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PENGGUNAAN BAHAN MATRIKS EPOKSI DALAM PROSES IMMOBILISAS!
SLUDGE YANG MENGANDUNG UNSUR PEMANCAR ALPHA

Edo Walman, Zainus Salimin, Bahdir JoharP

ABSTRAK
PENGGUNAAN BAHAN MATRIKS EPOKSI DALAM PROSES IMMOBILISASI SLUDGE YANG

MENGANDUNG UNSUR PEMANCAR ALPHA. Telah dilakuka'n penelitian proses immobilisasi iimbah
radioaktif pemancar alpha yang mengandung ion kompleks uranil karbonat kadar uranium < 50 mg/l dari
fabrikasi bahan bakar dengan matriks epoksi. Tahapan awal dilakukan proses pengendapan uranium
dengan koagulan Ca(OH)21,3 mol/l pada pH 8 menjadi endapan kalsium uranil karbonat kadar uranium < 50
g/l (aktitotas 0,1 Ci/m3). Percobaan immobilisasi endapan kalsium uranil karbonat dilakukan dengan
memvariasikan perbandingan berat resin epoksi dan hardener serta kapasitas niuat endopan, Pada
perbandingan resin dan hardener yang optimum 1:1 (yang memberikan beral jenis dan kuat tekan yang
maksimum), semakin bertambah kapasitas muat endapan memberikan penurunan kuat tekan hasil
immobilisasi vvalaupun uji lindi masih menunjukkan tidak ada lepasan radionuklida. Uji kual tekan dan uji lindi
masing-masing dilakukan terhadap sampe! yang telah berumur semalam berturut-turut dengan alat "Paul
Weber" dan perendaman sampel sampai 7 hari dalam air. Pada kapasitas muat enda'pan 70%, kualitas hasil
immobiiisasi masih memenuhi batas persyaratan yang diizinkan yaitu densitas 1,2 g/cm3, kuat tekan 10
kN/cm2 dan tidak ada radionuklida yang teriindi.

ADSTRACT

THE USED EPOXY MATRIX IN IMMOBILIZATION SLUDGE PROCESS OF ALPHA EMITTER

RADIOACTIVE WASTE. Immobilization of alpha emitter radioactive waste cnntaining of ion complex of

uranyl carbonate on uranium concentration <50 mg/l has been carried out using epoxy mathx. The first step

of process is the coagulation of uranium with 1,3 mole/l of Ca(OH)t coagulant concentration on pH 8 to

precipitate the calcium uranyl carbonate on uranium concentration <gl\. The immobilization ofcalcium uranyl

carbonate wiih epoxy matrix was done on variation of the ratio of resin epoxy and hardener of 1: 1 (giving

the maximum va'ue of density and compressive strengih), the increasing of precipitate loading capacity give

the decreasin.g cf compressive strength of ewbedded waste. The test of compressive strength and leaching

was done for ihe embedded waste after its cuiring tiine using "Paul Weber" equipment and 7 days immerson

ofsamples in normal watter. On the precipitate hading capacity o( 70%, the quality ofembedded waste still

conform to tne standard quality value i.e. density 1,2 g/cm3, compressive strength 10 kN/cm2 and.there is not

any release of rsdionuciide during leaching test (undetectable)

PENDAHULUAN
Limbah radioaktif pemancar alpha antara lain ditimbulkan dati fabrikasi bahan bakar nuklir di

Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR) Pusat Elemen Bakar Nuklir (PEBN), BATAN,
Setpong. Limbah tersebut terbentuk ketika bahan baku UFe dan atau UO2(NOs)? dikonversikan menjadi
ammonium uranil katbonat (AUK) yang mempunyai rumus (NH.I).I[UO2(CO3)3J.
Bila UFe direaksikan dengan ammonia dan asam karbonat terbentuk pula NH<iF, sementara bila UC>2(NO3)2
yang direaksikan dengan ammonia dan asam karbonat akan dihasilkan pula NH4NO3. Setelah AUK
dipisahksn dengan penyaringan, filtratnya dididihkan untuk membentuk amoniak dan karbon dioksida.
Gugus uranil yang masih terkandung dalam filtrat- diendapkan sebagai uranium peroksida dihidrat dengan
penambahan hidrogen peroksida. Endapan dipisahkan dari larutannya dengan penyaringan, filtrat yang
diperoloh merupakan limbah radioaktif pemancar alpha yang mengandung antara lain NH4F, [UC^CCbh]4-
dan (NH4)2CO3 dengan kandungan uranium < 50 mg/li1-2!.

Limbah radioaktif pemancar alpha tersebut pada tahap awal diproses secara proses pengendapan
dengan koagulan Ca(OH)2 1,3 mol/l pada pH 8 dilanjutkan dengan proses pengendapan lanjutan sepertl
dltunjukkan dalam Gambar 1. Endapan yang diperoleh mengandung antara lain Ca2[U02(C0:s)3], CaC03,
CaF2 dan AI(OH)3 yang berkadar uranium < 50 g/l. Uranium adalah unsur radioaktif penr.ancar alpha yang
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berumur paroh sangat panjang, sehingga limbah tersebut memerlukan penanganan pengoiahan yang
khusus.
Plastik polimer dapat digunakan untuk immobilisasi limbah tersebut karena mempunyai ketahanan yang baik
sesuai dengan karakteristik bahan soliciifikasi pada Tabel 1 dan Tabel 2M. Dengan penggunaan matriks
polimer plastik epoksi untuk immobilisasi maka unsur radioaktif pemancar alpha tersebut dapat tertahan dan
-terkungkung dalam plastik dalam periode yang panjang, tidak dapat terlepas dan lerlindi oleh air yang
berdifusi.

Resin epoksi merupakan campuran dari monomer-monomer bisfenol A dan epiklorohidrin, yang
mempunyai rumus dan staiktur kimia seperti ditunjukkan dalam Gambar 2. "Hardener" (pengeras)
mempunyai fungsi sebagai katalisator reaksi berantai dalam pembentukan polimer, dengan pencampuran
resin epoksi dan pengeras.lersebut terbentuklah polimer epoksiw5!. Polimer yang terjadi mempunyai ikatan
siiang. Bila dalam pencampuran resin epoksi dan pengeras tersebut ditambahkan pula limbah radioaktif,
maka konstituen limbah akan terkungkung' di antara ikatan-ikatan dalam polimer yang merupakan "filler".
Adanya "filler" mengakibatkan kenaikan kuat tekan dan laju pelindiannyaW. • ''

TATAKERJA
Bahan

Resin epoksi yang digunakan berasal dari pasaran lokal, terdiri dari dua macam oairan yaitu resin
epoksi dan pengeras. Resin epoksi tersebut merupakan campuran dari bisfenol A (4,4 dihidroksi difenil 2-2
propanon) dan epiklorohidrin (1 kloro 2,3 epoksi propan 2,3 epoksi propii klorida).

Lirnbah radioaktif cair pemancar alpha diperoleh dari IPEBRR, PEBN.
Bahan kimia Ca(OH)2, NaOH dan HCI memiliki kemurnian "pro-analisis" berasai dari E. Merck.

Metode
Pengendapan Uraniumdengan Koagulan Ca(OH)2

Ke dalam "beaker glass" dimasukkan 50 ml limbah, pH larutan diukur dengan pH-meter dan
dilakukan pengaturan pada pH 8 dengan NaOH/HCI. Ke dalam limbah ditambah Ca(OH)2 sehingga berkadar
1,3 mol/l, diiakukan pengadukan. Setelah endapan mengendap sempurna, endapan dipisahkan dari
beningannya, beningan tersebut diproses ulang untuk pengendapan.

Penentuan Komposisl Optimum Resin-Pengeras
Komposisi oplimum resin-pengeras dilakukan dengan mencari perbandingan berat resin dan

pengeras yang memberikan berat jenis dan kuai tekan blok plastik yang maksimum. Sejumlah berat tertentu
resin dan pengeras diambil, bahan tersebut diaduk hingga homogen kemudian dicetak dalam tabung
polietilen diameter 5 cm dan tinggi 5 cm. Setelah pengerasan sempurna dengan didiamkan 1 malam,
dilakukan penqukuran berat jenis dan kuat tekan.

Penentuan Kapasitas Muat Endapan Dalam Resin Epoksi
Kapasitas rnuat endapan dalam rssin epoksi dicari pada kondisi optimum perbandingan resin dan

pengeras. Sejumlah berat endapan diambil, kemudian ditambah resin dan pengeras pada perbandingan
yang optirn'jm, selanjutnya campuran tersebut diaduk hingga homogen dan dicetak dalam tabung polietilen
diameter 5 cm, tinggi 5 cm. Setelah pengerasan sempurna dengan didiamkan 1 malam, dilakukan
pengukuran berat jenis dan kuat tekan serta uji lindi blok hasil immobilisasi.

HASIL DAN BAHASAN
Sscara fisik kedua cairan resin dan pengeras mempunyai kekentalan yang relatif besar, keduanya

tidak dapat saling berinteraksi sempuma membentuk padatan pdlimer epoksi bila tanpa bantuan
pengadukan. Keduanya setelah bercampur dan berinteraksi, terjadilah reaksi pembentukan polimer, waktu
pengerasan polimer adalah ± 10 jam. "Sludge" (endapan) yang diimmobilisasi dicampurkan pada
pengadukan resin dan pengeras, sehingga endapan tersebut terdispersi secara merata daiam polimer
epoksi. Unsur radioaktif pemancar alpha akan terperangkap dan terkungkung dalam molekul polimer epoksi
sebagai "filler" dalam kerangka ikatan poiimer.
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Pada Tabei 3 ditunjukkan data hubungan antara perbandingan resin dan oengeras terhadap berat
jenis dan kuat tekan hasil blok plastik polimer epoksi dari percobaan. Pada percobaan dengan perbandingan
berat resin dan pengeras 1:1, harga berat jeni.s dan kuat lekan plastik adalah 1,08 g/cm3 dan 37,5 kN/cm2

yang merupakan harga maksimum. Pada perbandingan optimuni tersebut diperoleh reaksi polimerisasi yang
leibaik. Etardasarkan komponen penyusun resin yaitu epikloiohidrin clnn bisfonoi A. mnko stmktur kimia
polimer epoKsi dari hasi! polimerisasi yang terjadi soporti diUinjukkan podn Gambar ' . 'Oi. Rmiksi yang terjadi
meinbentuk ikatan siiang. Pada harga peibandingan yang lebih besar dari nilai optimum tersebut,
pengerasan plastik sangat cepat, homogenisasi campuran suLt dilaksanakan. Hal tersebut menimbulkan
porositas naik yang rnenyebabkan nilai berat jenis dan kua'. tekan turun kembali. Pada harga perbandingan
berat resin dan pengeras kurang dari nilai optimum, pengerasan plastik sulif dicapai. Tidak terjadi reaksi atau
terjadi dengan derajacl polimerisasi yar.g kecil.

Selanjutnya nilai perbandingan berat resin dan pengeras 1:1 digunakan pada percobaan immobilisasi

endapan.
- Tabel 4 tnenunjukkan data percobaan immobilisasi endapan pada harga perbandingan berat resin

dan pengeras tetap 1:1 dan berat endapan (kapasitas muat endapan) yang bervariasi dengan parameter
pengukuran hasil berat jenis dan kuat tekan. Pada Tabel 4 dan Gambar 3 terlihat harga berat jenis poiimer
epoksi semakin naik dengan semakin besarnya harya kapasitas muat endapan, hal ini karena tingginya
berat molekul endapan. Pada Tabel 4 dan Gambar 4 terlihat bahwa harga kuat tekan semula naik dengan
kenaikan kspasitas muat endapan sampai harga optimum pada nilai kapasitas muat 30% (kuat tekan
43,1 kN/cm2). Kenaikan kuat tekan tersebut disebabkan konstituen limbah mengisi ruang anta.a ikatan-
ikatan dalam polimer (sebagai "fillef daiam kerangka ikatan polimer). Sedangkan pada nilai kapasitas muat
endapan lebih besar dari 30%, endapan tersebun inenimbulkan rongga baru yang menyebaDkan turunnya
kekuatan tekan dan berat jenis.
Sampai kapasitas muat endapan 70% kualitas hasil immobilisasi limbah masih memenuhi batcs persyaratan
kualitas yang diizinkan, yaitu densitas 1,2 g/cm3, kuat tekan 10 kN/cm" dan tidak ada unsur radionuklida
yang terlindi.

SIMPULAN
Hasil percobaan .polimerisasi epoksi dari komponen resin bisfenol A dan epiklorohidrin

menunjukkan bahwa pada perbandingan berat resin dan pengeras 1:1 memberikan kualitas plastik polimer
yang paling bagus pada harga berat jenis dari kuat lekan maksimum.

Pada perbandingan borat resin dan pengeras 1:1, semakin bertambah kapasitas muat endapan
maka kuat tekan plastik hasil immobilisasi semakin naik sampai harga optimum 43,1 kN/cm2 pada kapasitas
muat endapan 30%. Pada nilai kapasilas rnuat endapan yang lebih dari 30%, kekuatan tekan dan berat jonis
plastik hasil immobilisasi monjadi turun karena endapan menimbulkan rongga baru.

Pada kapasitas muat endapan 70%, kualitas plastik polimer masih memenuhi batas persyaratan
kualitas yaitu densitas 1,2 g/cm3, kual tekan 10 kN/cm? dan tidak ada radionuklida yang terlindi. Pada
kapasitas muat yang besar aktivitas limbah memegang peranan yang penting terhadap persyaratan kualitas
yang berhubungan dengan ketahanan terhadap radiasi.
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Tabel 1. Perbandingan Bahan Solidifikasi Ditinjau Dari Kebaikan Dan Kerugiannyai3!

Karaktcristik

Yang Ditinjau

Kekakuan/kekerasan sesudah
pembekuan/pendinginan •

Penimbunan

Ketahanan terhadap kompresi

Kemungkinan pembahan bentuk

Ketahanan terhadap kondisi atmosfir

Berat Jenis Pada 25°C

Penangar.an

Pemasukan limbah

Pengambilan kembali sesudah
solidifikasi

Berat limbah yang dimasukkan

Ketahanan terhadap mikro-
orgamsme

Ketahanan terhadap radiasi

Keharmonisan pencampuran

Ketahanan terhadap api (dalam 30

menit pada 700° s/d 900°C

Aspal

Oiperlukan sebuah
penampungan

Diperlukan-sebuah
kontainer

Buruk

Ya

Baik

0,9-1,1g/cm3

Pemanasan tangki
penampungan aspal,

timbul UL-.p. Perlu
perlindungan tcrhadap

• kebakaran

Proses dingin

Memungkinkan
dengan menggunakan

pelarut

Maksimum 50%
lergantung kandungan
bahan dalam limbah

lidak terpengaruh

108 -10 s rad

pH wenentukan
sifat dari hasil
solidifikasi

Nitrat dan nitrit tidak
diperkenankan

Terbakar

Bahan Solidifikasi

Semen

Baik

Memungkirikan
langsung

3 kN/cm2

Tidak

Keretakan mungkin

1,7-3,0g/cm3

Peralatan
konvensional

Proses dingin

Tidak mungkin

Padat: 20 - 40%
Cair: 4 - 20%

Lemah

Sangat tahan

pH menentukan sifat
dari hasil

Tidak dapat
dipersatukan dengan

garam tertentu (SO-T)

Baik

Termoseting Plastik

Baik

Memungkinkan
langsung

10 kN/cm2

Tidak

Baik

1,2 g/cm3

Proses dingin

"Iidakmungkin

Maksimum 70%

Tidak terpengaruh

5x10 9 rad

Tidak dapat
dipersatukan dengan
garam-garam tertentu

(C2O4=, NO2')

Rusak sebagian
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Tabel 2. Faktor Pelindian Dari Beberapa Radionuklida Untuk Bermacam Immobilisasi, StantiarTest

IAEADalamAirPada20°Cl3l

Radioelemen

4i-i*i44Ce - Pr,

1O3.1O6RU _ R n

Pu, Am, Cm

58*60Co

9°Sr

Faktor Pelindian Beberapa Bahan Solidifikasi

Gelas
Borosilikat

10-^-10-7

10-5 _io-s

10-7 _ 1 0 - 9

Tidak
Terukur

10-6-10-7

Semen

10-1 -10- "

10-3-10-s

10-6 _ 10-8

10-2-10-5

10-3-10-5

Aspal

10-4-10-7

10-5-10-7

10-6-10-6

10-5-10-6

10-5-10-7

Plastik
Termoseting

10-1 -10-7
Tidak

Terukur
Tidak

Terukur

10-4-10-7

10-6-10-7

(g/cm2.jam)
Urea

Formaldehida

10-' - 10-3

Tidak Terukur

Tidak Terukur

10-3- 10-"

10-' - 1 0 "

Tabel 3. Hubungati antara perbandingan resin/hardener dan hasil pengukuran berat jenis aan kuat
tekan hasil polimerisasi

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perbandingan Berat (%)

Resin

25
30
40
50
60
70

Hardener

75
70
60
50
40
30

Ratio

Resin/Hardener

0,33

0,43

0,67

1,00

1,50

2,33

Kualitas Hasil Polimerisasi

Berat Jenis (g/cm3)

-
1,02

1,04

1,08

1,08

1,07

Kuat Tekan (kN/cm*)
-

35
36

37,5

36,5

36,3

Tabel 4. Hubungan antara perbandingan resin/hardenerdan hasil pengukuran berat jenis dan kaat
tekan hasil polimerisasi

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Perbandingan Berat (%)

Resin

50
42,5

40
37,5

35
30

27,5

20
15

Hardener

50
•• 42,5

40
37,5

35
30

27,5

20 •

15

Endapan

0
15
20
25
30

• 4 0

45
60
70

Kualitas Hasil Immobilisasi

Berat Jenis

(g/cm3)

1,08.

1,03

1,05

1,11

1,18

1,17

1,17

1,16

1,15

Kuat Tekan

(kN/cm2)

37,5

39,2

.40,6

41,9

43,1

37,6

32,4

21,6

11,3

l.ajuLindi da!am7 hari
L_ perencaman, suhu kamar

Tidak Terdeteksi

Tidak Terdeteksi

Tidak Terdeteksi

Tidak Terdeteksi

Tidak Terdeteksi •

Tidak Terdeteksi

Tidak Terdeteksi

Tidak Tcrdeteksi

Tidak Terdeteksi
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Limbaii Cair

+NaOH • pH 8
+Ca(OH)2

1
Endapan
CaF2

CaCO.

Bcningan :
NaOH

+NaOH
+AI2(SO4)3

Beningan :
Partikel Koloidal

I
I Flok

+ Polimer\M

• pH10

1
tndapan :

AI(OH)3

VS116

Benin«an

-11

Gambar 1. Diagram A!ir Proses Pengendapan Limbah Uranium

H2C

\
CH-CH2CI

O

(a) Epiklorohidrin (1 kloro 2,
3 epoksi propan 2,
3 epoksi propil klorida)

H3C -CH - C - C - CH3

(b) Bisfenol A (4,4 dihidroksi
difenil 2,2propanon
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0"H+

"HzC - CH - C - C - CHr

0

HjC - C - C - CHr

H

(c) Polimer Epoksi

Gambar 2. Struktur Kimia Dari Bisfenol A, Epiklorohidrin dan Polimer Epoksi

t.£ -

1.18-

1.16-

1.14-
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! /

: • i • i • i • i • i • i • i
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% Endapan

Gambar 3. Grafik Berat Jenis Hasil Immobilisasi Terhadap Kapasitas Muat Endapan
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Gambar 4. Grafik Kuat Tekan Hasil Immobilisasi Terhadap Kapasitas Muat Endapan
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