan
dilanjutkan dengan pengusapan (swabling)
dengan kain dibasahi kerosen adalah efektif
dipakai untuk mendekontaminasi tangki
HETRON, TK 543, TK 549 dan TK 550
tanpa merusak bahan permukaannya. HasiI
pengukuran laju dosis paparan radiasi
permukaan setelah didekontaminasi sarna
dengan laju dosis paparan radiasi
background sehingga peralatan tersebut
dapat dimanfaatkan kembali.
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