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ABSTRAK
PENGGUNAAN TiO2 SEBAGAI SORBENT PADA LIMBAH

RADIOAKTIF. Telah dilakukan studi serapan neodymium pada TiO2 . Percobaan
dilakukan secara batch untuk mempelajari kinetika, pengaruh NaN03 dan
pengaruh pH. Neodymium digunakan sebagai unsur model untuk aktinida trivalen,
sedangkan penggunaan TiO2 karena kestabilan terhadap radiasi maupun panas
serta dapat diimobilisasi dengan sementasi dan vitrivikasi. Hasil memperlihatkan
kinetika sorpsi dicapai setelah 1 hari, dengan pH optimum pada pH 4. Kenaikan
konsentrasi NaNO3 dalam larutan meningkatkan penyerapan neodymium.

ABSTRACT
APPLICATION OF TIO2 AS A SORBENT FOR RADIOACTIVE

WASTE. The sorption properties of the neodymium has been studied by using
T1O2 sorbent. The experiment was carried out by batch methods to investigate the
kinetic sorption, effect of pH and effect of NaN03 concentration in the solution.
Neodymium uses for a model of trivalent actinide treated by TiO2 which was
known as materials having high thermal and radiation stabilities as well as
potentially used for immobilization of waste with cement or vitrification. The
results show that the optimum of kinetic sorption was obtained after one day
experiment to reach the equilibrium in sorption on pH 4, and the increasing of
NaN03 concentrations will increase the sorption of neodymium in solution.

PENDAHULUAN
Limbah yang ditimbulkan dari Pusat Produksi Radioisotop (produksi

Molibdinum) atau dari proses olah ulang bahan bakar bekas disamping
mengandung hasil belah juga mengandung aktinida maupun transuranium.
Limbah aktinida mempunyai waktu paruh yang panjang dan biasanya mempunyai
aktivitas yang tinggi, agar dapat dibuang ke lingkungan dengan aman limbah ini
harus diolah terlebih dahulu. Untuk pengambilan aktinida dari cairan banyak
sekali faktor yang harus dipertimbangkan terutama pH larutan. Hal ini disebabkan
masing-masing radionuklida mempunyai valensi yang bervariasi terhadap pH
larutan.

Dalam kondisi tertentu proses daur tertutup banyak ditempuh karena
pertimbangan ekonomi, akan tetapi juga menimbulkan limbah yang tidak sedikit
baik itu limbah aktivitas tinggi, sedang maupun rendah baik dalam kondisi asam,
basa atau kandungan garam tinggi. Dimana masing-masing memerlukan
pengolahan yang spesifik. Dasar penelitian ini adalah pengembang proses
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pengambilan unsur aktinida dari hasil belah yang terdapat dalam limbah cair.
Makalah ini membahas kemungkinan pengembangan bahan T1O2 sebagai sorben
karena beberapa kelebihan yaitu : Stabilitas radiasi yang cukup tinggi, Stabilitas
panas yang tinggi, Untuk penyimpanan akhir dapat diimobilisasi dengan sementasi
atau divitrivikasi T

Pada hasil penelitian terdahulu telah diperoleh kemampuan serap TiO2
terhadap radionuklida Cs dan Sr. Penelitian sekarang dilakukan bertujuan untuk
melihat kemampuan serap TiO2 terhadap aktinida (1). Ada kemungkinan TiC>2 di
kembangkan menjadi hydrous titanium oxide (HTiO), sodium tilanate (Nat.nTi9
O20.2-I3.6H2O), titanium phosphat, titanium (IV) antimonate dan silico-titanate
(SiOa-TiO^) yang saat ini banyak dikembangkan sebagai sorbent radionuklida
karena beberapa kelebihan yang dimiliki (2).

Pada penelitian ini unsur yang digunakan adalah Neodimium yang
bervalensi sama dengan Am, Cm sebagai wakil dari kandungan unsur-unsur
valensi III pada limbah daur ulang bahan bakar bekas, yang biasanya mengandung
NaN03 dalam jumlah tinggi. Dengan demikian diteliti variasi waktu kontak ,
pengaruh pH dan pengaruh molaritas NaN03 terhadap kemampuan penyerapan
Nd3+ dengan TiO2. Analisa Neodimium (Nd) dilakukan dengan alat spektrometer
UV-VIS merk Beckman pada panjang gelombang 793 nm

TATAKERJA
Bahan yang digunakan adalah kualitas p.a. reagent merck, yaitu TiO2 ,

NaOH dengan konsentrasi IN, HNO3 dengan konsentrasi IN dan Nd2C>3 dibuat
larutan Nd3* dengan konsentrasi masing-masing 0,125M, 0,25M, 0,5M, dan 1M.

Percobaan Pengaruh waktu kontak terhadap kemampuan serap TiO2
dengan neodimium diamati dengan membuat serial percobaan , menggunakan 0,1
gram TiO2 standard yang telah dikeringkan dalam oven pada suhu 90°C. yang
dimasukkan dalam botol vial 25 ml yang berisi 20 ml larutan yang mengandung
Nd(III) dalam media asam nitrat. Waktu kontak dilakukan dari 0,5 jam sampai 72
jam. Pemisahan padat dengan cairannya dilakukan dengan sentrifugasi lalu
neodyniium dan beningan dianalisa dengan menggunakan spektrofotometer.

Untuk menentukan koefisien distribusi, Kd (ml/g), dihitung dengan
menggunakan persamaan sebagai berikut:

g,'-(C,-Ct),V

ct w

Dimana Co = Konsentrasi awal dalam cairan (ppm); Ct =? Konsentrasi akhir dalam
cairan (ppm); V = Volume sampel (ml); W = Berat sorbent TiO2 (g)

Untuk menentukan kemampuan serap,TiO2 karena pengaruh pH, dilakukan
variaisi dari pH 1 - 4 dengan menambahkan NaOH. Waktu pengocokan dipilih
berdasarkan percobaan kinetika (pengaruh waktu kontak).

Untuk pereobaan menentukan pengaruh NaNO3 digunakan masing-
masing 0,125M, 0,25M, 055M, dan lM.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Waktu Kontak

Waktu kontak reaksi penyerapan TiO2 terhadap Nd3+ divariasi dari 0,5
jam sampai 72 jam. Hasil penyerapan Nd3+ oleh T1O2 diperoleh dengan efisiensi
penyerapan antara 21% sampai 47%. Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa
untuk mencapai kesetimbangan atau penyerapan maksimum Nd3+ memerlukan
waktu kontak minimal 24 jam. Perbedaan % peneyrepan terjadi kerena variasi
konsentrasi Nd3+ dalam larutan. Sebagaimana pada Gambar 1, terlihat kurva
dengan tiga kecenderungan kinetika reaksi yang mencapai % relatif tinggi, yaitu
pada ti = 1 jam, t2 pada 8 jam dan t3 pada 24 jam.
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Gambar 1. Serapan Nd pada TiO2 sebagai fungsi waktu kontak.

Perbedaan waktu kontak ini mungkin disebabkan karena kompleksnya Nd yang
multivalen sehingga dapat berupa senyawa hidroksil Nd(OH)2+, Nd(OH)3 dan
Nd(OH)4" dalam larutan disamping Nd3+ atau kemungkinan terbentuknya komplek
koordinasi kation sorben TiO2 dengan molekul air yang mempengaruhi
kemampuan penyerapan Nd. Hal ini menyebabkan penyerapan Nd menjadi
kompleks. Yang juga ditemukan oleh peneliti terdahulu, sebagaimana mekanisme
reaksi berikut (3) :

Nd3+ + H2Ti4O9.H2O ^ Nd(HTi4O9)
2+H2O + H+

Pengaruh pH
Penelitian pengaruh pH dilakukan dari pH 1 sampai pH 4. Hasil analisis

dapat dilihat pada Gambar 2 Kd yang diperoleh berkisar antara 98 sampai 334.
Perhitungan Kd hanya sampai pH 4 karena pada pH yang lebih tinggi dari 4
terbentuk semacam koagulasi yahg menyebabkan larutan tidak berwarna, yang
sulit dalam analisa menggunakah UV-VIS. Pada kondisi pH lebih tinggi dari 4
menyebabkan jumlah Nd yang terbentuk menurun dan Nd(OH) , Nd(OH)3

\4-Nd(O) seperti terlihat pada Gambar 3 pengaruh pH terhadap Nd (4).

22



f

400

300

200

100 <

0
1

: /

2
PH

0 <

' i f ' '

3 A

Gambar 2. Pengaruh pH terhadap serapan Nd pada T1O2
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Gambar 3. Nd dalam larutan berbagai pH (4)

Pengaruh Penambahan NaNO3
Penambahan garam NaN03 ke dalam sampel yang mengandung Nd3+

bertujuan untuk melihat pengaruh jumlah ion NO 3 yang biasa terdapat dalam
j larutan. Hasil yang diperoleh dari penambahan garam NaNO3 dengan berbagai
konsentrasi dari 0.125 M sampai 1 M dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 4. Pengaruh konsentrasi NaNC>3

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa kemampuan penyerapan TiO2 terhadap
Nd meningkat sampai konsentrasi NaNO3 0,5 M. Hal ini sesuai dengan penelitan
yang dilakukan oleh Frace dan Fan (5) yang menggunakan TiO2 untnk pemisahan
Am, Sr, Pu Ce dari limbah cair meangandung ruklida alpha, dimana pada pH
larutan berkisar 1 yang bersifat sangat asam menyebabkan neodinium dalam
bentuk ion Nd3+, dan pada konsentrasi lebih dari 0.5 M NaNC>3 nilai Kd turun juga
disebabkan adanya kompetisi pertuakaran ion antara Nd dan Na oleh TiC^.
Sedangkan pada konsentrasi dibawah 0.5 M NaNO3, larutan adalah mendekati
sifat larutan nyata (real soution) yang memenuhi hukum Roult dimana konsentrasi
proporsional dengan aktivitas larutan, sehingga pertukaran ion dalam larutan akan
sangat baik. T1O2 telah diapplikasikan penggunaanya dalam skala industri di
Finland pada proyek SrTreat untuk pengolahan limbah konsentrate evaporasi yang
mengandung Sr-90,0.2M NaNO3 pada pH 7 dan 10,8

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat disitnpulkan bahwa TiC>2 mempunyai

potensi dikembangkan sebagai sorbent limbah radioaktif baik itu dalam bentuk
hasil belah (cesium, strotium) maupun aktinida yang mempunyai valensi (III),
akan tetapi perlu penelitian lebih lanjut untuk penyerapan aktinida yang lain agar
diperoleh suatu hasil yang lebih akurat. Hasil penelitian ini akan dikembangkan
lebih lanjut untuk T1O2 dalam bentuk yang lain seperti Hydrous Titanium Oxide,
Sodium Titanate yang dapat disintesa dengan reaksi Ti(SO)4 dan NaOH.
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