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KARAKTERISASI BLOK MONOLIT HASIL SEMENT ASI
LIMBAH RESIN

Prayitno, Endro Kismolo, Isman MT
PPNY-BATAN. JI. BabarsariP,O. Box 1008 YogyakartaN

ABSTRAK

KARAKTERISAS/ BLOK MONOL/T HAS/L SEMENTAS/ LlMBAH RES/N. Proses immobi/isasi dengan
semen di/akukan terhadap limbah resin (resin bekas), sehingga mencegah adanya penyebaran radionuklida
pada penyimpanan atau pembuangan akhir. Komposisi proses sementasi terdiri alas berbagai perbandingan
air/semen yaitu 0,3; 0,4; dan 0,5 dengan berbagai berat resin bekas yaitu 25 g, 37,5 g dan 50 gram.
Kekuatan tekan berbagai perbandingan air/semen tanpa limbah resin lebih besar 0,3 pada penelitian ini.
Semen Tiga Roda mempunyai kekuatan tekan lebih baik dari pada semen Gresik atau semen NzlSantara.
Kekuatan uji tekan blok semen hasil sementasi limbah resin dipengaruhi oleh beberapa laktor antara lain;
perbandingan air/semen dan jumlah resin yang ditambahkan. Kondisi terbaik dicapai pada perbandingan
air/semen 0,3 dan 25 gram limbah resin, mempunyai kuat tekan /7,87 N/mm2. Kecepatan ~elindian
berbagai komposisi berat hasil sementasi untuk waktu 91 hari adalah an tara 10-2 -10-4 gram.cm- .harz-I.

ABSTRACT

CHARACTERlZ4TION OF MONOLITH BLOCK OF SPENT RESIN CEMENTATION. Spent resin
immobilization process with cement was done to prevent release of radionuclide in the ultimate storage or
disposal. The varied Composition of water/cement ratio in the cementation process were 0.3; 0.4; 0.5 and
the various weight of resin waste are 25 g. 37.5 g and 50 gram. The compressive strength of the various
water/cement ratio wi(hout spent resin was bigger than 0.3. This investigation proved that the compressive
strength ofTiga Roda cement was bigger than those ofGresik cement or Nllsantara cement. The compressive
of the cement block of were the spent resin cementation was influenced by the wafer/cement ratitJ and (he
(otal spen( resin addition. The best condition reached at (he wafer/cement ra(io of 0.3 and 25 gram spent
resin. was compressive s(rength of 17.86 N/mm2. Leachin§ rate tJf the various weight ctJmposition of
spent resin cemen(ationfor 91 days were be(ween 10-2.10- gram.cm-2.day-1

PENDAHULUAN Proses immobilisasi adalah proses merubah
konsentrat, endapan, resin bekas dan lain-lain dari
limbah radioaktif menjadi bentuk parlato Limbah
resin merupakan salah satu limbah yang
ditimbulkan pada proses dekontaminasi dan demi-
neralisasi dari sistem reaktor nuklir. Pada
penelitian ini digunakan radionuklida uranium
sebagai kontaminan yang diikat resin Dowex-X8.
Proses immobilisasi resin bekas meng-gunakan
semen dilakukan dengan mencampur semen, resin
dan air, kemudian diaduk sampai homogen dengan
alat pengaduk/ mixer. Keuntungan penggunaan
semen untuk proses immobilisasi resin ini adalah :

I. Semen menghasilkan ketahanan tekan yang
relatif tinggi sehingga memberikan jaminan
yang meyakinkan selama pengangkutan ke
tempat penyimpanan semen tara maupun
penyimpanan akhir.

L imbah radioaktif adalah limbah yang
mengandung sejumlah radionuklida yang

dapat membahayakan bagi kesehatan manusia
maupun lingkungan bila tidak dikelola dengan
baik. Pengelolaan limbah radioaktif adalah segala

kegiatan yang meliputi pengolahan, transportasi
clan penyimpanan akhir dimana setiap langkah
diadakan pemantauan tingkat radiasinya.

Berbagai cara telah dikembangkan untuk
mereduksi kadar radionuklida yang kemudian
dipadatkan sebelum dilakukan pembuangan akhir.
Salah satu cara untuk pengungkungan
radionuklida adalah dengan cara sementasi, yaitu
proses pemadatan limbah radioaktif meng-
gunakan semen agar radionuklida yang ada di
dalam limbah dapat terkungkung dan tidak
tersebar ke lingkungan.
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2. Semen mempunyai kerapatan yang tinggi.
sehingga mempunyai pori-pori yang relatif
kecil yang dapat digunakan sebagai perisai
limbah aktivitas sedang..

3. Proses sederhana dan dapi\t dilakukan pad a
temperatur kamar.

4. Pengadaan relatif mudah dan biaya relatif
murah.

Disamping keuntungan-keuntungan ters-
ebut, proses sementasi juga mempunyai

kekurangan yaitu pelucutan/pelindian yang tinggi
clan untuk limbah resin sering mengalami
"swelling" atau pengembangan sehingga
menimbulkan keretakan semen pad a hasil
sementasi.

Untuk menguji hasil sementasi tersebut
maka parameter yang diteliti adalah kekuatan
tekan clan kecepatan pel indian, sedang hasil uji
lainnya masih banyak lagi yang belum diteliti
seperti perubahan pH, waktu mengeras, sifat
mudah patah clan retak. Untuk menguji kekuatan
tekan digunakan alat uji tekan "Paul Webber" clan
untuk menguji kecepatan lucut dipakai alat cacah
alpha/beta buatan Canberra.

PELAKSANAAN PENELITIAN

wadah sampel yang terbuat dari polyethyline.
Oiperam selama 28 hari, dilakukan uji tekan
menggunakan alar uji tekan " Paul Webber ".

b. Mcmbuat Limbah Resin Simulasi:

Oirendam sejumlah resin selama beberapa
hari di dalam larutan limbah uranium rasa air pacta
pH=4, yang telah diketahui aktivitasnya. Diukur
aktivitas dari campuran sejumlah resin dalam
campuran limbah dengan alat cacah alpha/beta
latar rendah buatan Canberra setiap hari sampai
diperoleh aktivitas terukur menunjukkan angka
yang konstan.

c. Mencntukan beban penambahan limbah
resin:

Oibuat campuran adonan air, semen dengan
perbandingan air/semen 0,3; 0,4; 0,5. Ke
dalamnya ditambahkan limbah resin masing-
masing sebanyak 25 gram, 37,5 gram clan 50 gram
untuk setiap perbandingan air/semen. Campuran
dicetak dalam tabung polyethyline, diperam
selama 28 hari. Kemudian dilakukan analisis uji
tekan clan uji lucut.

d. Pengolahan data.

Data yang didapat dihitung menggunakan
cara statistik, sehingga dapat diperoleh hasil
penelitian secara kualitatif. Faktor-faktor yang
berpengaruh pada penelitian ini adalah Merk
semen, perbandingan air/semen dan banyaknya
resin yang ditambahkan. Untuk mengetahui hasil
penelitian secara kuantitatif dilakukan uji lucut
Standart IAEA. Blck semen yang berbentuk
silinder diletakkan dalam wadah yang terbuat dari
bahan plastik yang berisi aquades s~banyak 1O kali
volume sampel blok semen.

Kecepatan pelindian dapat dihitung dengan
rumus:

R = 1:( At. Wo) / ( Ao.S. T) gram.cm-2 hari-l

dengan :
R : kecepatan pel indian, gram.cm-2 hari-l
At :jumlah aktivitas yang terlindi pada waktu t,

uCi
Ao : jumlah aktivitas mula-mula dalam cuplikan .

Wo: berat blok semen, gram
S : luas permukaan blok, cm2
t : lama pelindian.

I. Bahan-bahan

a. Semen, dipakai semen Portland Standard type 1
merk : gresik, Nusantara clan Tiga Roda.

b. Limbah resin terkontaminasi Uranium dengan

aktivitas 2,6x1 0-4I1Ci/ml.
c. Media lindi, digunakan aquades.

2. Peralatan

a. Alat cacah alpha/beta latar rendah buatan

Canberra.
b. Alat uji tekan Paul Webber
c. Alat pengaduk listrik
d. Timbangan
e. Gelas ukur .
f. Wadah sampel (tabung polyethyline )

g. Tabung pelindian.

3. Langkah-langkah Penelitian

a. Menentukan kekuatan tekan dari tiga merk

semen:
Dibuat campuran adonan semen daD air

dengan perbandi- ngan air/semen: 0,3; 0,4; 0,5;
0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0. Campuran dicetak dalam
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HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pcncntuan pcrbandingan air/semen (A/S)
dari bcrbagai mcrk semen.

Oari percobaan pengaruh perbandingan
air/semen terhadap kuat tekan untuk merek semen
Nusantara, semen gresik dan semen Tiga Roda
dapat dilihat pada tabell, 2 dan 3

Tabe! Hasil uji tekan blok semen Nusantara.

No A/S Volume

(cm3 )
'-Berat

(gram)

I

Kerapatan l(gram/cm3) kuat
tekan

(N/mm2.1
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

44,46
46,14
46,47
39,08
43,56
41,43
41,77
35,83

92,68
91,92
84,28
70,45
76,58
71,58
70,58
59,70

2;08
1,99
1,81
1,80
1,76
1,73
1,69
1,67

37,51
31,25
27,68
21,43
16,07
12,50
9,82
8,04

2
3
4
5
6
7
8

Tabel 3. Hasil uji tekan blok semen Tiga Roda

No AlS Volume
(cm3 )

'I
Berat I(gram) Kerapatan

(gram/cm3:

--

kuat

tekan

(N/mm2
48,38
46,25
44,57
35,61
37,51
36,51
34,71
32,59

103,58
97,86
88,56
69,04
72,06
68,24
62,13
57.63

2,14
2,12
1,99
1,94
1,92
1,87
1,79
1,77

37,
37,
34,
31,
29,
26,
23,
17,

perbandingan air terhadap semen (A/S). Semakin
bcsar pcrbandingan air tcrhadap Semen akan
mengaki batkan reaksi hidrasi yang terjadi
kelebihan molekul air (bleeding) clan terjadi
Shrinkage (penyusutan volume matrik) selama
proses setting clan hardening berlangsung. Selama
berlangsung proses setting clan hardening, maka
udara yang terkandung dalam air akan ikut keluar
dari pasta semen akibat timbulnya panas hidrasi.
Hal ini akan mengakibatkan terbentuknya
porositas blok semen sehingga densitas blok
semen menjadi rendah. Pada proses pemadatan,
adanya porositas blok semen tidak diharapkan,
karena selain mempunyai sifat tembus air yang
tinggi, juga akan mengakibatkan kuat tekannya
menjadi kecil.

Kelebihan molekul air akan menyebabkan
pula adanya air bebas pada blok semen, yang
.mana pada pemadatan hat ini sangat tidak
diharapkan karena akan menyebabkan terlepasnya
radionuklida ke lingkungan.

Kekuatan tekan dari suatu blok semen yang
dicampur dengan resin dipengaruhi oleh adanya
faktor pengembangan (swel.1ing) dari resin, yang
mana resin setelah menyerap cairan maka resin
akan mengembang sehingga bila jumlah resin
makin banyak akan menyebabkan penurunan
kekuatan tekan ciari blok semen menjadi besar
pula. Disamping itu, kekuatan tekan dari blok
semen yang bercampur dari resin dipengaruhi pula
oleh derajat " cross linking" dari resin. Makin

besar cross linking maka akan kokoh clan faktor
pengembangan akan makin kecil. Penurunan
kekuatan tekan dapat pula disebabkan karena
kurangnya semen sebagai bahan pengikat, serta
kurangnya air yang tersedia membentuk adonan

yang homogen.

Untuk mengetahui merek semen mana yang
mempunyai kekuatan tekan yang terbaik dari
ketiga merek semen tersebut, dihitung dengan
menggunakan cara statistik yaitu dengan desain
blok lengkap acak.

Hasil pengamatan untuk model ini biasanya
diatur seperti tabel berikut ( tabel.4 )

Setelah dihitung harga jumlah kuadrat dari
berbagai variasi, maka diperoleh daftar ANOV A
seperti pada tabel 5. Dari daftar distribusi F
(Ftabel), didapat : FO.O5(7.14)= 2,77 clan
FO,OI(7,4) = 4,28. F tabel jauh lcbih kecil dariOari scmua jcnis semen tcrlihat pacta label

1,2 dan tabel 3 maka tampak adanya penurunan
kekuatan tekan jika semakin besar harga
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Tabel.4. Oaftar Oesain Blok Lengkap Acak.

pacta F hilling, jadi hipotesa H ditolak pacta taraf
0,05 dan 0,01 dan hasil pengujian bersifat
signifikan, yaitu acta beda nyata antara ketiga
merek semen itu terhadap uji kekuatan .

Untuk mengetahui merek semen dan

perbandingan air/semen yang terbaik dapat dilihat

Tabel.5. Daftar ANOV A dari Desain Blok
Lengkap Acak

dipilih desain eksperimen faktorial 33 tanpa
replikasi ( pengulangan ). Ada 3 faktor yang
berpengaruh yaitu :
a. Jenis semen ( = A )

b: Ratio NS (= B )
c. Berat limbah resin ( = C )

Data yang diperoleh berdasarkan uji tekarl
dengan menggunakan alat uji tekan Paul Webber (
N/mm2), dapat dilihat pada tabel.6.

Setelah dihitung jumlah kuadrat Uk) daD
rerata jumlah kuadrat (rjk) dari berbagai sumber
variasi, maka diperoleh daftar ANOV A seperti
tabel.7.

Batas.batas daerah kritis untuk masing.
masing pengujian ditentukan oleh taraf signifikan
yang dipiJih sesuai dari distribusi F dengan derajat
kebebasan yang diambil sesuai dengan perlakuan

masing-masing dipasangkan dengan derajat
kebebasan kekeJiruan. Dari daftar distribusi F
(Ftabel ), didapat :

F 0,05 (2,8) = 4,46 clan F 0,01 (2,8) = 8,65
F 0,05 (4,8) = 3,85 dan FO 01 (2,8) = 7,01

Temyata bahwa hanya faktor.faktor B (= ratio
air/semen) clan C (berat resin) yang mempunyai
efek terhadap kekuatan uji tekan yang sang at nyata
di dalam eksperimen ini. Lain- lainnya tidak
mempunyai efek yang signifikan.

Tabel.6. Daftar eksperimen faktorial

dari uji rata-rata. Dari tabel dapat dilihat bahwa
uji kekuatan tekan terbaik dari ketiga merek
semen dicapai oleh semen Tiga Roda pada
perbandingan NS = 0,3.

2. Penentuan faktor-faktor yang berpengaruh.

Pada percobaan untuk menentukan faktor-
faktor yang berpengaruh dalam campuran resin,
air dan semen dari ketiga merek semen tersebut,
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Tabel.7. Daftar ANOV A dati eksperimen faktorial33, 3. Penentuan kecepatan pelindian.

Dari ke 27 sam pel percobaan yang diteliti,
diperoleh data karakteristik monolit blok semen
seperti terlihat pada label 8.

Setelah sampel direndam di dalam aquades
yang volumenya 10 kali volume sam pel, dari 27
sampel yang direndam hanya 6 sampel yang tidak
pecah. Dari keenam sampel yang tidak pecah
dilakukan analisis aktivitas pel indian dengan
menggunakan alat cacah alpha! beta Jatar rendah
buatan Canberra. Analisis aktivitas pelindian
dilakukan pada hari ke 1,2,3, 7, 14,21,28,35,
42, 77 sampai hari ke 91. Kecepatan pelindian
dapat dilihat pad a tabel.9

Tabel.S. Data karakteristik mono lit blok basil pencetakan.

MerekSeffien-I Komposi~C~~puran Karaktenstlk Monolit
No

~_l-R:eSln(gra!!!)~LYolume 

(cmJ) 1 Berat,(gram)
74,535
73,970
67,837
73,848
69,071
66;622
68,273
72,284
64,190

I Kerapat~(.!!;raiiJCmJ) j
N-
u
S
A
N
T
A
R
A

~~

0,5~
0,4~

~~

0,5

25,0
25,0
25,0
37,5
W
37,5
50,0
5"0]
50~

~
44,239

~
42,778~
43,674
41,434
45:9r3
4I;2lO

1,775
1,672
T:628
1,726
1,632~
1,648

~
1,558

2
3
4
5
6

-8

9

0,3
0,4

})2
~
0,4
OJ~
0,4
~

25,0
25,0~~~

375,
50,0
50,0
50,0

~
~
~~~

~
~
~
42,778

75,434
70,749~
72,271

~
65,397

~
~
6_~,Z32

1,773

~
1,615~~

~
~~

1.537

10

18

G
R
E
S

k

19
20
21
22
23
24
25
26
27

T 0,3
0,4~~

~
~
0,3
0,4
0,5

~

25,0

~
~
37,5
37,5
-so:o
50,0
50,0

37,830~~

39,418~
43,898

~
43,674
46,249

~~

71,660
6B:985
70:996
~
~
74,326
73-:0"79
74,735

~

1,706
1,608

~
1,694

~
~
1,673~

G
A

R
0
D
A
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Tabel.9. Hasil perhitungan kecepatan pelindian

I Laju lindi ( x 10-.) gram cm-" hari-l )
: NUSANTARA I GRESIK--1TIG:;\.-RODA .

HARI
Ke
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TANYAJAWAB

Berdasarkan hasil analisis data percobaan
clan teori yang ada, dapat diambil beberapa
kesimpulan :

I. Kenaikan perbandingan air/semen menurunkan
kekuatan tekan mono lit blok semen yang
dihasilkan. Hal ini terjadi karena adanya
kelebihan molckul air yang dapat
meningkatkan porositas monolit blok.

2. Kckuatan tekan monolit blok semen tanpa
penambahan limbah resin mempunyai harga
tertinggi dicapai pada perbandingan air/semen
= 0,3 clan semen Tiga Roda mempunyai

kekuatan tekan yang lebih baik bila dibanding
semen Nusantara clan semen Gresik.

3. Pad a sementasi limbah resin faktor
perbandingan air/semen clan banyaknya resin

yang ditambahkan sangat berpengaruh pada
kekuatan tekan mono lit blok yang dihasilkan.
sedangkan merek semen clan interaksi antara
ketiga faktor tidak mempunyai efek yang

nyata.
4. Kekuatan uji tekan terbaik dicapai pada

perbandingan air/semen ( AlS ) = 0,3 clan
banyaknya iimbah resin yang ditambahkan =

25 gram, yaitu sebesar 17,86 N/mm2. Uji
pelindian pada hari ke 91 menghasilkan
kecepatan pelindian an tara 10-2 -10-4
grarl1.cm-2.hari-l, sehingga masih pada batas

yang diijinkan.

Eko BlIdiO1l0

-, Sele/ah mengikuli presenlasi bapak, do/am
Iransparasi masih banyak penggunaan bahasa
yang kurang konsislen. seperli misa/nya
prosedur kerja meslinya cora kerja. ado kala
/ucul ado kala lindi. Mohon dijelaskan.
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Pryitno:

". Saran kami terima, prosedur kerja akan kami
ganti dengan tara kerja dan untuk kesamaan
tulisan akan kami ganti dengan kata uji lucut.

Herry Poernomo:

", Mengapa semen PC tipe I un/uk semen produk

Gresik, Tiga Roda don Nusan/ara memberikan.
kuat tekan yang berbeda, mohon penje/asan

-.Berapa kadar air di do/am resin bekas.
-, Mengingat resin mempunyai sifat "swelling",

bagaimana pengaruhnya /erhadap proses
"hardening"

Prayitno

-.Limbah resin dalam blok semen hanya bersifat
inert dan terkungkung dalam semen.

-.Menahan terjadinya swelling denga
penambahan aditif.

-.Komposisi limbah limbah resin dalam padatan
sebanyak 25%

-.Batas !aju lindi sebesar 10-3

gram/(ggram2hari) pada hari ke 90

Nurilnaniwaty

-.Mengapa tidak di/akukan uji panas?

Prayitno:

-.Akan kami lakukan pada penelitian yang akan

datang.

Ngasifudin:

-.Mohon penje/asan bagaimana karekteristik
yang utama terhadap b/ok mono/it?

-.Dari segi ekonomi .bagaimana p.endapat
saudara hila membuat semen sendiri?

Prayitno:

-.Karakteristik yang utama ada!ah perbandingan
air/semen, volume, berat dan krapatan

-.Membuat semen sendiri untuk mengolah
limbah masih kurang efesien.

Amir Rusti:

-.Apakah ado hubungan antara komposisi semen
dengan rasio air/semen yang diper/ukan.?

Prayitno:

-.Ada hubungan antara komposisi kimia ke tiga
semen dengan rasio air/semen yang

diperlukan.

Pryitno:

-.Disini tidak dikaitkan dengan komposisi %
dari campuran dalam semen tapi melihat
kekuatan tekan dari campuran yang selain itu
dihitung dari statistik untuk tingkat keyakinan
95% dan 99% terjadi perbedaan yang
signifikan (lihat tabel 5)

-.Kadar air dalam resin bekas tidak teliti, hanya
sejumlah resin direndam dalam larutan
uranium rase air yang telah diketahui

aktivitasnya.
-.Adanya faktor "swelling" dari resin setelah

menyerap air, maka resin akan mengembang.
Jika jumlah resin makin banyak akan
mengakibatkan penurunan kekuatan tekan dari
blok semen menjadi besar. Selain itu
dipengaruhi oleh derajad "cross linking" dari
resin., makin besar "cross linking" maka akan
kokoh dan faktor pengembangan akan makin
kecil.

Supardi:

-.Bagaimana mekanisme reaksi reaksi anatara
resin aktif dengan semen?

-.Bagaimana cara untuk menekan terjadinya
swelling dikaitkan dengan kuat tekan dan laju
lindi? .

-.Berapa koposisi resin dalam padatan?
-.Berapa batas laju lindi untuk sementasi limbah

resin?
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