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PEMBUATAN KOMPOSITZEOLIT- PVA UNTUK PENYERAPAN Sr-99
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ABSTRAK
STUDI AWAL PEMBUATAN KOMPOSIT ZEOUT-PVA UNTUK PENYERAPAN SR-90. Telah

dilakukan pembuatan komposit zeolit-PVA untuk digunakan pada penyerapan radionuklida Sr. Zeoltt berasal
dari Bayah dan Lampung dimurnikan direaksikan dengan "bindef' poly-vinyl alcohol (PVA) dan diirradiasi
dengan sinar Gamma Co-60, pada dosis 10, 20, 30 dan 40 kGy, kecepatan dosis 7,5 kGy/jam. Penelitian ini
dimaksudkan untuk pembuatan sorben dengan ukuran lebih besar yang digunakan untuk penyerapan
larutan mengandung Sr-90. Hasil yang diperoleh menunjukkan zeolit-PVA dapat menyerap Sr-90 pada
tingkat efisiensi ctikup tinggi pada kandungan zeolit 20% dengan iradiasi 40 kGy yang inencapai EP 94%
dan nilai Kd hampir sama dengan zeolit murninya.

ABSTRACT
PRELiMlNARY STUDY OF ZEOLITF.-PVA COMPOSITE APPLICATION IN REMOVAL OF

SR-90. Zeolite-PAN composite was prepared by contacting the purhfied Bayah and Lampung zeolites with
poly-vinyl alcohol binder and cured by using Gamma-ray of Co-60 at various doses, i.e., 10, 20, 30 dan 40
kGray with dose rates 7.5 kGy/hour. Zolite-PAN composites were treated with solution containing Sr-90 up to
5 days and the Sr sorption was measured by Liquid Scintillation Counter for determinataior, of their sorption
efiidencies. The result obtained that, zeolite-PAN cornposites were shown high sorption efficiencies on the
cowposites zeolite-PVA which was formulated from 20% zeolite, irradiated by 40 kGy and obtained the
sorption effidency of 94% with the Kd values similar to the puhfied zeolites.

PENDAHULUAN
Pada situasi sekarang, disaat Indonesia mengalami krisis ekonomi para peneliti akan makin

berusaha mengembangkan mineral alam untuk dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang industri secara
optimal. Terakhir ini, beberapa pabrik keramik di Tangerang telah gulung tikar, karena bahan baku yang
dibutuhkannya temyata semuanya adalah material import, antara lain batu granit berasal dari Turki, rr.aterial
lempung dan pasir silika berasal dari Italia, padahai mineral industri tersebut cukup banyak tersedia di
Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ekonomi dimasa depan ini perlu ditingkatkan penelitian kearah
mengerribangkan bahan-bahan gaiian alam menjadi bahan-bahan industri.

Zeolit adaiah mineral masa depan yahg dapat digunakan daiam bertagai keperluan industri, mulai
dari penggunaanya uniuk membantu proses sampai ke pengeloiaan limbah industri. Zeolit alam dimodifikasi
unluk menjadikannya sebagai komoditi industri yang dapat mensubstitusi a'au menggantikan bahan-bahan
yang selama ini di import. Khusus dalam pengelolaan limbah industri, zeolit telah lama dikenal. Dari
pengalaman terdahuiu untuk mencapai penyerapan yang optimal diperlukan pemurnian mineral alam
sebelum digunakan dan dimodifikasi struktur atau dibuat dalam ukuran lebih besar sehingga "clogging" pada
teknik kolom dapat dihindarkan bila digunakar. kecepatan alir ya.ng tinggi. Dengan menggunakan polimer
organik diharapkan partikel zeolit yang keci! dapat difekat dengan menggunakan polimer dan dicetak dan
dibuat sesuai kebutuhan misalnya bentuk granula, pelet, lembaran, "hollow" yang pada saat ini banyak
dikembangkan sebagai membran anorganik pada teknik ultrafiltrasi dalam proses pemisahan kimia.
Disamping itu, dengan menggunakan komposit sorben, maka immobilisasi limbah akan semakin ideal untuk
digunakan pada proses sementasi limbah dengan matriks semen.

Masalahnya, diperlukan untuk pengeinbangan sorben terutarna jenis anorganik dengan
memodifikasi mineral alam seperti zeolit,Lampung dan Bayah.Mengingat keteitatasan waktu penelitian
beberapa komposit TiO2 dan MnO2-PAN belum dapat dilakukan, yang akan dilanjutkan pada periode
1998/1999. Pada penelitian ini digunakan PVA (polimer hidropilik) sebagai "binder"' zeolit Lampung dan
Bayah dengan tujuan untuk dapat digunakan dalam menyerap nuklida hasil fisi Sr-90 yang bermutu tinggi,
yang dapat diigunakan dalam teknik kolom secara efefisien, efektif dan ekonomis serta layak dan mudah
diimobilisasi menjadi bentuk padat dalam sistim penyimpanan limbah dalam kurun waktu yang lama.

*) Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
**) Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi - BATAN
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TATA KERJA
Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah zeolit asal Lampung dan Bayah.yang dimurnikan dengan
"sedimentation method" menggunakan CH3I sebagai pelarut inert. Zeolit digunakan ber ukuran 60-100 mesh
dalam bentuk Kiinoptilolit. Polimer yang berfungsi sebagai "binder" adalah Poly Vinyl Alcohol (-C2hUO)n
buatan Merck (berat mclekul 72000 g/mol) dengan pelarut air bebas mineral. Pengeringan ( curing )
dilakukan dengan Irradiatorparonama, dengan aktivitas 40,4 kCi, dipakai sebagai radiasi sinargamma.

Metoda
Zeolit a!am dari Bayah dan Lampung digerus dan diayak dengan alat "Vibration Sieving" buatan

Fritsch buaten Jerrnan untuk mendapatkan partikel zeolit dengan ukuran 60-100 mesh. Zeblit dimumikan
sesuai prosedur (1) dan disimpan dalam desikator mengandung NaCI jenuh minimal 1 minggu sebelum
digunakan.

Larutan PVA dicampur dengan zeolit dicampur dalam tabung kaca diameter 3 dan 6 mm panjang
sekitar 6 cm, ditekan supaya padat, kemudian ditutup dengan parafilm agar kedap udara dengan variasi
konsentrasi 10, 20 dan 30 % berat, kemudian di irradiasi dengan sinar gamma Co-60 dengan aktivitas 10,
20, 30 kGy dengan laju dcsis 7,5 kGy/jam. Komposit yang dihasilkan dikeluarkan dari tabung untuk disimpan
dalam desikator. Setelah seminggu komposit seberat 1 gram ditimbang dihitung kadar airnya, dan
diperlakukan dengan larutan Sr-90 dengan aktivitas 10-5 mCi/l selama lima hari dan ditentukan efisiensi
penyerapan dan distribusi koefisien berdasarkan persamaan berikut:

%EP = (Ao-At)/Ao}x100%

Kd Sr-90 = (Ao-At)At} (v/w)

dimana Ao dan At adalah aktivitas (cpm) larutan Sr-90 mula-mula dan akhir, v dan w adalah volume (ml)
cairan Sr-90 dan berat (g) komposit.

HASIL DAN DISKUSI
Resin PVA terdiri dari monomer vinyl-alkohol, iradiasi sinar gamma Co-60 akan menyebabkan

terjadinya reaksi kopolimerisasi ikatan silang yang semula berfasa cair berubah menjadi molekul-molekul
besar berfase padat yang bersifat hidrofilik. Dari percobaan awal ternyata dosis sinar gamma yang
diperlukan untuk (erjadinya curing adalah 10 kGy. Dosis ini lebih tinggi dibandingkan apabila menggunakan
resin polistiren sebagai binder dengan curing mininial 5 kGy (2), namun polistiren bersifat liopilik sehingga
tidak baik digunakan untuk fasa air.
Mekanisme terbentuknya "cross linking" polimer PVA-zeolit dapat diterangkan sebagai bsrikut:
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Dalam penelitian ini kadar air ditentukan dengan maksud milihat sejauh mana perubahan kandungan air
dalam penyimp&p.annya yang dapat mengirformasikan keserbasamaan kondisi contoh. Dari hasil penentuan
kandungan air tedihat bahwa perubahan berat relatif kecil yaitu sekitar 28,9+/-5%. Memang untuk melihat
kandungan air secara ril tidak cukup ditentukan dengan cara gravimetri saja (pemanasan oven 105 °C
selama 5 jam), karena adanya "bonded water" dan "unbonded water"' dalam komposit zeolit, tetapi akan lebih
teliti dilakukan dengan TGA yang dalam penelitian ini be!um dapat dilakukan.

Pada percobaan penyerapan komposit zeolit-PVA yang dilakukan secara triplo, diperoleh hasil
sebagaimana terlihat pada Tabel 1 untuk zeolit Lampung dan Tabel 2 untuk zeolit Bayah.

Tabel 1. Persen penyerapan zeolit Lampung - PVAterhadap Sr-90

Dosis
kGy
20
30
40
-

Perbandingan
beiat PVA dan zeolit (%)

7
20
20

*murni

Distribusi
koefisien (ml/g)

1806
2037
2557
2432

Efisiensi
Penyerapar.

88%
92%
94%
92%

Pada penambahan 6,7 % PVA dengan dengan dosis 20 kGy komposit L-PVA mempunyai Kd Sr
1806 ml/g dengan efisiensi penyerapan sebesar 88 % dan L-PVA dengan 20% zeolit Lampung pada dosis
30 kGy menghasilkan Kd Sr 2037 ml/g dengan EP sebesar 92%. Sedangkan pada dosis irradiasi sebesar
40 kGy mendapatkan Kd Sr 2557 ml/g dengan EP sebesar 94%. Hasil ini menunjukkan bahws sen.akin
tinggi dosis radiasi penyerapan Sr akan lebih efektif. Bila dibandingkan nilai Kd atau EP komposit L-PVA
dengan zeolit rnurni Lampung (Kd 2432 nil/g & EP 92%) ternyata dengan pada irradiasi 40 kGy terhadap
20% zeolit, kornposit L-PVA memberikan hasil penyerapan Sr yang tidak jauh berbeda.

Tabei 2. Persen penyerapan zeolit Bayah • PVA terhadap Sr-90

Dosis
kGy
20
30
40
-

Perbandingan berat PVA
dan zeolit (%)

7
20
20

*murni

Distribusi
koefisien

2471
2696
3465
3344

Efisiensi
Penyerapan

86%
87%
91%
94%

Pada Tabel 2 terlihat kemampuan penyerapan komposit zeolit Bayah-PVA, dengan hasil yang
kuarang lebih sama dengan zeolit Lampung-PVA. Pada penambahan 6,7 % PVA terhadap zeolit Bayah
dengan dengan dosis 20 kGy mendapatkan efisiensi penyerapan Sr 86 % dengan Kd 2471 ml/g, 20 % PVA
dengan dengan dosis 30 kGy mendapatkan edfisiensi penyerapan Sr 87 % dengan Kd 2696 ml/g, dan pada
penambahan 20% PVA dengan dengan dosis 40 kGy mendapatkan efisiensi penyerapan Sr 91 % dengan
Kd 3465 ml/g yang mendekati kemampuan penyerapan zeolit murni Bayah dengan Kd 3344 mi/g dan EP
94%.

Hasil penyerapan kedua jenis komposit pada irradiasi 40 kGy dengan komposisi zieolit 20% telah
menunjukkan penyerapan zeolit (tanpa binder dongan jumlah berat zeolit yang sama) tidak banyak
mempengaruhi kemampuan Sr oleh komposit zeolit. Hal ini sesuai dongan yang diharapkan dalam
pengembangan pemanfaatan komposit sorben yang menghindarkan penurunkan kemampuan penyerapan
Sr-90. Hal ini sesuai dengan yang dihipotesakan. bahwa pada kondisi, poiimer PVA yang bersifat hidrofilik,
dan poros tidak mengganggu fungsi pertukaran ion zeolit dalam penyerapan Sr-90, walaupun demikian pada
penelitian ini perlu dilengkapi dengan sifat fisik/ kimia dan termal lainnya untuk dapat monjustifikasi apakah
sortoen ini dapat digunakan untuk penyerapan Sr-90 dalam arti efisien, efektif dan ekonomis. Namun, karena
keterbatasan waktu dan peralatan, parameier iainnya belum dapat ditentukan pada penelitian awal ini.
Penelitian ini sangat menarik, bila zeolit setelah binder baik ditemukan, kita dapat membuat sorben berbagai
ukuran untuk digunakan baik dalam teknik kolom atau membrane.
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SIMPULAN
Dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Radionuklida Sr-90 dapat diserap oieh komposit zeolit-PVA baik berasal dari Lampung dan 3ayah.
2. Konsentrasi PVA berpengaruh terhadap kemampuan serapan Sr-90., sedangkan dosis irradiasi tidak

terlalu berpengaruh teitiadap kemampuan penyerapan Sr-90 untuk pertoandingan zeolit /PVA yang
'sama.

3. Komposit zeolit-PVA dapat menyerap Sr-90 tanpa banyak menguranci kemampuan penyerapan zeolit
itu sendiri. Dengan demikian PVA seyogianya dapat digunakan sebagai binder zeolit untuk pembuatan
berbagai bentuk komposit sorben.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan, dan dilakukan me'lalu; kerjasama
dengan PAIR disarankan periunya koordinasi kegiatan yang lebih baik, sehir.gga beberapa pengukuran
seperti TGA, kuat tekan dan persen pori (porositas) dapat dilakukan dan tentu dengan melangsungkan
penetitian untuk beberapa tahun.
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