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REDUKSIVOLUME LIMBAH URANIUM CAIR FASE
ORGANIK DENGAN MENGGUNAKAN ROTA VAPOR

Endro kismolo, Isman M. T., Ign Djoko Sardjono
Pusat Pene/itian Nuk/ir Yogyakarta

ABSTRAK

REDUKSI VOLUME LlMBAH URANIUM CAIR FASE ORGANIK DENGAN MENGGUNAKAN
ROTA VAPOR. Telah dilakukan peneli/ian un/uk menen/ukan kondisi proses reduksi volumelimbah
uranium cair fast organik dengan menggunakan rotavapor. Peneli/ian dilakukan dengan cara
memanaskan limbah uranium cair yang /ercampur fase organik yang mempunyai aktivitas ml'al ( A 0=
2,7759 x 10-4 ,uCi/ml) pada kondisi pH 5,0: 5.5: 6.0 dan 7.0. Lf2ru/an dipanaskan pada /empera/Ur
bervariasi dengan penga/uran /ekanan proses sebesar -300, -250, -200, -150 maar don kecepa/an pu/aran
labu evaporator sebesar 7, 14, 21 dan 35 rpm selama duo kali 60 meni/. Des/ila/ dan konsentrat yang
diperoleh dianalisis pH, berat jenis dan aktivi/asnya dengan menggunakan a Counter System
Schlumberger. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa umpan limbah pH 6, tekanan operasi -
200 maar dan kecepa/an putaran labu pemanas 7,0 Rpm adalah kondisi operasi terbaik untuk reduksi
volume limbah uranium cair fast organik yai/u menghasilkan reduksi volume terbesar dengan FRv =
30,42 %.. .

ABSTRACT

VOLUME REDUCTION OF LIQUID URANIUM WASTES IN THE ORGANIC PHASE USING
ROTA VAPOR. The determination of process conditions of volume reduction of liquid uranium wastes in
mixed organic phase using rotavapor has been done. The investigation was experimentally conducted by
heating the liquid uranium wastes at the activity of2, 7759 x 10-4 JiCi/ml at the pH conditions of 5.0; 5.5;
6.0 and 7.0. The liquid was heated at varied temperatures with regulated pressure ofprocees of -300; -
250; -200; -150 maar and at the rotation rate of evaporating flask of 7; 14; 21 and 35 rpm during two
times 60 minutes. The pH and the density of concentrate and distilate products rotavapor were determined
and their activity was analyzed by using the counter system of Schlumberger. From the experimental data
it can be concluded that the best result was obtained at the process condition where the pH of feed liquid
uranium wastes = 6.0. the pressure operation = -200 maar and the rotation of evaporating flask = 7,0
rpm. At this condition the volume reduction obtained was FRv = 30,42 %

PENDAHULUAN Limbah radioaktif cair rase organik yang
ada di Subid. Pengelolaan Limbah & Keselamatan

Lingkungan pada umumnya masih merupakan
campuran antara rase air dan rase organik yang
sulit dipisahkan. Pengelolaan lanjut dari limbah
radioaktif cair rase organik (penyerapan,
bituminasi, insenerasi) menuntut sifat fisika
maupun kimia dari limbah terse but agar diperoleh
efisiensi proses yang tinggi. Salah satu syarat

proses yang dianjurkan pada proses penyerapan,
insenerasi dan bituminasi adalah kandungan air
pada limbah yang diproses harus sangat rendah.
Selain merupakan unsur pengganggu dalam
proses-proses di atas maka jumlah air yang terlalu
tinggi menyebabkan turunnya mutu basil proses.
Turunnya mutu basil proses dapat diketahui
dengan tingginya porositas monolit hasil
bituminasi, ungg1n-ya- Randungan teer pada

R otavapor adalah salah satu bentuk evapo-rator
suhu rendah dimana labu pemanasnya dapat

berputar bervariasi clan dapat dioperasikan pada
tekanan di bawahtekanan atmosfer.

Kondisi alat yang demikian memungkin-
kan dapat mengurangi kesempatan timbulnya
kerak akibat pengerasan endapan karena
pemanasan. Hal ini terjadi karena dengan
berputamya labu pemanas maka tidak akan terjadi
isolasi panas akibat menempelnya endapan pada
labu pemanas. Selain itu putaran labu yang 'cepat
dapat berfungsi sebagai pengaduk karena saat labu
pemanas berputar cepat dapat membawa serta
cairan dalam labu clan membentuk lapisan film
sekeliling labu pemanas sehingga bidang
pemanasan dapat bertambah clan kecepatan
penguapan dapat bertambah pula (1).



insenerasi dan tingginya angka difusivitas rase

pada proses penyerapan(2,3),

Kondisi limbah yang demikian maka perlu
dilakukan proses reduksi volume limbah tersebut
sehingga limbah radioaktif cair rase organik yang
masih mengandung sejumlah air dan sebaliknya
dapat memenuhi syarat untuk dilakukan proses
lanjut dan dapat menghasi!kan effisiensi proses
yang tinggi sehingga ni!ai dan aspek lingkungan
dapat dilestarikant4).

Lingkup penelitian ini adalah limbah cair rase
organik efluen hasi! penyerapan Iimbah cair

menggunakan arang tempurung kelapa yang ada di
Subid. Pengelolaan Limbah dan Keselamatan

Lingkungan yang mempunyai aktivitas awal (Ao :
2,7759 x I 0-4 ~Ci/ml) yang pengelolaan
lanjutannya dilakukan di PTPLR-SERPONG
dengan cara bituminasi atau insenerasi. Oleh
karena itu perlu dilakukan reduksi volume agar
mempermudah dalam pengiriman clan penge!olaan

selanjutnya. Dengan menggunakan rotavapor
dimungkinkan dapat dilakukan reduksi volume
limbah cair fase air yang terkontaminasi rase
organik clan sebaliknya karena dengan a!at ini
dapat di!akukan pengaturan panas clan tekanan
proses penguapan pada kondisi sistem dimana
proses pengumpanan dan penge!uaran hasil dapat
dikendalikan secara simultan. Akibat dari
pemanasan pada tekanan rendah maka sejumlah
air yang terdapat di da!am !imbah dapat teruapkan
clan diperoleh konsentrat dengan kandungan rase

organik yang tinggi{5),

Dengan pengaturan tekanan, pH larutan umpan
limbah maka dapat dilakukan proses penguapan
secara bervariasi clan diharapkan pro-ses ini dapat
menghasilkan faktor dekontaminasi clan reduksi
volume yang besar. Adapun tujuan penelitian ini
adalah untuk memperoleh kondisi proses

penguapan menggunakan rotavapor yang optimum
untuk reduksi volume limbah uranium cair rase
organik sehingga dihasilkan distilat clan konsentrat
yang memenuhi syarat untuk dilakukan
pengelolaan selanjutnya.

II. A. Alat yang digunakan

I Rotavapor Type R.151
2. pH meter.
3. Piranti gelas
4. Timbangan Sartorius
5. Counter System.

III. Cara kerja

A. Preparasi larutan umpan
Limbah uranium cair rase organik efluen hasil

penyerapan menggunakan arang tempurung kelapa
sebanyak 12 liter ditampung dalarn ember teflon,
diaturpH-nya menjadi pH : 5,5 menggunakan
natrium hidroksida karena di dalam limbah masih

mengandung sejumlah air, selanjutnya disaril)g
menggunakan kertas saring. Filtrat yang diperoleh
dipompa masuk ke dalam labu rotavapor.
Dilakukan dengan cara yang sarna untuk limbah
radioaktif cair rase organik pH 6,0; 6,5; dan 7,0.

B. Penentuan kondisi operasi evaporasi

I. Dilakukan evaporasi terhadap limbah uranium
cair efluen hasil penyerapan menggunakan

arang tempurung kelapa pH : 5,5 sebanyak,
4,0 liter dalam labu rotavapor pada kondisi
tekanan vakum -250 mBar dan putaran labu 14
rpm selama 60 men it. Pemanasan dilakukan

menggunakan pemanas air. Distilat dan
konsentrat yang diperoleh ditampung dalam
jirigen teflon 20 liter, dicatat perolehannya
setiap 60 menit waktu operasi , dianalisis be rat

jenisnya menggunakan piknometer dan
aktivitasnya menggunakan alat pencacah alpha
Schlumberger. Dilakukan dengan cara yang
sarna untuk umpan limbah radioaktif cair rase

.organik pH 6,0; 6,5 dan 7,0.
2. Dilakukan dengan cara yang sarna dengan

no. I , untuk kondisi pH larutan umpan yang

optimum dengan putaran labu rotavapor
bervariasi dari 7 rpm, 14 rpm, 21 rpm dan 35
rpm pada tekanan operasi sebesar -250 mBar.
Dilakukan analisi$ terhadap distilat dan
konsentrat yang diperoleh untuk operasi
selama dua kali 60 menit. 3. Dilakukan
dengan cara yang sarna dengan no. I, untuk
kondisi larutan umpan dan putaran labu yang
optimum pacta tekanan operasi bervariasi dari -
300 mBar, -250 mBar, -200 mBar dan -150
mBar. Dilakukan analisis terhadap distilat dan
konsentrat yang diperoleh untuk operasi
seJama 60 menit.

TATA KERJA

I. Bahan yang digunakan.
1. Limbah radioaktif cair rase organik efluen dari

proses penyerapan menggunakan arang

tempurung kelapa.
2. Asam nitrat
3 Natrium Hidroksida
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HASIL DAN PEMBAHASAN Tabel 2. Pengaruh kecepatan putaran labu

pemanas terhadap karakteteristik basil\"'~l: 
proses penguapan pad a (tekanan: -250

'c~~ 
maar _0 ~pH umpan : 6,0 ). -~

A. Pcngaruh pH terhadap karaktcristik hasil

proses penguapan.

Hasil percobaan pengaruh pH terhadap hasil
proses penguapan limbah uranium cair rase
organik dapat dilihat pada tabell.

Tabel.l. Pengaruh pH umpan terhadap karakteristik

hasilproses penguapan pacta ( kecepatan
putaran labu pemanas : 14 rpm , tekanan : -
250 mBar)

rNOr-pH 

I Ad, I1Ci/ml I Bjk, glm! I FRv,%
60 MENIT PERTAMA--

T
2
3
4

5,0
5,5
6,0~

2,57'
2,56:
2,59C
2,51:

1,19424
1,20302
1,21910
1,22017

10,50
12,75
14,50l~

60M:ENITKEDUA-

5,0
5,5
6,0
7,0

2,6930,10-.)
2,4775.10-5
2,5072.10-5
2,5121.10-5

1,23432
1,24399
1,27702
1,24296

21.55
23,50
26,75
23,50

2
3
4

Keterangan:
Ad = Aktivitas distilat

Bjk = Beratjenis konsentrat

Frv = Faktor reduksi volume

Pacta proses yang sarna semakin tinggi pH larutan
limbah yang diumpankan ke dalam labu
evaporator maka faktor reduksi volume yang
diperoleh juga semakin besar atau destilat yang
diperoleh semakin banyak. Uji regresi linier dari
data yang diperoleh menghasilkan harga R =
0,899722 ( R tabel = 0,955005) sehingga pacta

proses penguapan acta korelasi an tara pH umpan
dan faktor reduksi volume.

Pacta percobaan ini diteliti pH larutan umpan
terendah adalah 5,0 dan pH tertinggi yang dapat
dicapai adalah : 7,0. Oari data menunjukkan
bahwa pH larutan umpan yang mendekati netral
yaitu pH sebesar 6,0 memberikan faktor reduksi
volume ( FRv ) tertinggi yaitu 26,75 %.

harga faktor reduksi. volume yang diperoleh
semakin rendah apabila kecepatan putaran labu
evaporator dinaikkan. Uji regresi linier dari data
yang diperoleh menghasilkan harga R = 0,965745
( R tabel = 0,95000), sehingga pada proses

penguapan limbah cair organik ada korelasi 'yang
kuat an tara kecepatan putaran labu evaporator dan
faktor reduksi volume.

Hal ini terjadi karena pada saat labu pemanas
berputar memang dapat membawa serta cairan
yang dipanaskan, membentuk lapisan film di
permukaan labu dengan membawa serta sejumlah
air sehingga dapat memperbesar luas permukaan

pemanasan. Tetapi pada kecepatan putaran labu
evaporator yang tinggi menyebabkan naiknya
ketebalan cairan yang terbawa labu evaporator
sehingga terjadinya penguapan semakin rendah.
Dari percobaan menunjukkan bahwa kecepatan
putaran labu evaporator sebesar 7 rpm
memberikan faktor reduksi volume terbesar yaitu
FRv: 31,27 %.

c. Pengaruh tekanan tcrhadap karakteristik
hasil proses penguapan

Hasil percobaan pengaruh tekanan terhadap proses
penguapan dapat dilihat pada tabel 3. Uji linier
dari data yang diperoleh menghasilkan harga R =
0,995376 ( R tabel = 0,95000 ). Oari harga R ini

menunjukkan bahwa korelasi antara tekanan dan
faktor reduksi volume cukup kuat. Dari tabel 3
nampak baf\wa semakin besar tingkat kevakuman
dalam labu evaporator atau makin rendah tekanan
dalam labu evaporator maka faktor reduksi
volume yan~_dl~:r.21!l:- ~~makin bes~r sehi~g~a
konsentrat yang dlperoleh mempunyal berat Jerus
yang semakin besar pula. Hal ini terjadi karena

B. Pengaruh kecepatan putaran labu
evaporator terhadap karakteristik basil

proses penguapan.

Hasil percobaan untuk mengetahui pengaruh
kecepatan putaran labu evaporator terhadap proses
penguapan dapat dilihat pacta tabel 2. Oari tabel 2
dapat dilihat bahwa
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DAFTARPUSTAKAproses pendidihan suatu larutan dipengaruhi oleh
tekanan uap di atasnya sehingga apabila tekanan
didalam labu pemanas I.!iturunkan akan
mengakibatkan turunnya tekanan uap larutan yang
dipanaskan dan akan mengakibatkan proses

penguapan lebih mudah dicapai.

Tabel 3. Pcngaruh tekanan tcrhadap karakteristik hasil
proses penguapan ( pH umpan : 6,0;
kecepatan putaran labu pemanas: 14 rpm).
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Pada penelitian ini dicoba menggunakan tekanan
vakum tertinggi sebesar -150 mBar dan tekanan
vakum terendah sebesar -300 mBar. Dari
percobaan menunjukkan bahwa proses penguapan
limbah uranium cair rase air pada tekanan vakum -

1.50 mBar memberikan hasil. faktor reduksi
vol.ume yang terbesar yaitu sebesar 34,20 %
dengan hasil. konsentrat mempunyai berat jenis
sebesar 1 ,30414 glml yang memenuhi syarat untuk
dil.akukan pengt'.l.ol.aan selanjutnya.

TANYA JAJVAB

KESIMPULAN

Sukosrono

-.,\'Ie/ihat yang di/akukan evaporasi /imbah cair
organik masih bercampur /imbah non organik (fase
air). da/am desti/at .vang dihasi/kan fasenya apa.
bi/a adafase air/organik berapa perbandingannya.

-.,\'Iohon dije/askan air da/am /imbah mIl/at menguap
don organik do/am /imbah /1Iu/ai menguap pada
suhu berapa.

Endro kismolo

.-.Destilat adalah rase air.
-, Diperoleh destilat basil pendinginan uap air pada

tekanan -300 mBar adalah 9QoC dan pada -150
mBar ada!ah 850C.

Bambang Guritno:

-.Berapa aktivitas /imbah awa/ yang dipergunakan
da/am penelitian ini.

-.Dibandingkan dengan hasil evapora~i yang
diperoleh. aktifitas nya masih berkisar 10-" uCi/ml.
apakah masih perlu diolah lagi sebelum didespersi
ke lingkungan. Apakah ada pengolahan

lanjutannya.

Endro kismolo

-.Aktivitas awal limbah umpan adalah 2.7759 x 10-4

j.lCi/ml.

Oari percobaan, analisis data dan pembahasan
dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Proses penguapan limbah radioaktif uranium
cair rase organik air dapat dilakukan
menggunakan rotavapor dengan mem-
perhatikan pH limbah umpan, tekanan dan
kecepatan putaran labu evaporator,

2. Kondisi terbaik proses penguapan !imbah
radioaktif uranium cair rase organik air
menggunakan rotavapor dicapai pacta kondisi
tekanan vakum -200 mBar, kecepatan putaran
tabu evaporator 7 rpm dan pH umpan 6,0
dengan menghasilkan faktor reduksi volume
terbesar yaitu FRv : 30,42 % dan berat jcnis
konsentrat : 1,28209 g/ml.

Ya, dengan cara per/ukaran ion.
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