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PENGGUNAAN MnO2 DAN MnO2-SiO2

DALAM PENYERAPAN Sr-90 DARI LIMBAH RADIOAKTIF CAIR

Subiarto, Ihamzil Las, Aan HB Martin, Cahyo Hari Utomo'!

ABSTRAK
PENGGUNAAN MnO2 DAN MnCh-SiO^ DALAM PENYERAPAN Sr-90 DAR! LIMBAH

RADIOAKTIF CAIR. Telah dilakukan sintesa adsorben MnCh dan komposit MnO2-SiO2. Sintesa MnO2
dilakukan dengan mereaksikan KMnO<i, Mn(NO3)2.4H2O dan Na2S2G« (untuk MnO2-A, MnO2-B, dan MnCh-
T). Komposit MnO2-SiO2 disintesa dengan menggunakan KMnCu, Na2SiO3, dan H2O2. Hasil yang di-peroleh
menunjukkan penyerapan Sr-90 terbaik oleh MnC2-A, yaitu dengan Kd sebesar 2085,63 ml/g, oleh MnCh-L
dengan Kd = 755,09 ml/g, dan oleh komposit MnO2-SiO2 dengan Kd = 1466,51 ml/g. Dari hasil ini dapat
disimpulkan bahwa komposit MnO2-SiO2 dapat dikembangkan untuk penyerapan Sr-90 dari limbah
radioaktif cair.

ABSTRACT
USE OF MnO2 AND MnO2.SiO2 FOR SORBING OF Sr-90 FROM UQU1D RAD WASTE. The

synthesis of iWnCk adsorbent and MnO2-SiO2 composite has been done. MnO2 synthesis /s done by the
reaction of KMnO4„ Mn(NO3)2 AHiO and NaiSzOi (MnO2-A, MnO2-B, apd MnO2-T). MnO2. SiQ2is made
from KMnO4, WazS/Oj, and H2O2. The result obtained show the best Sr-90 sorption by MnO2-A with Kd =
2085,63 ml/g, by MnO2-L with Kd - 755,09 mi/g , and by MnO2- S/O2 ccmposite with Ka = 1466,51 ml/g.
From this result, we can conclude that MnO2-SiO2 can be expanded for Sr-90 sorption from liquid radioactive
waste.

PENDAHULUAN
Kebutuhan terhadap penukar kation untuk pengolahan limbah radioaktif sudah sangat mendesak,

mengingat betbagai jenis limbah radioaktif perlu penanganan khusus sebelum pengolahan secara evaporasi
dapat dilakukan. Material penukar kation atau sorben dalam bentuk anorganik untuk pengolahan limbah
radioaktif peiiu dikembangkan mengingat sorben anorganik .ini mempunyai beberapa keunggulan
dibandingkan dengan sorben organik.

Pada pengolahan limbah radioaktif, material yang digunakan harus memenuhi beberapa kriteria,
diantaranya kestabilan thermal, kimia, dan radioaktif yang tinggi, selektif terhadap radionuklida, serta layak
digunakan pada ieknik kolom, dan mudah digunakan dalam berbagai matriks pada proses immobiiisasi atau
solidifikasi yang merupakan bentuk akhir limbah untuk disimpan atau didisposal. Sorben anorganik, baik
berupa senyawa aluminosilikat, metal sulfat, motal fosfat, maupun metal oksida, banyak diteliti karena
memenuhi persyaratan diatas.

Meskipun banyak sorben anorganik yang terdapat di pasaran untuk penyerapan radionuklida dari
limbah radioaktif, namun MnO2 mempunyai kemampuan penyerapan Sr-90 yang baik dibandingkan sorben
lainnya. Sorben MnO2 dipasarkan dengan nama Manox (Belgia), telah banyak dipakai pada pengolahan air
pendingin reaktor. Oleh karena itu, disini oksida mangan sebagai salah satu material yang akan diteliti untuk
digunakan dalam pemurnian air pendingin reaktor. Dalam penelitian ini akan dicoba mensintesa MnO2 untuk
digunakan dalam penyerapan Sr-90 dari limbah cair aktivitas rendah.

Materia! MnCb dibuat dengan proses pengendapan dalam fasa cairan dan tergantung pada
prosedur pembuatan dan jenis pereaksi maka sorben yang diperoleh dapat berupa material dalsm bentuk
kristal atau amorf. Dari pengalaman beberapa peneliti, sulit untuk memperoleh material dalam bentuk kristal,
dao dalam pembuatan secara pengendapar, yang melibatkan pencucian dan filtrasi, ukuran partikel yang
diperoleh dapat dibuat dengan menggerus atau mengayak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
material yang mempunyai daya serap terhadap Sr-90 dari limbah radioaktif cair, dan untuk mengetahui
proses pembuatan sendiri adsorben.
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TATA KERJA
Bahan dan Alat:

Bahan kimia yang digunakan adalah reagent Merk, berkualitas p.a., diantaranya KMnO-t.
Mn(NO3)2 6H2O, Na^SiCb, NaOH, MnS0.4. Na2S2O4.dan H2O2. Untuk analisa komposisi bahan digunakan
peralatan AAS (Atomic Absorption Spectrophotometry) yang dilengkapi dengan Hollow Catoda Mn.
Penentuan Mn dilakukan pada X 279,8 nm, dengan udara tekan- gas acetylen. Untuk menghitung aktivitas
Sr-90 digunakan LSC (Liquid Scintillation Counter) merk Packard model T600 TR yang dilengkapi dengan
ploter EP8ON LX-800, dan pengukuran dilakukan dengan t.eknik Cherenkov tanpa Scintiiator. i

Pembuatan MnO2 dan
Pembuatan MnCh-A

Larutan kalium permanganat (14,4 g /! KMnC>4) sebanyak 20 ml , diatur pH nya pada pH 11
dengan menggunaksn larutan NaOH 5%. Lalu ditambahkan 400 mg natrium dithionite (Na2S2O4) periahan-
lahan dan tiiaduk selama 15 sampai 20 menit, sambil pH dijaga teap pada 11± 0,5. Rltratnya dibuang dan
endapan yang diperoleh dicud serta disfintrifugasi, lalu dikeringkan dalam oven selarria 12 jam pada suhu
100° C. Setelah endapan kering, MnO2 digerus dan disaring dengan ayakan 20 mesh dan 60 mesh.

Pembuatan MnO2-B
Sebanyak 1 ml larutan mangan nitrat (93,8 g Mn(NO3)2.6H2O calam 1 litor air bebas mineral)

direaksikan dengan 10 ml larutan kalium pennanganat (3,45 g KMnO^dalam 1 liter air bebas mineral), pH
larutan adalah ± 3. Endapan yang terjadi dicuci dengan air bebas mineral serta disentrifugasi, dan
endapan dikeringkan pada suhu 110 °C dalam oven selama 12 jam dan digerus seperti prosedur diatas.

Pembuatan MnCh-T
2KMnO4 + 3MnSO4 + 2H2O -> 5 MnOv; + K2SO4 + 2H2SO4

Sebanyak x ml larutan MnSO^ 0,5 M dilernpatkan diatas hotplate pada suhu 80°-90°C, sambil diaduk
ditambahkan larutan KMnO4 0,22 M pelahan-lahan sehingga terbentuk endapan. Setelah endapan dingin,
dicuci dengan air bebas mineral sampai ph' >4, dikeringkan dalam oven semalaman, digerus seperti
prosedur diatas.

Pembuatan MnO?.SiO2
Komposit MnO2.SiO2 dibuat dengan mereaksikan x ml larutan natrium silikat (Na^SiCb 10-20 %)

dengan y ml larutan KMnO41 M pada suhu kamar dan larutan H2O2 40 % ditambahksn sampai cairan
tidak benvarna dan membentuk endapan MnO2.SiC>2. Endapan dicuci dengan air bebas mineral dan
disentrifugasi, lalu dikeringkan pada suhu 110°C selama 12 jam dan digerus seperti prosedur diatas.

Disamping ke empat jenis sotben tersebutjuga digunakan MnO2 yang diperoleh dari reagent Merk.

PERCOBAAN
Penentuan Persen Penyerapan Sr

Untuk menentukan tingkat kejenuhan reaksi Sr dengan sorben, ditimbang 0,4 g masing-masing
kelima jenis material sorben didalam botol polietilen (20 ml), kemudian dituangkan 10 rnl larutan SrCb.
6H2O 0,1 N yang mengandung Sr-90 dan dircling dengan mineral roler untuk berbagai variasi waktu kontak.
Setelah waktu kontak tercapai, sampel dikeluarkan, disentrifugasi dan filtratnya (5 ml) dicacah dengan LSC
dan persen pemisahan Sr dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut:

PersenPemisahan x 100%
Co

dimana Co adalah aktivitas sebelum larutan dikontakkan dengan adsorben dan Ct adalah aktivitas setelah
iarutan dikontakkan dengan adsorben «
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Penentuan Koefisien Distribusi Sr
Masing-masing sorben, ditimbang 0,4 g didalam botol polietilen (20 ml), kemudian dituangkan 10

ml larutan SrCfe. 6H2O 0,1 N yang mengandung Sr-90 dan diroling dengan mineral roler selama 3 hari
kemudian dilakukan pengerjaaaan dengan cara yang sama seperti penentuan persen penyerapan di.atas.
Koefisien distribusi dihitung dengan persamaan berikut:

„ . Co-Ct V _,
Kd = x — ml.g

Co W

dimana Cc , Ct adalah aktivitas (cpm) sebelum dan sesudah lari'tan Jikontakkan dengan adsorben/
komposit, V dan W adalah volume larutan (ml) dan berat adsorben (g) yang digunakan.

HASIL DAN BAHASAN
Berat adsorben / komposit yang digunakan untuk setiap percobaan berikutnya sebanyak 0,4 g

dalam 10 rr.l larutan lirnbah radioaktif yang mengandung Sr-90 didapat dari percobaan dengan variasi berat

Tabel 1 : Pencacahan Sampel

Sampel .
Sr 0,1 N

0.1LSM8
0,2 L Sr18
0.3LSM8
0,4 L Sr18
0,5LSr18

Hasil Cacah
17127,6
15213,8
13726,6
1364,1
1040,2
1098,2

Dari hasil pencacahan pada Tabel 1, terlihat bahwa pada penggunaan 0,4 g adsorben MnO2-L
(MnO2 dari pabrik, yang tersedia di pasaran) setelah dirolling 18 jam terjadi penurunan hasil cacah terbanyak
dari cacah Sr 0,1N mula-mula.

Variasi Jenis Adsorben
Dari iima jenis adsorben (MnO-M, MnO2-B, MnO2-L, MnO2-T, dan MnO2. SiO2) untuk selanjutnya

dipilih tiga jenis saja dalam penentuan waktu kontak optimum. Dari pencacahan didapatkan hasil (setelah
waktu rolling 3 hari), yang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2: Penyerapan oleh Adsorben

Jenis Adsorben
MnOA
MnO2-B

MnO2-L
MnO2-T

MnCb. SiO2

Kd (ml/g)
2085,63 ±36,72

336,10 ±13,42

. 343,21 ±14,13

301,13 ± 9,36
1466,51 ±18,74.

Persen Pemisahan(%)
98,82
93,08

93,21
92,33

90,32

Hasil yang diperoleh dari percobaan penyerapan Sr-90 dari beberapa rnacam adsorben MnCVA,
MnCb-B, MnO2-L, MnO2-T dan MnO2.SiO2 dapat dilihat dari tabel 2 diatas yang menunjukkan bahwa
adsotben MnCh-A, MnOj-B dan MnO2.SiO2 mempunyai kemampuan penyerapan yang lebih baik
dibandingkan MnO2-B danMhO2-T.

Dari hasil itu diambil 3 jenis adsorben, yaitu MnO2-A, MnO2-L dan Mn02.SiO2 yang mempunyai
nilai Kd lebih tinggi yaitu: • . •
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• MnO2-A = 2085,63 ml/g
• MnO2-L = 755,09 ml/g
• MnO2.SiO2 - 1466,51 ml/g.

Tingginya nilai Kd mungkin disebabkan pada pembuatan adsorben MnC2-A, Na? S2O4 yang
digunakan tidak seluruhnya bereaksi dalam pembentukan MnO2,. Na2S2O4 akan terurai membentuk S2O3.
S2O3 dengan logam transisi dapat membentuk koloidal yang tidak larut dalam pencucian sehingga akan
meningkatkan penyerapan Sr-90. Hal tersebut juga ditemukan pada pembuatan adsorben MnO2-SiO2.
Kelebihan Na^SiCb dapat mengikat Sr-90 sesuai dengan reaksi Sr* + SiOr2 -> Sr(SiO3) dalam bentuk
endapan yang meningkatkan penyerapan Sr-90. Suatu hal yang menarik setelah dihitung kapasitas serap
Sr untuk kelima adsoiben ternyata tidak jauh berbeda betvariasi antara 2,31 - 2,47 meq/g adsorben.

Dalam penelitian ini mengingat kelerbatasan waktu maka pada periode ini belum dilakukan
indentifikasi kesempurnaan reaksi dan analisa komposisi adsorben (kecuali kadar Mn). Oleh sebab itu
diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk karakterisasi bahan adsorben sehinggga mekanisme reaksinya
dapat dipahami dengan jelas. Karakterisasi bahan, yaitu mengetahui struktur kristal dapat dilakukan dengan
peralatan XRD, SEM atau TEM, yang akan dilakukan pada penelitian berikutnya.

Variasi Waktu Kontak Terhadap % Pemisahan
Dalam percobaan ini divariasikan waktu kontak (waktu rolling) dari larutan limbah (Sr-90) sebanyak

10 ml yang dilambahkan pada 0,4 g adsorben. Setelah larutan dicuplik 5 ml dan dicacah dengan LSC,
didapatkan hasii sebagai berikut:

Tabel 3 :

Waktu

Kontak

1 menit

3 menit

5 menit

10 menit

15menit

30 menit

tjam
2jam
4 jam

8jam

16 jam

1 hari

2 hari

3hari

Persen Pemisahan pada Waktu

MnOM

96,76

97,16

97,49

97,56

97,67

97,89

98,38

98,38

97,96.

98,27

98,39

98,67

98,44

98,82

Kontak yang Bervariasi

/oPemisahan

MnO2-L

20,86

22,39

29,47

81,55

89,29

91,35

93,56

90,56

95,07

95,82

96,79

93,21

MnCh.SiCh

96,49

97,47

93,42

93,53

94,68

95,35

95,68

96,48

96,89
96,98

97,22

97,27

97,44

98,32

Dari hasil pada Tabel 3 tersebut tampak bahwa reaksi penyerapan berlangsung sangat cepat,
seperti untuk MnO2-A dan MnO2.SiO2 yang dalam waktu 1 menit mampu menyerap Sr sampai 96,8 % dan
96,5 %. Untuk MnO2-L reaksi penyerapan berlangsung lebih lambat, dan penyerapan optimum dicapai pada
waktu kontak 16jam.

Dari hasil analisa komposisi bahan dengan menggunakan AAS dan dari hasil analisa kandungan
air dengan jalan memanaskan dalam oven pada suhu 110 °C selama 2-3 jam didapatkan hasil sebagaimana
ditampilkan pada Tabel 4.

Hasil ini menunjukkan bahwa juinlah Mn dalam adsorben tidak banyak mempengaruhi
kemampuan serap Sr oleh adsorben. Hal ini tnungkin disebabkan oleh rumitnya proses penyerapan Sr
yang perlu dipelajari lebih lanjut Belum seiesainya karakterisasi bahan yang digunakan dan terbatasnya
literatur mengenai adsorben MnCbini menyebabkan pembahasan yang lebih jelas belum dapat dilakukan.
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Tabel 4 : Karakteristik MnO2 dan MnO2.SiO2

Bahan
MnO2-A
MnO2-B
MnO2-L
MnO2-T

MrsC>2.SiO2

Kadar Mn (%)
12,99
51,67
54,29
55,47
15,22

Kandungan Air(%)
2,73
3,29
0,10
2,41
10,74

KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan (emyata didapatkan hasil bahwa adsorben M11O2 -A dan

komposit MnO2.SiO2 mampu menyerap Sr-90 dengan waktu kontak yang sangat cepat dan juga %
Pemisahan yang besar. Ini menunjukkan polensi yang besar dari bahan tersebut untuk selanjutnya dipakai
dalam pengolaban limbah radioaktif, terutama yang mengandung Sr-90. Berhubung dalam penelitian ini
baru dilakukan percobaan untuk kation tunggai, yakni hanya Sr-90, maka perlu juga dilaKukan penelitian
penggunaan bahan ini jika Sr-90 ada bersama-sama dengan kation lain, Karena limbah radioaktif jelas
mengandung banyak kation, tidak hanya satu.

Karena MnO2 bikinan sendiri temyata mempunyai daya serap yang lebih besar terhadap
radionuklida S'r-90 dibandingkan MnO2 yang ada di pasaran (Laboratorium), niaka perlu dipikirkan pula cara
pembuatan MnO2 untuk skala yang lebih besar. Mengingat besamya potensi kegunaan MnO2-SiO2 dalam
pengolahan limbah maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pembuatan dan karakterisasinya.
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