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ABSTRAK

Dalam strategi disposal limbah radioaktif tingkat tinggi dikenal istilah buffer material. Natrium
bentonit terpadatkan merupakan kandidat bahan buffer material. Dalam pemanfaatan Na-bentonit
sebagai bahan buffer material ion Na dapat berubah menjadi ion Ca. Ion Ca bisa dihasilkan dari
air tanah atau dari degradasi material semen penyusun wadah limbah dan fasilitas
penyimpananan limbah tanah dalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koefisien
difusi radionuklida 85Srdalam campuran Ca dan Na-montmorilonit pada variasi suhu. Salah satu
metode pengukuran kualitas buffer material adalah dengan difusi. Metode difusi yang digunakan
adalan non-steady state. Radionuklida 85Srditetesi pada dua buah montmorilonit, kemudian kedua
montmorilonit disatukan pada sisi yang ditetesi radionuklida 85Sr. Setelah waktu difusi tercapai
montmorilonit dipotong menjadi 20 bagian dengan ketebalan 0.5 mm. Koefisien difusi 85Srdalam
campuran Na dan Ca-montmorilonit pada suhu 288,298, dan 323 K masing-masing adalah
4,457E-12, 5,251E-12, dan 1,016E-11 m2s-1. Dilihat dari ke-empat nilai koefisien difusi pada tiga
suhu difusi memperlihatkan nilai yang tidak berbeda secara signifikan, sehingga suhu difusi tidak
terlalu berpengaruh terhadap laju difusi 85Sr dalam campuran Na dan Ca-montmorilonit. Dari ke
tiga koefisien difusi pada masing-masing suhu didapatkan energi aktifasi difusi 85Sr dalam
campuran Na dan Ca-montmorilonit adalah 18,699 Kj mol-1•

Kata kunci : Iimbah radioaktif montmorilonit, difl/si

ABSTRACT

Coefficient diffusion of 5r-85 in Na and Ca-montmorillonite mixtures as a buffer material in
disposal of radioactive waste. Buffer material is known in the strategy of high level radioactive
waste disposal. Compacted Sodium Bentonite is the candidate of the buffer material. In the
utilization of Na-bentonite as a buffer material Na ion can be exchange with Ca ion. This Ca ions
can be produced from groundwater or from degradation of cement material for the construction of
waste containers and deep geological disposal radioactive waste facilities. The purpose of the
research was to determine the diffusion coefficient of 85Srin compacted Ca and Na-montmorillonite
mixture on temperature variation. The Research is done by making a mixture of compacted Na and
Ca-montmorillonite. Diffusion process is one of the methods to measure the quality of buffer
material. The diffusion method used is non-steady state diffusion. Radionuclide 85Srdroped on the
surface of two compacted montmorillonite, then the two of montmorillonites are joined together on
the side where the of the 85Srdroped. After the diffusion time is reached the montmorillonite is slice
into 20 parts with a thickness of 0.5 mm. The diffusion coefficient of 85Sr in a mixtures of
compacted Na and Ca-montmorillonite at a temperature of 288,298, and 323 K were 4,457E-12,
5,251E-12, and 1,016E-11 m2s-1 respectively. The value of diffusion coefficients at three diffusion
temperatures were not significantly different, so the temperature of diffusion did not significantly
affect the coefficient diffusion of 85Srin the compacted Na and Ca- montmorillonite mixture. From
the three diffusion coefficients at each temperature the energies activation of the 85Srdiffusion in
the Na and Ca- montmorilonite mixture were 18.699 Kj mol-1.

Keywords: radioactive waste, montmorillonite, dtffilsion
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PENDAHULUAN

P engelolaan limbah radioaktif meliputikegiatan pradisposal dan disposal. Dalam
kegiatan disposal limbah radioaktif dikenal

istilah buffer material. Salah satu fungsi dari
buffer material adalah untuk memperlambat laju
radionuklida yang terlepas dari wadah limbah ke
lingkungan batuan sekitar fasilitas disposal.
Sudah banyak penelitian yang membahas
tentang material yang digunakan sebagai buffer
material. Sodium bentonit terkompaksi adalah
kandidat untuk buffer material dalam disposal
Imbah radioaktif. Fungsi penting dari benton it
terpadatkan adalah dapat menghambat laju
radionuklida dari limbah ke batuan sekitar
fasilitas sekitar disposal [1]. Sentonit
terkompaksi memiliki konduktivitas hidraulik yang
rendah serta faktor retardasi yang tinggi terhadap
pelepasan radionuklida dari fasilitas peyimpanan
limbah radioaktif [2]. Kaitannya dengan
konduktivitas hidraulik bentonit yang rendah,
migrasi radionuklida banyak dideskripsikan
dengan mekanisme difusi [3]. Proses difusi
menjadi sebuah kajian keselamatan fasilitas
disposal limbah radioaktif dari segi penggunaan
buffer material untuk disposallimbah radioaktif.

Difusi adalah peristiwa dimana transfer
materi melalui materi lain. Transfer materi ini
berlangsung karena atom atau partikel selalu
bergerak oleh agitasi thermal. Walaupun
sesungguhnya gerak tersebut merupakan gerak
acak tanpa arah tertentu, namun secara
keseluruhan ada arah neto dimana entropi akan
meningkat. Difusi merupakan proses irreversible
[4]. Difusi radionuklida dalam benton it
terpadatkan adalah sesuatu yang rum it, karena
bisa diengaruhi oleh banyak parameter, seperti
struktur mikro benton it, tingkat pemadatan,
mineral yang terkandung dalam benton it, pori
kimia air, dan jenis kation yang dipakai [5].

Dalam penelitian ini sodium benton it yang
digunakan adalah Kunipia F yang terdiri dari 99%
montmorillonit. Karakterisasi Na-montmorilonit
Kunipia F ditunjukkan dalam Tabel1.

Tabel1. KarakterisasiNa-MontmorilonitKunipiaF [6].
Parameter Satuan Nilai

Kandungan Montmorilonit % >95
Ukuran partikel J..Im 75-150
Luas permukaan spesifik m2kg-1 4.50x104
dengan metode BET
Luas permukaan spesifik m2kg-1 7.00x105
dengan metodeEGME

Dalam penyimpanan limbah radioaktif
yang menggunakan Na-bentonit sebagai buffer
material ion Na+ dapat berubah menjai ion Ca2+
yang dihasilkan dari air tanah. Ion Ca2+juga bisa
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dihasilkan dari degradasi material semen
penyusun wadah limbah dan fasilitas
penyimpanan limbah. Sehingga tujuan penelitian
adalah untuk menghitung koefisien difusi 85Sr+2
dalam campuran Na dan Ca-montmorilonit
terpadatkan densitas 1,6 Mg m-3 yang
dikondisikan pada suhu 288, 298, dan 323 K.
Dengan menggunakan variabel suhu difusi maka
dapat ditentukan juga energi aktivasinya.
Radionuklida yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 85Sr+2karena mempuyai waktu para yang
relatif pendek (64,84 hari) sehingga aktivitas
radionuklida dalam Na dan Ca-montmorillonit
terpadatkan yang diukur dapat diketahui
fenomena perubahannya dalam waktu difusi
yang singkat. Pemilihan 85Srjuga memperhatikan
faktor pananganan radionuklidanya yang relatif
mudah.

Dalam proses difusi peristiwa yang lebih
umum terjadi adalah peristiwa transien, dimana
konsentrasi berubah terhadap waktu. Cx
merupakan fungsi waktu yang juga berarti bahwa
fluksi materi juga merupakan fungsi waktu.
Keadaan transien ini digambarkan pada Gambar
1. Pada t = 0 konsentrasi di x adalah CxO=0;
pada t=t1 difusi telah terjadi dan konsentrasi di x
meningkat menjadi Cx1;pada t=12konsentrasi di x
meningkat menjadi Cx2,dan seterunya.

materi masuk di Xa C.

maten 1?1uar <Iir

r. &- r

Gambar 1. Difusi dalam keadaan transien [4].

Perubahan konsentrasi adalah selisih antara
fluksi yang masuk di Xa dan fluksi yang keluar di
x, Jxa - Jx. Selisih yang terjadi setiap saat ini
merupakan perubahan konsentrasi, Cx.
Sementara itu fluksi yang keluar di x adalah

I x = J xa + :~ L1X . Oleh karena itu maka ini
disebut Hukum Fick ke-dua.

(1)

Hukum Fick Kedua menyatakan bahwa laju
perubahan komposisi sebanding turunan kedua
(Laplacian) konsentrasi [4]. Untuk sumber planar
dengan zar terlarut berada pada jumlah yang
kecil dalam suatu sistem silinder dengan panjang
takterhingga, diasumsikan proses difusi
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SENPAHN

METODOLOGI

Dimana Da adalah koeffisien difusi (m2 So'), A
adalah konsentrasi keseluruhan (count m-3), t
adalah waktu difusi (s), x jarak sumber dengan
titik pengukuran (m), M adalah konsentrasi per
unit area (count m-2) [7].
Dari perhitungan difusi menggunakan persamaan
diatas dapat digunakan untuk menghitung energi
aktivasi. Dengan mengikuti persamaan
Arrhenius,

-E.a

D = DoExp liT (3)

Dimana 0 adalah koefisien difusi, Ea adalah
energi aktivasi dalam kJ mole-', R adalah
konstsnta gas (8,314 J mole-' K-'), T adalah
temperatur absolut dalam K. Sedangkan Do
adalah parameter Arrhenius (m2 So,) atau disebut
faktor pre-exponensial

Na montmorilonit dibuat dengan
mereaksikan montmorilonit Kunipia F dengan
larutan NaCI 1 M. Sebanyak 20 9 montmorilonit
dimasukkan ke dalam 1 liter larutan NaCI
kemudian dilakukan pengadukan selama 24 jam.
Setelah pengadukan selesai dilajutkan proses
pengendapa selama 24 jam. Setelah
pengendapan selesai dilakukan penggantian
larutan NaCI yang baru. Proses pengadukan,
pengendapan, dan pengantian larutan NaCI
dilakukan selama 3 kali. Sedangkan Ca
montmorilonit dibuat dengan mereaksikan
montmorilonit Kunipia F dengan larutan CaC03 1
M. Prosesnya hampir sam a dengan pembuatan
Na-montmorilonit tetapi dilakukan sebanyak 4 kali
pengulangan pengadukan, pengendapan, dan
penggantian larutan CaC03. Na dan Ca
Montmorillonit dikeluarkan dari larutan kemudian
dicuci menggunakan air bebas mineral dengan
cara memasukkan montmorillonit kedalam dialisis
tube kemudian direndam dalam air bebas
mineral. Air bebas mineral diganti setiap hari
sampai bebas dari ion CI, ditandai dengan larutan
AgN03. Jika air cucian sudah tidak menimbulkan
warna putih saat ditetesi larutan AgN03 maka air
cucian sudah bebas dari ion CI sehingga Na dan
Ca-montmorillonit sudah bebas dari ion CI [8].

Na-montmorillonit dan Ca-montmorillonit
yang bebas dari ion CI kemudian dikeringkan
dalam oven pada suhu 383 K selama 24 jam atau
sampai kering. Na dan Ca-montmorillonit yang
sudah kering digerus menggunakan mortal dan
alat gerus kemudian disaring menggunakan

independen terhadap panjang jejak
Persamaan diatas berubah menjadi,

Cx) M (J?)A ,t = , llXP --
2.,,!;7D~t .4Da,t·

difusi.

(2)

shieves untuk mendapatkan ukuran butir 75-150
IJm.

Membuat campuran Na dan Ca-
montmorillonit terpadatakan dengan densitas 1,6
Mg m-3 dengan menimbang 10,5 9 campuran Na
dan Ca-montmorilonit dengan perbandingan 1:1
sehingga massa Na dan Ca-montmorilonit
masing-masing 5,25 g. Na dan Ca-montmorilonit
dimasukkan ke dalam wadah cetakan berukuran
diameter dan tinggi masing-masing 20 mm. Dua
buah campuran Na dan Ca-montmorilonit yang
sudah dipadatkan dimasukkan ke dalam wadah
berisi air demin untuk dijenuhkan dengan air
demin selama 30 hari. Setelah 30 hari
penjenuhan Na dan Ca-montmorillonit
dimasukkan kedalam water batch atau oven
untuk dalam kondisi suhu sesuai dengan suhu
difusinya yaitu 288, 298, dan 323 K untuk
pengkondisian sebelum proses difusi selama 7
hari. Na dan Ca-montmorillonit yang sudah
dikondisikan pada suhu difusi selama 7 hari
dikeluarkan dari cetakan.

Pengukuran difusi 85S,-+2dalam Na dan
Ca-mntmorillonit ditentukan dengan satu dimensi
menggunakan metode non-steady state diffusion
seperti dalam Gambar 2 [1,8]. Dalam penelititian
ini radionukida Sr-85 sebanyak 10 IJI pada
diteteskan pada salah satu Na dan Ca
montmorillonit dan 10 IJI pada Na dan Ca
montmorillonit yang ke-dua. Ke-dua sisi Na dan
Ca-montmorillonit yang ditetesi radionuklida Sr
85 digabungkan kedalam sell difusi seperti pada
Gambar 2. Na dan Ca-montmorillonit
dimasukkan kedalam oven atau water batch
untuk dikondisikan pad a suhu difusi 288, 298,
dan 323 K. Waktu pengkondisian difusi antara 5
sampai 15 hari berdasarkan suhu difusinya.

Gambar 2. Skema percobaan difusi metode non
steady state [1,8]

Setalah waktu difusi tercapai maka Na
dan Ca-montmorilonit dikeluarkan dari sel difusi,
ke-dua padatan Na dan Ca-montmorilonit
dipotong masing-masing menjadi 20 bagian
dengan ketebalan 0,5 mm tiap bagian. Potongan
Na dan Ca-montoillonite dengan ukuran dan
berat yang sama dimasukkan kedalam tabung
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Gambar3. Grafik hubunganIn konsentrasi85Sr+2
dengan kuadrat jarak pada suhu difusi 288 K.
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. analisis untuk menentukan aktivitas Sr-85 pada
masing-masing potongan. Pengukuran aktivitas
Sr-85 menggunakan Nal scintillation counter
(Aloka Model, ARC-380). Oari pengukuran
tersebut didapatkan aktivitas Sr-85 pada masing
masing potongan Na dan Ca-montmorilonit
sehingga bisa ditentukan koefisien diffusi dan
energi aktivasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Oengan menggunakan persamaan (2)
dimana Oa adalah koefisien difusi dari 85Sr+2
dalam padatan campuran Na dan Ca
montmorilonit (m2/s), x adalah jarak titik awal
diteteskan radionuklida 85Sr+2 dengan titik
pengukuran(m), dan M adalah jumlah 85Sr+2yang
mengendap perluas area (count/m2). Koefisien
difusi dapat ditentukan dengan memplotkan In
konsentrasi (A) dengan kuadrat jarak (x2) dari
jarak titik tengah tiap bagian terhadap
permuakaan campuran Na dan Ca-montmorilonit
yang ditetesi radionuklida 85Sr+2.Oari persamaan
kuadrat didapatkan persamaan Y=aX+b, dimana
a= (-1/4.0.t) sehingga nilai koefisien difusi (0) = 
(1/4.a.t). Grafik hubungan konsentrasi 85Sr+2
dengan jarak difusi dalam campuran Na dan Ca
montmorilonit pada suhu 288, 298, dan 323 K
ditunjukkan masing-masing pada Gambar
3,4,dan 5.

1O~
8 [m ••••••••

E .•.••..•
Co 6 m ••• mm ••••• m~.~ ••••• m

~ 4 y=,.46645x+9,3273..J
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o '- m m __ ._ ••_ m •••••••• •• ._._ ••• •
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O,E+OO I,E-05 2,E-05 3,E-05 4,E-05 5,E-05 6,E-051x 2 (m2) ---
Gambar4. Grafik hubunganIn konsentrasi85Sr+2

dengan kuadrat jarak pada suhu difusi298 K.
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Gambar 5. Grafik hubungan Inkonsentrasi85Sr+2
dengan kuadrat jarak pada suhu difusi 323 K.

Oilihat dari Gambar 3, 4, dan 5
menunjukkan profit hubungan konsentrasi yang
diperoleh dari percobaan memiliki linieritas yang
baik. menunjukkan bahwa larutan 85Sr2+terdifusi
sebagai sumber lapisan tipis dan sesuai dengan
persamaan (2). Oari ke tiga data diatas diperoleh
nilai koefisien difusi (Oa) pad a suhu 288, 298,
dan 323 K masing-masing ditunjukkan pada
Tabel2.

Tabel 2. Koefisien difusi pada masing-masing
suhu difusi

No. Suhu difusi (K)Koefisiendifusi (m2s-1)
1.

288 1.016E-11
2.

298 5.251E-12
4.

323 4.457E-12

Oari data koefisien difusi pada ke-tiga suhu
didapatkan nilai keofisien difusi yang hampir
sama pad a tiap suhu difusi, sehingga suhu difusi
tidak terlalu signifikan dalam memepengaruhi
keofisien difusi dari 85Sr+2dalam campuran Na
dan Ca-montmorilonit.

Oari ke-tiga koefisien difusi pada masing
masing suhu dapat diketahui energi aktifasinya
dengan menggunakan persamaan Arrhenius (3).

-Ea
D = Do Exp RT

Oimana 0 adalah koefisien difusi (m2 S-1). Ea
adalah energi aktivasi (kJ mol-1), R adalah
konstanta gas (8.314 kJ mol-1 K-1).dan T adalah
suhu difusi (K). Oengan membuat. Energi aktifasi
untuk 85Sr+2 dalam campuran Na dan Ca
montmorilonit ditentukan dengan membuat grafik
hubungan antara In 0 dengan 1fT, sehingga
slope yang didapat adalah -Ea/R seperti
ditunjukkan pada Gambar 6.
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Gambar 6.. Grafik hubungan antara koefisien difusi
85Sr+2 dengan suhu difusi.

Oari perhitungan didapatkan nilai energi
aktivasi difusi 85Sr+2 dalam padatan Na dan Ca
montmorilonit adalah 18,699 kJ mol-'. Kozaki
mendalihkan bahwa ada tiga kemungkinan jalur
difusi dalam montmorilonit terkompaksi yang
jenuh terhadap air yaitu melalui pori air,
permukaan eksternal dan ruang interlayer dalam
montmorilonit terpadatkan [5].

KESIMPULAN

Pembuatan Na-montmorilonit dan Ca
montmorilonit dilakukan untuk menentukan
koefisien difusi dari 85Sr+2 dalam campuran Na
dan Ca-montmorilonit terpadatkan dengan
densitas kering 1,6 Mg/m3. Oari pengukuran
koefisien difusi pada beberapa suhu didapatkan
nilai yang berbeda satu sama lain namu tidak
signifikan perbedaanya. Oengan pengujian difusi
pada beberapa suhu difusi ( 288,298,dan 323 K)
didapatkan nilai energi aktivasi difusi 85Sr+2
dalam campuran Na dan Ca-montmorilonit
terpadatkan adalah 18,699 kJ mol-'.
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