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ABSTRAK
PENINGKATAN KEKUATAN TEKAN SEMENTASI ZEOLIT PENYERAP
LIMBAH CAffi Sr-90 DENGAN SERAT KELAPA. Telah dilakukan penelitian
peningkatan kekuatan tekan sementasi zeolit penyerap limbah cair Sr-90 dengan
penambahan serat kelapa. Tujuan penelitian ini adalah menentukan konsentrasi
optimum serat clan aspect ratio serat (nilai banding panjang clan diameter serat), yang
memberikan kuat tekan maksimum. Penelitian dilakukan dengan cara membuat benda
uji tekan berupa silinder diameter 2,2 cm clan tinggi 4,4 em, kandungan zeolit yang
dipakai 13 % dari volume semen-zeolit, faktor air-semen (fas) 0,3, panjang serat dibuat
1,5 em, 2 em, 2,5 em, clan 3 cm (aspect ratio :t 60, :t 80, :t 100 clan :t 120) dengan
variasi konsentrasi serat masing-masing adalah 0,00 %, 0,05 %, 0,10 %, 0,25 %, 0,50
%, 0,75 %, clan 1,00 %. Penambahan serat dilakukan dengan orientasi searah panjang
cetakan, bukan berorientasi acak. Pengujian kuat tekan dilakukan setelah benda uji
berumur 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan serat kelapa sampai
dengan konsentrasi tertentu akan menaikkan kuat tekan mortar. Dari uji tekan didapat
bahwa konsentrasi serat yang optimum adalah 0,50 % volume clan panjangnya 3 cm
dengan kuat tekan sebesar 92,313 N/mm2 atau naik 119,21 % dan kuat tekan mortar
nonserat.

ABSTRACT
IMPROVEMENT OF COMPRESSIVE STRENGTH OF SEMENTATION OF
ZEOLITES AS ABSORBER OF Sr-90 LIQum WASTE USING COCONUT
FIBRES. The use of the coconut fibres to increase compressive strength of sementation
of zeolites as absorber of Sr-90 liquid waste was studied. The purpose of this research
was to find the optimum content and length of fibres that give maximum compressive
strength. This research was done with mortar-zeolites specimen of cylinder 2,2 cm
diameter and 4,4 cm high, the content of zeolites was 13 % volume of specimen, weight
ratio of water and cement 0,3, length of fibres 1,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, and 3 cm (aspect
ratio ..:t 60, ..:t 80, ..:t 100 dan ..:t 120) with the fibres content of each fibre 0 %, 0,05 %,
0,10 %, 0,25 %, 0,50 %, 0,75 %, and 1,00 %. Addition of fibres was done with a
direction of orientation lC?ngitudinal to the specimen. The specimens were tested on 28
days old test specimen. The result showed that addition of coconut fibres until certain
content would increase compressive strength. The optimum size of fibres with 92,313
N/mm2 of compressive strength or increased 119,21 % of nofibres specimen were 0,50
% of volume and 3 cm in length.
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PENDAHULUAN

Salah satu radionuklida yang terdapat dalam limbah radioaktif cair yang

dikeluarkan oleh PLTN adalah stronsium-90 (Sr-90). Sr-90 merupakan radionuklida

pemancar sinar-beta murni dengan energi maksimum sebesar 0,544 MeV clan waktu

para 28, 1 tahun. Suat kimia clan metabolisme stronsium sangat menyerupai kalsium

karena keduanya sarna-sarna golongan II A, sehingga akan sangat berbahaya hila 8r-90

tersebut sarnpai masuk ke dalarn tubuh manusia karena harnpir semuanya (99%) akan

ditahan dalarn tulang clan akan menjadi sumber radiasi internatlil.

Untuk menghindari bahaya 8r-90 masuk ke dalarn tubuh, maka 8r-90 tersebut

perlu diolah. Salah satu cara pengolahannya adalah dengan penyerapan (sorbsi) dengan

zeolit, sehingga konsentrasinya dapat dikurangi sampai di bawah nilai ambang batas

sebesar 1,08 x 10-7 J.1Ci/nil clan aman hila dilepas ke lingkungan[2].

Kemudian zeolit penyerap Sr-90 tersebut perlu diproses lebih lanjut, agar Sr-90

yang terkandung di dalamnya tidak menyebar (terdispersi) ke lingkungan. Pemadatan

zeolit dengan sementasi sehingga terbentuk mortar semen monolith merupakan salah

satu cara untuk mengimobilisasi limbah Sr-90 yang telah diserap oleh zeolit tersebut.

Zeolit merupakan senyawa alumina silikat sehingga dapat bercampur dengan baik

dengan semen yang merupakan senyawa silikat.

Dari segi kekuatan, mortar semen monolith mempunyai kuat tekan (desak) clan

kuat geser yang cukup besar. Tetapi di lain pihak mortar semen monolith mempunyai

kelemahan yang menonjol, yaitu sifatnya yang getas (brittle) sehingga tidak mampu

menahan tegangan tarik. Di samping itu timbulnya retak-retak halus (retak rambut) yang

terlalu dini akibat pembebanan awal atau akibat panas hidrasi akan mempengaruhi

ketahanan (keawetan) daTi mortar semen monolith tersebut. Padahal pengungkungan

limbah radioaktif dengan sementasi membutuhkan waktu yang sangat lama sampai

aktivitas radioaktifnya habis atau sampai paparan radiasinya menyamai paparan radiasi

alamo Oleh karena itu kelemahan clan kerugian seperti tersebut di aiRS perlu di atasi.

Kerugian-kerugian tersebut temyata dapat dihilangkan dengan penambahan

serat (fiber) pada adukan mortar semen. Pen~bahan serat pada adukan mortar semen

dapat menaikkan sifat-sifat struktural mortar semen monolith seperti kuat tekan,

keliatan, kuat lentur, ketahanan terhadap patah, gaya-gaya kejut, panas maupun

pemuaian. Sifat-sifat mortar semen monolith yang dipengaruhi waktu seperti creep,

shrinkage, clan keawetan juga akan dipengaruhi oleh penambahan serat. Deraiat
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peningkatan sifat-sifat ini akan dipengaruhi oleh jenis, ukuran, bentuk, konsentrasi,

orientasi clan aspect ratio seraV3).

Teknik sementasi yang optimal seharusnya menjamin kekuatan yang cukup

tinggi clan laju pelindian (leaching) yang rendah[4]. Untuk itu, kandungan optimum serat

dalam mortar semen-zeolit harus ditentukan, sehingga blok mortar yang terbentuk

mempunyai kekuatan mekanik yang tinggi clan laju pelindian yang rendah untuk

menjamin bahwa radionuklida Sr-90 yang terserap dalam zeolit clan terikat oleh semen

dapat terkungkung di dalam biok dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan serat kelapa

terhadap kuat tekan ,sementasi zeolit penyerap limbah cair Sr-90 sekaligus menentukan

konsentrasi optimum serat clan aspect ratio serat (nitai banding panjang clan diameter

serat), dinyatakan dengan panjang serat, yang memberikan kuat tekan maksimum

(sehingga laju pelindiannya minimum).

TATAKERJA

Bahan penelitian

Bahan Penelitian yang digunakan adalah : semen portland tipe I, zeolit alam asal

Cipatujah, serat kelapa, larutan Sr(NO3)2 200 ppm (sebagai simulasi terhadap limbah

8r-90), dan aquades.

Alat penelitian

Alat penelitian yang digunakan adalah alat pengayak, mistar clan gunting,

timbangan merk sartorius BP 310 gram, neraca Ohaus Triple Beam Balance kapasitas

maksimum 2610 gram, gelas ukur, gelas beker, pengaduk gelas, sendok plastik, plastik

transparan, lakban, amplas, baskom, bejana plastik, lidi, pinset, cetakan uji tekan, clan

alat uji tekanjenis SFM-30.

Pelaksanaan Penelitian

Proses pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan-kegiatan : persiapan bahan clan

alat, perhitungan rencana campuran adukan, pembuatan benda uji, clan pengujian.
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Persiapan Bahan dan Alat

Persiapan bahan dalam penelitian ini meliputi kegiatan pengadaan zeolit clan

serat kelapa. Zeolit digerus clan diayak dengan ukuran 0,5 mm -0,85 mm kemudian

diaktivasi (dipanasi 250 °C selama 3 jam clan dicuci larutan HF 0,1 N). Sedangkan serat

kelapa yang sudah tua clan kering, kurang lebih 2 cm dari pangkal clan ujungnya

dibuang clan kemudian dipotong-potong dengan ukuran 1,5 crn, 2 cm, 2,5 cm clan 3 cm.

Persiapan alat penelitian meliputi pembuatan cetakan uji tekan dari pralon PVC

diameter 2,2 cm clan tinggi 4,4 cm. Semua cetakan uji tekan salah satu ujungnya ditutup

dengan plastik transparan yang dilakban dengan kuat.

Perhitungan Rencana Campuran Adukan

Berdasarkan penelitian terdahulu [5], volume zeolit 13 % daTi volume semen-

zeolit clan faktor air semen (fas) 0,3 memberikan kuat tekan maksimum terhadap benda

perancangan adukan uji tekan seperti diuraikan di bawah ini.

Jika volume cetakan = V, volume semen = V s, volume zeolit = V z, volume air =

Va, clan volume serat = V f, serta volume udara diabaikan, sedangkan diketahui massa

jenis semen (Ps) = 3,15 g/ cc, massa jenis zeolit (pz) = 2,1 g/ cc, massa jenis air (Pa) =

g/CC, clan massa jells serat kelapa (Pf) = 0,356 g/CC, serta faktor air semen (fas) = 0,3,

maka didapat hubungan-hubungan sebagai berikut:

Vs + Vz + Va = V.

Vz/(Vs + Vz) = 0,13

VZ=13/87VS""""""

Daa = 0,3 ~

(2.a)

(2.b)

(3.a)

.(3.b)

(3.c)

pa Va = 0,3 PsVs

Va = 0,945 V s ..

Vf=%fxV

Dengan mensubstitusikan persamaan (2.b) dan (3.c) ke dalam persamaan (1),

dan kemudian hasilnya disubstitusikan ke dalam persamaan (2.b) dan (3.c) diperoleh

hubungan-hubungan sebagai berikut

Vs( + 13/87 + 0,945) = V
.(5.a)

188
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VB = V/(2,O944253)
.(Sob)

Vz = 13/87V/(2,O944253). (6)

Va = 0,945 V/(2,0944253) .(7)

Karena untuk volume cetakan V, bisa ditentukan volume semen (V g), volume

zeolit (V z), volume air (Va), clan volume serat (V f), serta sudah diketahui massa jells

semen (Ps), massa jenis zeolit (pz), massa jenis air (Pa) clan massa jenis serat (Pf) seperti

tersebut di atas, maka bisa ditentukan massa semen (Ins), massa zeolit (mz), massa air

(ma), clan massa serat (mc) yang diperlukan untuk membuat cetakan dengan volume V

sebagai berikut

Ins = PsYs

n1s = 3,15 x V/(2,O944253)

,504 x VIns

rnz = pzVz .(9.a)

mz = 2,1 x 13/87V/(2,O944253)

Inz = 0,150 x V .(9.c)

fila = Pa Va lO.a)

x 0,945 V/(2,0944253) 'lO.b)ma=

.(lO.c)fila = 0,451 x V

,(1

mf= PrYf .a)

.b)mr= 0,356 x %fx V

.(1

Berdasarkan persamaan (8.c), (9.c), (IO.c), clan (11.b), maka kebutuhan bahan

yang diperlukan untuk membuat benda uji tekan volume V dalam penelitian ini dapat

ditentukan seperti terlihat pada Tabell
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Tabell. Kebutuhan bahan cetakan uji tekan (cetakan berbentuk silinder diameter
2,2 cm daD C 4,4 em, V = 16,71736 cc)

:il~'

c.,c.c ,..cc.c '-""' """""""'"

:;::::~:~:~j:!:::::;:::::::::::::::!::~::::;~j~:%j~:j:~~:~:~

75...429

cccccI

0,00

0,05

7,523 22,,619 0,000

0,00975,429 7,523 22,619

22,619

0,003

7,5230,10 75..429 0,018

0,045

0,089

0,134

0,006

75,429 7,523 22,6190,25 0,015

0,0300,50

0,75

75,429 7,523 22,619

75,429 7,523

7,523

22,619

22,619

0,045

1,00 75,429 0179, 0,060

Pembuatan Benda Uji

8etelah zeolit dipakai untuk menyerap limbah cair 8r-90 yang disimulasikan

dengan 8r-88 dalam larutan 8r(NO3h 200 ppm clan kemudian zeolit itu dikeringkan,

maka bahan susun ditimbang sesuai dengan perbandingan campuran (lihat Tabel 1).

Untuk semen, zeolit, clan air sekaligus ditimbang untuk 3 cetakan, sedangkan untuk

serat ditimbang sendiri-sendiri untuk 1 cetakan. 8etelah itu baru dibuat cetakan dengan

orientasi serat searah panjang cetakan.

Setelah pencetakan selesai, benda uji itu kemudian diperam atau disimpan selama

28 hari dengan selalu menjaga kelembabannya yaitu dengan cara cetakan itu ditutup

kain yang setiap hari selalu dibasahi. Tujuan selalu menjaga kelembaban permukaan

cetakan itu adalah untuk menjamin reaksi hidrasi semen berlangsung dengan sempuma.

Pengujian

Pengujian kuat tekan dilakukan setelah benda uji berumur 28 hari dengan alat uji

tekan jenis SFM-30 di Laboratorium Mekanika Bahan Pusat Antar Universitas UGM

Yogyakarta (P AU UGM Yogyakarta). Sebelum dilakukan pengujian, setiap benda uji

ditimbang beratnya untuk menentukan kerapatannya masing-masing.
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BASIL DAN PEMBABASAN

Data basil pengujian kuat tekan ditampilkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data basil uji tekan (silinder diameter 2,2 cm daD tinggi 4,4 cm )

.::~~r@~~

0,00 42,111 42,111 42, III 42,111

10,05

0,10

50,469 50,898 51.755 55,988

65,792 55,398 56,624 66.328

0,25 76,776 72,114 73,561 76,883

0,50 75,597 75,275 84,919 92.313

58,88] 41,612 47,898 68,364

45,968 43,612 37,772 50,684

Dari data Tabel 2, dibuat grafik hubungan antara kuat tekan dengan konsentrasi

serat seperti Gambar 1 di bawah. Dari grafik Gambar 1 tersebut dapat dilihat pola

kecenderungan perilaku data basil uji tekan yang akan dijadikan pijakan dalarn analisis

clan pembahasan
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Gambar 1. Grafik hubungan kuat tekan (N/mm1 dengan konsentrasi serat (%)
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Dari Tabel 2 dan Gambar di atas terlihat jelas bahwa penambahan serat kelapa

telah mencapai nilai optimum
5 cmUntuk mortar semen monolith dengan serat

konsentrasi optimumnya adalah 0,25 % yang memberikan kuat tekan sebesar 76,776

N/mm2; untuk mortar semen monolith dengan serat 2 cm, 2,5 cm clan 3 cm konsentrasi

optimumnya masing-masing adalah 0,50 % yang memberikan kuat tekan berturut-turut

sebesar 75,275 N/mm2, 84,919 N/mm2, clan 92,313 N/mm2. Jika dibandingkan dengan

kuat tekan mortar nonserat yang memberikan kuat tekan sebesar 42, III N/mm2, maka

pada konsentrasi optimum terjadi peningkatan kuat tekan mortar dengan serat 1,5 cm,

2 cm, 2,5 cm, clan 3 cm berturut-turut sebesar 82,32 %, 78,75 %, 101,66 %, clan

119,21 %.

mortar dengan serat panjang 3 cm (aspect ratio :t 120) clan konsentrasi optimum 0,50 %

volume yaitu dengan kuat tekan sebesar 92,313 N/mm2 atau naik 119,21 % terhadap

kuat tekan mortar nonserat.

Selama pengujian jelas teramati bahwa serat kelapa akan mempertahankan benda

uji dari retak-retak akibat pembebanan. Buktinya benda uji yang mengandung serat

mayoritas tidak mengalami kehancuran total. Hal ini sangat berbeda dengan benda uji

nonserat yang semuanya mengalami kehancuran total. Adanya serat kelapa yang

rongga-rongga antara butir-butir agregat. Berarti penambahan serat kelapa sampai

rongga-rongga udara di dalam cetakan yang disebabkan karena semakin banyak serat

yang ditambahkan (di atas konsentrasi optimum serat), maka akan semakin banyak

persinggungan atau tumpang tindih antara serat yang satu dengan serat lainnya. Di

daerah persinggungan atau di daerah tumpang tindih itu terjadi rongga-rongga udara

192
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akibat kurangnya pasta semen yang berfungsi sebagai bahan pengikat di daerah itu .Hal

inilah yang menyebabkan penambahan serat di atas konsentrasi optimum justru akan

menurunkan kuat tekan benda uji karena rongga-rongga udaranya malah bertambah.

Akan tetapi penambahan serat ke dalam cetakan akan memberikan kontribusi dalam

menahan retakan akibat gaya tekan dan menahan tarikan antaragregat, sehingga cetakan

dengan serat tidak mengalami kehancuran total.

Sifat serat kelapa yang sangat higroskopis juga mempengaruhi kuat tekan mortar-

serat. Pada saat pengerasan semen, terjadi reaksi hidrasi antara semen dengan air

membentuk gel-gel clan pada dasarnya jumlah air yang diperlukan untuk proses hidrasi

hanya sekitar 25 % dari berat semen [6]. Kelebihan air akan menyebabkan jarak antar

gel semakin besar karena kelebihan air akan menyisakan sejumlah air sisa yang akan

keluar sebagai air bebas pada proses hardening dengan meninggalkan rongga-rongga

sehingga jumlah clan ukuran rongga-rongga atau pori-pori di dalam blok mortar juga

semakin besar. Dengan adanya serat kelapa yang menyerap air, maka kelebihan air akan

diserap oleh serat sehingga akan mengurangi faktor air-semen (fas ) yang dalam

penelitian ill besarnya 30 %. Dengan demikian maka penambahan serat kelapa pada

konsentrasi tertentu akan menaikkan kuat tekan benda uji karena dengan diserapnya

kelebihan air pada konsentrasi tertentu itu berarti akan mengurangi jumlah clan ukuran

rongga-rongga. Sebenarnya ada faktor lain yang mengurangi air dalam cetakan selain

karena diserap oleh serat yang ditambahkan, yaitu faktor panas hidrasi. Panas hidrasi

yang dihasilkan reaksi hidrasi semen mengakibatkan sebagian air dalam semen itu

menguap sehingga otomatis fas-nya menjadi berkurang. Pengurangan fag akibat panas

hidrasi untuk setiap benda uji dapat dikatakan sarna besar karena jumlah semen clan air

yang bereaksi dalarn setiap benda uji adalah sarna. Sedangkan pengurangan fag akibat

diserap serat untuk setiap benda uji berbeda-beda karena jumlah serat yang ditarnbahkan

ke dalarn setiap benda uji juga berbeda-beda. Jadi ada dua hat yang menurunkan faktor

air semen, yaitu penyerapan oleh serat clan penguapan akibat panas hidrasi semen.

Pada konsentrasi optimum serat, dapat dikatakan bahwa fag yang tersedia untuk

reaksi hidrasi adalah sekitar 25 % clan serat mengisi hampir seluruh pori sehingga pada

keadaan ini dihasilkan cetakan mortar semen-zeolit yang paling rap at, padat, clan

kompak. Akibatnya pada keadaan optimum tersebut benda uji mempunyai kekuatan

mekanik paling besar. Hal ini diperkuat dengan basil penimbangan benda uji yang

dilakukan sebelum pengujian. Dari basil penimbangan bisa diketahui kerapatan masing-

masing benda uji yaitu berat benda uji dibagi volumenya. Dan temyata didapatkan
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bahwa pada konsentrasi optimum, benda uji tekan mempunyai kerapatan paling tinggi

sebesar 2,289 g/cm3, yaitu untuk benda uji tekan dengan serat 3 cm clan konsentrasi

optimum 0,50 % volume. Sedangkan kerapatan benda uji tekan dan mortar tanpa serat

besarnya adalah 2,103 g/cm3. Berarti pada konsentrasi optimum terjadi kenaikan

kerapatan benda uji tekan sebesar 8,845 % terhadap kerapatan benda uji tekan tanpa

serat.

Di bawah konsentrasi optimum serat, dapat dikatakan bahwa fas > 25 % yang

berarti cetakan mengalami kelebihan air sehingga jumlah pori-pori di dalam mortar

tersebut relatif lebih banyak dibandingkan jumlah pori-pori pada mortar dengan

konsentrasi serat yang optimum. Dengan makia banyaknya jumlah pori-pori di dalam

cetakan berarti cetakan itu kurang rap at, kurang padat, clan kurang kompak sehingga

mengakibatkan turunnya kekuatan mekanik cetakan mortar-serat dengan konsentrasi

serat di bawah konsentrasi optimum serat.

Sedangkan di atas konsentrasi optimum serat, dapat dikatakan fas < 25 % yang

berarti cetakan kekurangan air sehingga berakibat cetakan kekurangan pasta untuk

lekatan antara semen-zeolit clan semen-serat. Bertambahnya serat di atas konsentrasi

mengakibatkanoptimum diserap bertambahaIr yang serat banyak. Hal 1m

mengakibatkan fas < 25 % sehingga reaksi hidrasi berjalan tidak sempuma, karena

banyak senyawa penyusun semen tetap tinggal dalam bentuk butiran yang saling lepas

akibat kekurangan air. Dengan demikian gesekan clan ikatan antarbahan penyusun

mortar setelah mengeras menjadi berkurang sehingga kuat tekannya menjadi turun.

KESIMPULAN

dengan konsentrasi tertentu akan meningkatkan kuat tekan mortar semen monolith. Kuat

tekan maksimum yang dicapai adalah sebesar 92,313 N!mm2 atau naik 119,21 % dari

kuat tekan mortar nonserat, yaitu untuk mortar dengan konsentrasi optimum serat 0,5 %

volume clan panjang optimum serat 3 cm (aspect ratio :t 120)

Komposisi campuran, kualitas bahan, cara pembuatan clan cara perawatan

mortar semen monolith merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh clan

menentukan bagi kualitas (kekuatan mekanik) mortar semen.
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LAMPmAN

Data Benda Uji Tekan

(silinder diameter 2,2 em daD tinggi 4,4 em)


