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ABSTRAK
STUDI PENENTUAN STANDAR KUALITAS PRODUK SEMENTASI

LIMBAH RADIOAKTIF. Telah dilakukan penentuan standar kualitas blok beton
hasil imobilisasi limbah aktivitas rendah. Studi ini bertujuan untuk menentukan
kualitas hasil olahan yang dapat menjamin keselamatan manusia dan lingkungan.
Pada tahap awal dipelajari tiga jenis parameter, yairu densitas, kuat tekan dan laju
pelindihan. Dengan mengacu pada ketentuan negara maju dan data di lapangan
dapat disimpulkan bahwa produk sementasi limbah harus mempunyai densitas p ~
1,70 - 2,50 g.cm"3, kuat tekan S = 20-50 N.mm'2, laju pelindihan Rn = l,7xlO"2-
2,50x10"3 g.cm^.hari"1 dan setelah waktu pelindihan > 150 hari laju pelindihan Rn

< 10"3 g.cm^.hari'1. Hasil studi ini diharapkan dapat diusulkan sebagai Standar
Nasional Indonesia (SNI).

ABSTRACT
DETERMINATION OF QUALITY STANDARD OF CEMENTED

RADIOACTIVE WASTES. The standard determination of cemented low activity
radioactive waste has been carried out. This study was intended to find the quality
of immobilized product as a guaranty to the public and the environmental safety.
As preliminary study, three parameters type have been studied i.e, the density,
compressive strength and the leaching rate. By adopted the formulations of
advanced country and field data, it can be concluded that the cementation watse
should have the density, p, between 1.70 and 2.50 g.cm"3, the compressive
strength, S, between 20 and 50 N.mm"2, the leaching rates Rn between 1.70 x 10"2

and 2.50 x 10"3 g.cm^.day"1 and after 150 days leaching time the leaching rate Rn
< 10"3 g.cm^.day"1. This study is expected to be used to propose the Indonesian
National Standard (INS).

PENDAHULUAN
Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif dirancang untuk mengolah limbah

aktivitas rendah dan sedang, dalam hal ini dilakukan dengan teknik reduksi
volume, evaporasi untuk limbah cair, insenerasi untuk limbah organik yang dapat
terbakar dan kompaksi untuk limbah tak terbakar tapi dapat dikompaksi. Proses
reduksi volum resin bekas sampai saat ini masih dalam penelitian menggunakan
metoda pengabuan dengan insenerasi, dan masih membutuhkan imobilisasi
dengan matrik semen. Untuk limbah yang telah terkonsentrasi diimobilisasi
dengan matrik semen, konsentrat limbah cair dimasukkan dalam shell beton 950 1

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif- BATAN
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sedangkan abu insenerasi dan limbah terkompaksi masing-masing secara terpisah
dimasukkan dalam drum 2001 [1].

Dari hasil - hasil penelitian yang diperoleh, selalu dihadapkan pada
kenyataan apakah hasil tersebut telah baik atau belum. Untuk mengatakan bahwa
suatu produk telah baik diperlukan standar kualitas yang dapat menjamin kualitas
produk. Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif sebagai instansi yang
diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah sebagai pihak pengelola limbah
radioaktif berkewajiban menerapkan standar yang berkaitan dengan kualitas hasil
olahan limbah radioaktif. Batasan-batasan yang dimaksud belum dimiliki
BAT AN, sehingga diperlukan studi untuk penentuan standar kualitas yang akan
diusulkan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI). Sebagai langkah awal dari
studi ini dilakukan pengumpulan data di lapangan yang berhubungan dengan
pkualitas produk blok beton hasil imobilisasi limbah aktivitas rendah dan sedang.
Produk imobilisasi selain telah diimobilisasi dengan matrik semen juga telah
ditempatkan dalam drum atau shell beton yang berkerangka baja dan didalamnya
telah dilapisi dengan drum [2].

Untuk dapat menjamin keselamatan manusia dan lingkungan diperlukan
hasil olahan limbah yang berkualitas baik. Sebagai institusi yang bertanggung
jawab mengolah dan mengelola limbah radioaktif Pusat Teknologi Pengolahan
Limbah Radioaktif (PTPLR) berkewajiban untuk menentukan besaran-besaran
dan ambang batas yang menjadi tolok ukur penentuan kualitas blok beton hasil
olahan limbah. Besaran-besaran yang harus diperhitungkan pada penentuan
kualitas (mutu) blok beton [3]:
1. Sifat flsika - kimia: densitas, pelindihan, interaksi antara blok limbah dengan

wadahnya dan interaksi dengan lingkungan tempat penyimpanan akhir.
2. Stabilitas mekanik: kuat tekan.
3. Stabilitas termal: ketahanan akibat kenaikan suhu dan penurunan suhu.
4. Stabilitas radiasi: karakteristik kimia, fisika, mekanik dan pembentukan gas.
5. Degradasi akibat mikrobia.

Ruang lingkup pengkajian meliputi densitas, kuat tekan dan laju pelindihan.
Kualitas blok beton hasil imobilisasi limbah yang akan disimpan harus memenuhi
kriteria standar, sehingga laju dosis yang diakibatkannya jauh dibawah ambang
batas dosis yaitu 500 uSi/tahun. Berdasarkan perhitungan menggunakan Soft
Ware "DOSWASTE-92" diperoleh data bahwa setelah 30 tahun pasca operasi
fasilitas penyimpanan limbah tanah dangkal (FPLTD) hanya akan memberikan
dosis ke anggota masyarakat sekitar 0,52% dari batas ambang yang diizinkan [4]-
Sebagai dasar pengkajian diambil contoh FPLTD-Serpong dengan panjang 11 m,

lebar 7 m, tinggi susunan blok limbah 5 m dan volume total 300,90 m3. Berjarak
50 m dari sumur penduduk yang terdekat, 50 m dari sungai Cisalak dan 800 m dari
sungai Cisadane [4,6].

Perhitungan matematis menggunakan soft ware "PATHRAE-EPA" dan
menggunakan data hasil olahan limbah di PTPLR diperoleh informasi bahwa
radionuklida 3H, 13C, 99Tc dan 129I dapat mencapai sumur penduduk yang berjarak
100 m dalam waktu < 50 tahun. Sedangkan 60Co, 90Sr dan 137Cs dua kali lebih
lama yaitu > 100 tahun [6]-

141



Radioaktivitas air sungai/sumur penduduk yang terdekat dengan lokasi
tempat penyimpanan limbah tidak boleh melebihi ambang batas yang telah
ditetapkan oleh:
- DEPARTEMEN KESEHATAN [7] memberikan batasan gross y = 10 pCi/1.
- " World Health OrganizationfWRO" [8]: Aktivitas gross y < 0,1 ^iCi/1.
Sebagai matriks pengungkung konsentrat atau resin bekas digunakan semen
Portland dengan komposisi [9]:
1) Trikalsium Silikat (C3S), rumus kimianya 3CaO.SiO2 = 50%
2) Dikalsium Silikat (C2S), rumus kimianya 2CaO.SiO2 = 24%
3) Trikalsium Aluminat (C3A), rumus kimianya 3CaO.Al2O3 =11%
4) Trikalsium Aluminof (C4AF), rumus kimianya 4CaO.Al2O3 .Fe2O3 = 8%
5) Kandungan lain = 7%
Reaksi hidrasi semen Portland dengan air:

2(3CaO.SiO2) + 6H2O -> 3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2

2(2CaO.SiO2) + 4H2O -» 3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2

3CaO.Al2O3 + 6H2O -> 3CaO.Al2.O3.6H2O
4CaO.Al2.O3.Fe2O3 + 10H2O -> 3CaO.Al2.O3.6H2O + CaO.Fe2O3.4H2O

Untuk meningkatkan kualitas blok beton hasil imobilisasi limbah telah dilakukan
dengan cara penambahan berbagai aditif pada pasta semen guna meningkatkan
kekuatan mekanik dan daya kungkung sehingga mengurangi laju pelindihan. Hasil
akhir pengolahan sangat ditentukan oleh ketahanan terhadap tekanan dan laju
pelindihan. Jadi kualitas produk akhir imobilisasi sangat menentukan seluruh
proses pengolahan limbah, sehingga apabila kurang baik dapat mementahkan hasil
proses-proses sebelumnya.

METODOLOGI
Pengkajian ini dilakukan dengan studi literatur terhadap kualitas blok beton hasil
imobilisasi limbah radioaktif aktivitas rendah meliputi:

1 Densitas, p (g.cm"3), ditentukan dengan cara menimbang dan mengukur
volume benda uji yang telah dihaluskan permukaannya.Untuk menghitung
densitas dapat digunakan persamaan:

M

Dimana M dan V masing-masing ialah masa (g) dan volume contoh (cm3)

2. Test kuat tekan, S (Nmm"2), dilakukan pada benda uji yang telah diukur
densitasnya dengan cara ditekan hingga hancur dan perhitungan kuat tekan
digunakan persamaan:
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Dimana W dan R masing-masing ialah tekanan maksimum saat contoh pecah
(N) dan jari-jari contoh (mm2)
Laju pelindihan, dilakukan pada benda uji yang telah diukur densitasnya
dengan cara merendam dalam air bebas mineral. Coritoh air pelindih dianalisis
di Laboratorium. Laju pelindihan, Rn (g-cm^liari"1), dihitung menggunakan
persamaan:

A"G mR "
A L T

Dimana An dan AO masing-masing ialah aktivitas terlindih dalam siklus ke n
dan aktivitas awal contoh yang dilindih (uCi); G, L dan Tn masing-masing
ialah berat contoh (g), luas alas contoh berbentuk silinder (cm2) dan waktu
pelindihan untuk siklus ke n (hari)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Densitas

Densitas salah satu dasar untuk menentukan kualitas blok beton,
transportasi, penggudangan dan penyimpanan akhir. Air berfungsi untuk reaksi
hidrasi dengan molekul-molekul penyusun semen. Apabila air yang digunakan
untuk reaksi hidrasi kurang dari kebutuhan, maka terjadi kelebihan semen dan
reaksi tidak sempurna. Pada kondisi tersebut densitas akan rendah. Semakin
banyak jumlah air yang ditambahkan akan menyebabkan reaksi hidrasi semakin
sempurna dan densitas semakin tinggi. Pada perbandingan tertentu jumlah air yang
ditambahkan akan setara dengan kebutuhan reaksi hidrasi, sehingga densitas
optimum. Apabila air ditambahkan terus akan terjadi kelebihan air yang akan
membentuk rongga-rongga mikroskopik dalam blok beton. Adanya rongga-rongga
tersebut menyebabkan densitas menurun. Apabila kerapatan menurun kuat tekan
makin kecil dan air akan lebih mudah masuk ke dalam blok beton yang berakibat
laju pelindihan naik, demikian sebaliknya. Densitas, p, dihitung dari hasil bagi
masa (g) contoh yang telah didiamkan selama 28 hari terhadap volume (cm3).

Pada kondisi optimum [9-13]:
Densitas blok beton = 1,70 s/d 2,50 g.cm"3.

Berdasarkan pengalaman operasional rutin:
* Densitas blok konsentrat = 2,38 s/d 2,42 g.cm"3

* Densitas blok resin bekas =1,70 s/d 1,72 g.cm'-3

Kuat tekan
Kuat tekan adalah tekanan maksimum yang dibutuhkan untuk

menghancurkan suatu material. Kuat tekan blok beton merupakan parameter yang
penting untuk keselamatan dalam rangka evaluasi kecelakaan. Kuat tekan harus
cukup besar untuk penanganan, transportasi dan apabila terjadi kecelakaan tidak
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sampai menimbulkan kerusakan yang berarti. Kuat tekan sangat berhubungan erat
dengan homogenitas, komposisi dan densitas makin besar densitas semakin tinggi
kuat tekan demikian sebaliknya. Kuat tekan dinyatakan dehgan simbol (S), yaitu
hasil bagi antara beban (W) maksimura saat contoh pecah dalam satuan Newton
(N) dengan luas alas contoh yang berbentuk silinder (itR2) dalam satuan (mm2).
Pada kondisi optimum [9-13]: Kuat tekan blok beton (S) = 20,0 s/d 50,0 N.mm"2;
Berdasarkan pengalaman operasional rutin:
* Kuat tekan blok beton konsentrat (S) = 28,86 - 30,03 N.mm'2

* Kuat tekan blok beton resin bekas (S) = 20, 00 - 20,15 N.mm"2.

Laju pelindihan
Pelindian merupakan parameter yang sangat penting, yang harus

dipertimbangkan secara khusus demi keselamatan manusia dan lingkungan. Pada
kondisi normal di penyimpanan sementara (PS) maupun di penyimpanan akhir
(PA) radionuklida terkungkung dalam blok beton yang dibungkus pula dengan
shell beton serta terjadinya pelindihan telah diperhitungkan dengan teliti oleh ahli
penyimpanan limbah. Pelindihan maksimum terjadi pada kondisi kecelakaan
dengan anggapan shell beton 950 1 menjadi pecah dan air masuk kedalam shell
dan terjadi kontak langsung dengan blok limbah. Apabila laju pelindihan tinggi
maka keselamatan lingkungan rendah demikian sebaliknya. Dengan laju
pelindihan yang rendah memungkinkan petugas mempunyai cukup waktu untuk
memperbaiki shell yang rusak dan juga cukup waktu untuk mengamankan daerah
yang terkontaminasi.

Laju pelindihan yang merupakan kecepatan pelepasan fadionuklida
terimobilisasi, akibat kontak dengan air tanah. Laju pelindihan sangat tergantung
pada kondisi lingkungan: suhu, kecepatan alir, pH dan komposisi media pelindih.
Dengan asumsi shell beton 950 1 hancur, hasil perhitungan An, dengan
memperhatikan besaran besaran di lapangan dan data literatur serta rumus laju
pelindihan diperoleh besarnya aktivitas radionuklida saat sampai di sumur
penduduk atau di Sungai Cisadane: An < 0,704 pCi/1. Selain aktivitas tersebut
sudah sangat kecil, masih terjadi pula pengenceran oleh air Sungai Cisadane,
sehingga aktivitasnya jauh lebih kecil dibanding batas ambang yang ditetapkan
oleh DEPKES dan WHO. Ikatan antar molekul air dengan molekul penyusun
semen makin kuat mengakibatkan kuat tekan makin besar dan rongga-rongga
mikroskopis semakin sedikit. Hal tersebut akan menyebabkan kontak permukaan
dengan media pelindih semakin sedikit, sehingga laju pelindihan semakin kecil.
Jadi hubungan antara densitas kuat tekan dan laju pelindihan adalah semakin besar
densitas semakin tinggi kuat tekan dan semakin kecil laju pelindihan demikian
pula sebaliknya.

Pada kondisi optimum [12-14]:
Laju pelindihan blok beton, Rn = l,70x 10'2 s/d 2,50x10"3 g.cm'lhari*1

Berdasarkan pengalaman operasional rutin:
* Laju pelindihan blok konsentrat (Rn)= l,3xlO'2 s/d 1,2x10"3 g.cm^.hari"1

* Laju pelindihan blok resin bekas (Rn)= l,0x 10'2 s/d 4,0x10"3 g.cm^.hari'1

untuk waktu pelindihan > 150 hari (Rn)= 10'3 g.cm^.hari"1
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KESIMPULAN
Dari perhitungan dengan menggunakan data proses dan syarat-syarat

maksimum, diperoleh aktivitas terlindih pada saat sampai di sumur penduduk
An=0,704 pCi/1, yang setara dengan 7,04% terhadap batas ambang yang ditetapkan
oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia Karena itu dapat dinyatakan
bahwa batasan yang diusulkan sebagai Standar Nasional Indonesia ialah: Densitas

(p) = 1,70-2,50 g.cm"3, kuat tekan (S) = 20-50 N.mm'2 dan laju pelindihan (R^ =
l,70xl0"2- 2,50xl0"3 g.cm^.hari"1 dan setelah waktu perendaman > 150 hari laju
pelindihan (Rn) < 10"3 g.cm"2.hari'1.
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Tabel 1. Data konsentrat telah diolah di PTPLR.

No
Shell
950 L

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

10A

11A

12A

13A

14A

Kandungan
Radionuklida

10SCd,224Ra

"Co^Zn

60Co, 65Zn

60Co, 65Zn,
I37Cs

60Co, l37Cs

60Co, 65Zn,
137Cs

Aktivitas
Total

(nCi-ml'1)

5.0X10-6

9,50xl07

9,09xl0'7

6,81xlO'7

2,50x10'
7

9.0x10'6

2,50x10"5

l,21xlO'5

3.48X10"4

S^OxlO-4

7,79x10-6

2,64x10'5

l,27xlO'5

4,70xl0-6

6,98xlO'6

3,42x10'6

3,97xlO'6

3,978x10
-6

3,61xlO-5

5,14xlO'6

3,77xlO'6

KUALITAS HASIL OLAHAN

Densitas
(g.cm3)

2,41

2,42

2,42

2,39

2,43

2,42

2,39

2,40

2,40

2,40

2,40

2,42

2,41

2,38

KuatTekan
(N.mm'2)

30,00

30,03

29,02

28,80

29,03

29,15

29,90

29,10

29,60

29,40

29,00

29,33

29,90

28,86

Laju Pelindihan
(g.cm-2. hari"')

l,50xl0-2

s/d
l^OxlO-4

l ,40xl0'2

s/d
2,90xl0"4

l,70xl0-2

s/d
2,00x10-3

l ,50xl0'2

s/d
2,00xl0'3

l ,00xl0'2

s/d
2,20xl0'3

l ,00xl0'2

s/d
2,80x10-3

l ,40xl0'2

s/d
2,42xlO"3

l ,60xl0'2

s/d
3,00xl0'3

l ,80xl0'2

s/d
2,30xl0"3

l,89xlO"2

s/d
l,57xlO"3

l,92xlO'2

s/d
1.5OX1O"3

l ,40xl0'2

s/d
l,20xl0'3

l ,30xl0'2

s/d
l , 20x l0 3

l,53xlO"2

s/d
l,21xlO'3

Paparan Radiasi
(mrem.jam'1)

Kontak

0,014

0,016

0,016

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,018

0,015

0,015

0,015

0,026

0,016

Jarak 1 m

0,014

0,015

0,015

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,015

0,014

0,014

0,014

0,016

0,014
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Tabel 2. Data Resin Bekas telah diolah di PTPLR.

No
Shell
950 L

1C

2C

3C

4C

5C

Kandungan
Radionuklida

"'Co, 89Sr,
137Cs

56Mn,
123m^pe

176mLa,
I 2 7 mTc,
137Cs
5 5Mn,
123mTe>

t7taLa,
127mrp
1 3 7 Cs , '
60Co
54Am,

123mTc,
127mTc,
137Cs,
" C o
5 4Mn,
123mTC;

127mTc,
I 3 7Cs,
°Co

Aktivitas
Total

(yCLmr1)

l,34xlO-6

3,77xlO"2

9,00x10"7

l,79xlO'3

3,36xlO-6

U42X10-4

3,45xlO'6

2,93x10'5

5,65xlO-4

l,02xl0-3

l,02x!0-3

KUALITAS HASIL OLAHAN

Densitas
(g.cm-3)

l,71±0,
01

1,71

1,70

1,72

1,72

KuatTekan
(N.mm"2)

20,11+0,
09

20,10

20,00

20,15

20,15

Laju Pelindihan
(g.cm-2. hari"1)

l,20xl0-2

s/d
4,00xl03

l,00xl0-2

s/d
3,00x10"3

l,1010"2

s/d
5,00xl0-3

l,50xl0"2

s/d
2,00x10'3

2,20xl0-2

s/d
4,60xl0-3

Paparan Radiasi
(mrem.jam'1)

Kontak

0,042

0,042

0,042

0,038

0,030

Jarak 1 m

0,035

0,035

0,035

0,030

0,022
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Lampiran

Perhitungan laju pelindihan untuk tiap shell 9501
AQ dianggap 10*3 mCi/1
V limbah = 2661
A t = 266x10-3 = 0,266 mCi
V s = 9501, maka As = 0,266/950 mCi/1 = 2,80x10"4 mCi/1
Gt = 600 kg + 450 kg + 266 kg =1.316 kg
(At/Gt)= (0,266mCi)/(l .316kg) = 2,02x10"4 mCi/kg
= 2,02xl0-7 mCi/g
= 2,02x10"! pCi/g

Syarat:
• Laju pelindihan Rn=10"3 g.cnr2.hari"l
• Air sungai/sumur penduduk yang terdekat dengan lokasi tempat penyimpanan

limbah tidak boleh melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh
Departemen Kesehatan Republik Indonesia [7] yaitu radionuklida pemancar 13
< 10^ pCi/1, pemancar a < 3 pCi/1 dan pemancar y< 10 pCi/1.

• Laju pelindihan Dinyatakan dengan simbol Rn:
• Rn = (an / Ao) x (G/S) x (1/Tn) x [g.cm-2.harH] (1).

untuk menghitung an(mCi/l), pers.(l), dapat diubah menjadi pers. (2), yaitu
• an = Rn x Ao x (S/G) x Tn [ g.cnr2.hr * .mCi/Lcm2/g.hari.
• an= Rn x Ao x (S/G) x T n [ mCi/1 ] (2).

andaikan nilai-nilai batas sebagai berikut:
R n =10" 3 g-cnr^hari-1

Ao = 2,80xl0-4mCi/l
St = 88.000 cm2

(St/Gt)=(88000/1316)xl0-3 cm2/g
(St/GO = 0,0669 cm2/g
dari pers.(2)
an < 10"3 x2,80 x 10 x 0,0669 x 150 mCi/1
< 2,814 x 10-6 mCi/1
< 2,814 pCi/1

Untuk waktu 100 th, maka pers.(2) menjadi
% = (1/4) x 2>8 1 4 P c i / 1 = 0,7035 pCi/1 jauh dibawah 10 pCi/1 Jadi aktivitas
contoh yang terlindih saat tiba di sumur penduduk hanya 7,04% kali batas
ambang.
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