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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.
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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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