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Sukarman Aminjoyo, Sukosrono, Supardi
PPNY-BATAN. JI. Babarsari KotakPos 1008. Yogyakarta 55010.

ABSTRAK

STUDI KOMPOSISI BAHAN 1St PEMBUANGAN LESTARI LlJ\1BAH RADIOAKTIF TANAH DANGKAL.

Telah dilakukan peneli/ian komposisi bahan isi pembuangan les/ari limbah radioak/if /anah dangkal

menggunakan mineral ben/oni/. magne/ik dan pasir kuarsa. Tujuan peneli/ian ini ialah un/uk mencari jenis

bahan mineral yang sesuai sebagai bahan isi. Peneli/ian dilakukan un/uk masing-masing mineral dan

campuran dian/ara ke/iga mineral /ersebu/. ,\-fula-mula 2 gram mineral ben/oni/, magne/ik a/au pasir kuarsa

dimasukkan ke dalam kolom gelas dengan diameter 1.2 cm. Kemudian dialirkan limbah Sr-90 ke dalam

kolom /ersebu/. Pada percobaan ini di/en/ukan kecepa/an serap. kecepa/an lolos. kapasi/as serap dan [ak/or

dekon/aminasinya un/uk ukuran bu/ir 10 sampai 100 mesh. Dengan cora yang soma dilakukan peneli/ian

un/uk campuran dari ke/iga mineral /ersebut. Hasil percobaan menunjukkan bahwa ukuran bu/ir mineral

berpengaruh pada parameter kecepatan serap. kecepatan lolos. kaposi/as serap don [ak/or dekon/aminasi.

Diperoleh hasil rela/if baik pada ukuran butir 80 mesh. Dian/ara ke/iga jenis mineral /ersebu/ ben/oni/

memiliki kaposi/as serap Janiak/or dekonlaminasi /er/inggi. sedang kecepa/an strap don kecepa/an lolosnya

paling rendah. Campuran ke/iga mineral/ersebu/ memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan

campuran anlara dua komposisi mineral. Penggunaan campuran dengan ukuran bu/ir 80 mesh don

perbandingan berat antara komponen I: I: I. menghasilkan [ak/or dekon/aminasi 68.44. kapasi/as serap 235

ml/g. kecepatan strap 31.10-3 ml/de/ik dan kecepatan lolos 1.82. J 0-3 ml/de/ik.

ABSTRACT
STUDY OF BACKFILL MATERl.4L COI\-fPOSITION FOR SHALLOW LAND RADIOACTIVE ~VASTES
DISPOSAL. The composition o[ back fill material[or shallow land radioactive wastes disposal has been
investigated by using betonite. magnetic and quart: sands. The aim o[this research is to observe the kind o[
mineral suitable [or backfill material. The research was done [or each mineral material and [or the mi.,ture
o[ those three minerals. Firstly 2 grams o[ bentonite. magnetite or quartz sand was put into a glass column
o[ /.1 cm in diameter. Then the Sr.90 liquid waste was flown through out the column. In this experiment the
adsorption velocity. thrvugh velocity. adsorption capacity and decontamination [actor were determined [or
the grain size 0[10 up to 100 mesh. By the same methode the experiment was done [or the mix o[ those three
minerals. The experiment result indicated that the grain si:e mineral influenced the parameter o[ adsorption
velocity. through velocity. adsorption capacity and decontamination [actor. The relatively good result was
obtained [or the grain size 0[80 mesh. Among the three kinds o[ minerals. bentonite had the highest o[
adsorption capacity and decontamination [actor. while its adsorption velovity and through velocity were the
10~lIest. The mixture o[ that three minerals gave better result than that mixture 0[."'110 mineral component.
The usage o[the mineral mixture with the grain si:e 0[80 mesh and the weight ratio bet1l1een that component
0[1: 1: l.resulted in the decontamination [actor 0[68.44. the adsorption capasity 0[235 ml/g. the adsorption
velocity 0[31. lo-3ml/sec. and the through velocity 0[1.82. lo-3mllsec.

Untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya
pelucutan radionuklida akibat kerusakan kemasan
limbah perlu diberikan bahan penahan atau bahan
isi (back fill material) diantara kemasan
limbah(2,3). Dengan demikian bahan isi akan
menyerap nuklida bila terjadi pelucutan sehingga
tidak mencemari lingkungan. Sebagai bahan isi
ini dapat digunakan tanah lempung, pasir kuarsa,
benton it, magnetik dan lain-lain, dan pacta
umumnya d1unakan campuran dari bahan-bahan
tersebut(2,3, ,5). Kebutuhan bahan isi sangat

PENDAHULUAN

P engelOlaan limbah radioaktif terdiri dari

beberapa tahap yaitu pengumpulan,

pengolahan dan penyimpanan sementara atau
pembuangan akhir. Proses pengolahan limbah
radioaktif meliputi proses reduksi volume dan
pemadatan (solidifikasi) menggunakan bitumen,
semen, bahan penyusun gelas dan lain-lain(I).
Pemadatan dimaksudkan untuk mengungkung
radionuklida agar tidak mencemari lingkungan
pada saat penyimpanan atau pembuangan akhir.
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yang berisi limbah Sr-90 dengan aktivitas =
-~

2,125. 10-.) J!Ci/ml. Secara perlahan limbah
Sr-90 dialirkan ke dalam kolom .bentonit .
Kemudian diamati dan dicatat volume limbah
dan waktu yang dibutuhkan untuk membasahi
bentonit sampat batas bawah.. Limbah yang
lewat benton it pada menit pertama dicacah
dengan alat cacah beta "ORTEC". Selanjutnya
!imbah yang lewat ditampung dan dicacah, dan
percobaan dihentikan sampai hasil cacah
limbah yang lewat benton it santa dengan cacah
limbah semula. Kemudian dihitung kecepatan

serap, kecepatan lolos, kapasitas serap dan
harga faktor dekontaminasinya dengan rum us
sbb.:

V £1

T£1
KcS=

VLt

TLt
KcL=

VAal

g
KpS=

Ao

AI
FD=

b~rgantung pad a sifat -sifat tisis bahan. kapasif3s

scrap dan kecepatan dispersi radionuklida melalui

bahan tersebut\ 4).

Budiyono dkk(3) telah melakukan

penelitian untuk mempelajari sifat sorpsi

campuran pasir kuarsa, magnetik dan benton it
terhadap nuklida Sr-90. Pada penelitian ini hanya
dicari harga faktor dekontaminasinya saja.

Oemikian pula watak masing-masing mineral

secara individual belum diteliti.

Supardi dkk(2) telah melakukan pcnelitian

untuk mempelajari pengaruh komposisi bahan isi

untuk penyimpanan limbah radioaktif. Pada

penelitian ini hanya dipelajari pengaruh campuran

bentonit clan pasir kuarsa pad a faktor

dekontaminasi. Mengingat fungsi bahan isi adalah

sebagai penyerap nuklida yang terlucut maka

parameter yang diamati tidak cukup hanya faktor

dekontaminasinya saja tetapi perlu pula diamati

kecepatan serap, kecepatan despersi dan kapasitas

serap sebagaimana dikemukakan oleh Buckley(4).
Parameter- parameter tersebut akan dipengaruhi
oleh ukuran butir bahan isi dan luas muka atau

porositas butiran. Karena itu pada penelitian ini

parameter-parameter terse but akan dipelajari

khususnya pengaruh ukuran butiran.

Penelitian ini dimaksudkan untuk

mempelajari keterpengaruhan ukuran butir mineral
benton it, pasir kuarsa dan magnetik pada

kecepatan serap, kecepatan lolos(dispersi) dan

kapasitas serap nya terhadap nuklida Sr-90.

dengan :

Kc S
KcL
KpS
FD
Ao
At

g
VLI

-

=

V Lt =

VAot =

-
=TL

TIt

kecepatan serap ( mVdetik)
kecepatan lolos ( mVdetik )

kapasitas serap ( mVgram )
faktor dekontaminasi
aktivitas awal ( ~Ci/ml
aktivitas pada waktu t ( ~Ci/ml )
berat mineral ( gram)
volum~ limbah lolos sampai batas
bawah (ml)
volume limbah tertampung pada
waktU t (ml)
volume limbah tertampung dim ana

cacahnya
cacah limbah semula (ml)
waktU limbah lolos sampai batas
bawah (detik)
waktU limbah tertampung pacta

volume tertentU (detik).

=

TATA KERJA

A. Bahan
I. Bentonit, pasir kuarsa, magnetik
2. Limbah Sr-90 (Ao = 2,125. 10.3 J.1Ci/ml)

3. Aquades, dll.

B. Alat

I. Kolom gelas <I> 12 mm
2. 1\lat cacah be/a "ORTEC" (crlisicllsi " .'\1.1'1/1) )
J. Stop wacth
4. Timbangan Sartorius
5. Erlemeyer, gelas ukur ,dll.

C. Cara Kerja

I. Pengaruh ukuran butir benton it, pasir kuarsa
dan magnetik pacta kemampuan serap terhadap
limbah Sr-90.Mula-mula :. gram bcntonit
ukuran butir 10 mesh dimasukkan kedalam
kolom gelas(I) berdiameter 12 mm. Diatas
kolom benton it diletakkan kolom gelas(II)

Dengan tara yang sarna dilakukan untuk
bcntonit dengan ukuran butir 20, 40, 60, 80 dan

100 mesh.Percobaan pengarnatan pengaruh ukuran

butir pasir kuarsa dan magnetik dilakukan dengan
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cara Y:lng sarna seperti pad a perlakuan untuk

benton it.

2. Pengaruh campuran mineral benton it, pasir
kuarsa dan magnetik terhadap kemampuan
serap Iimbah Sr-90.

Percobaan dilakukan dengan cara yang

sarna seperti pada percobaan 1. Pada percobaan
ini mula=mula diteliti untuk carnpuran bentonit
dan pasir kuarsa, kemudian carnpuran magnetik
dan bentonit, carnpuran magnetik dan pasir kuarsa,
dan yang terakhir untuk carnpuran ketiga jenis
mineral tersebut. Perbandingan berat untuk
masing-masing komponen pada carnpuran tersebut
adalah satu berbanding satu, dengan berat
carnpuran 2 gram. Ukuran butir yang digunakan
80 mesh, diperoleh dati hasil percobaan relatif
terbaik pada percobaan I.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Ukuran Butir Bentonit, Pasir
Kuarsa daD Magnetik.

Hasil percobaan disajikan pada tabell.

Tabel I. Data pengaruh ukuran butir benton it,
pasir kuarsa dan magnetik.

MinerailUkuran lI\.eccpatanl Kecepatan Kapasitas Harga
bUlir lolos serap scrap FD

(mcsh) (ml/dclik, (ml/dctik) (ml/g)
10.3 10.3

Kecepatan serap clan kecepatan lolos

menurun untuk ukuran butir mineral yang semakin
kecil. Hal ini disebabkan karena semakin kecil
ukuran butir mineral berarti jarakantara butir
semakin sempit sehingga kemarnpuan cairan untuk
mencmbus lapisan mineral semakin lambat. Pada
pt:nggunaan mineral dengan ukuran butir 80 mt:sh
atau lebih kecil perubahan harga kecepatan serap
maupun lolos relatif sangat kecil atau mendekati
konstan.

Harga kapasitas serap dan faktor

dekontarninasi (FD) bertarnbah dengan semakin
kecilnya ukuran butir mineral yang digunakan.
Kapasitas serap sangat dipengaruhi oleh jumlah
luas permukaan pori-pori butir mineral. Semakin
kecil ukuran butir mineral akan semakin besar luas
perrnukaannya persatuan berat. Karena itu jumlah
komponen terserap (Sr- 90) akan semakin banyak.
Semakin banyak Sr-90 yang terserap dalarn
mineral berarti aktivitas Sr-90 yang lolos semakin
kecil. Dengan demikian harga faktor
dekontaminasi akan semakin besar.

Ditinjau daTi pengaruh ukuran butir mineral
pada parameter yang diarnati seperti pada tabel I,
maka pemakaian mineral dengan ukuran butir 80
mesh memberikan hasil relatif baik. Diantara
ketiga jenis mineral tersebut, bentonit memiliki
kapasitas serap dan faktor dekontaminasi tertinggi
sedangkan harga kecepatan serap clan kecepatan

lolosnya paling rendah.

2. pengaruh Campuran Mineral Bentonit,
Pasir kuarsa dan magnetik.

Hasil percobaan disusun pada tabel 2.

Tabel 2. Data pengaruh campuran mineral
bentonit, pasir kuarsa ,dan magnetik pada
perbandingan I: I : 1 clan ukuran butir = 80

mesh.

Mineral Kecepatan t;.,ecepatanl kapasitas Harga
10105 serap serap FD

Iml/detik) (mVdetik} (ml/g)
10.3 10.3

Oari data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa
secara umum ukuran butir dari masing-masing
jenis mineral berpengaruh pada semua parameter
yang diamati. Pada tabel terse but ditunjukkan pengaruh

campuran antar mineral pada parameter kecepatan
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kapasitas scrap 235 ml/g, kccepatan.. serap 31.10-3
milder dan kecepatan lolos 1,82.10-'> milder.

DAFTARPUSTAKA

serap, kecepatan lolos. kapasitas serap clan t'aktor
dekontaminasi. Campuran pasir kuarsa clan
benton it mempunyai kapasitas serap clan faktor
dekontamnasi lebih tinggi dari pada pasir
kuarsa(tabel I) namun lebih rendah dari
bentonit(tabel 1). Hal ini disebabkan karena
benton it mempunyai kemampuan mengikat

stronsium lebih baik dari pacta pasir kuarsa('1,3).
Kecepatan serap campuran tersebut lebih rendah
dari pada pasir kuarsa tetapi lebih tinggi dari pada
benton it, sedangkan kecepatan lolosnya lebih
rendah dari pad a masing-masing komponen
campuran tersebut. Hal yang sarna dijumpai pacta
pemakaian campuran magnetik dan benton it.
Campuran magnetik dan pasir kuarsa memberikan
kapasitas serap dan faktor dekontaminasi yang
lebih rendah dari pada masing-masing komponen
tersebut. Karena itu pemakaian campuran ini

kurangbaik.

Diantara keempat macam campuran yang
diteliti seperti pada tabel 2, temyata campuran
an tara ketiga mineral memberikan basil yang lebih
baik. Kapasitas serap dan faktor dekontaminasi

yang diperoleh dengan menggunakan campuran
ini lebih besar dari pada magnetik dan pasir kuarsa
walaupun lebih rendah dari pacta benton it,
sedangkan kecepatan lolosnya sangat rendah.
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TANYAJAWAB

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat
disimpulkan bahwa mineral benton it, magnetik
dan pasir kuarsa mempunyai kapasitas serap
terhadap Sr-90, faktor dekontaminasi, kecepatan
serap dan kecepatan lolos yang berbeda. Ukuran
butir mineral berpengaruh pada parameter-
parameter tersebut. Kecepatan serap dan
kecepatan lolos menurun untuk ukuran butir yang
semakin kecil, sedangkan kapasitas serap dan
faktor dekontaminasinya semakin naik. Hasil
relatif baik diperoleh pada pemakaian mineral
dengan ukuran butir 80 mesh. Diantara ketiga
jenis mineral tersebut benton it memiliki kapasitas
serap dan faktor dekontaminasi tertinggi,
sedangkan kecepatan serap dan kecepatan lolosnya
paling rendah.

Campuran ketiga mineral tersebut
memberikan hasil yang !ebih baik dibandingkan
campuran antara dua komponen mineral. Pada
pemakaian campuran dengan ukuran butir 80
mesh perbandingan berat antar komponen 1:1:1,

diperoleh harga faktor dekontaminasi 68,44,

Ngasifudin
-.Kapasitas serap & lolos turun, kapasitas serap

& FD naik untuk ukuran butir
kecil(kesimpulan ke 3). f.,fanakah yang dipilih.

-.Apakah dilakukan perbandingan campuran
ketiga komponen selain I.. I.. I. Mohon

dijelaskan.

Sukarman Aminjcyo
-.Yang dipilih untuk ukuran butir 80 mesh.
-.Perbandingan komponen dibuat tetap 1: 1: 1

tidak divariasi.

Ign.Djoko Sardjono
-.Pada data hasil penyerapan maupun FD dari

ketiga mineral kuarsa, magnetik don benton it
secara individual diperoleh ukuran butir loa
mesh yang /erbaik. Tetapi pada kondisi
tercampur yang dipakai ukuran butir 80 mesh.
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Amin RliSli
" AlQSan pemilihan bentonit. magnetik. kuarsa,

-, Dolam percobaan. apakah pengaruh panjang
kolom(volume} tidak dipertimbangkan,
l\tfengingat ketiga bahan tersebut mempunyai
berat jenis yang berbeda,

-, St!benarnya penomena (kimia.jisika dll) yang
terjadi yang menyebabkan daya serap berbeda
dari bentonit. magnetik, kuarsa don komponen

ketiganya,

Sukarman Aminjoyo
", Ketiga jenis mineral tersebut memiliki daya

sorpsi terhadap nuklida.
-Panjang kolom memang berpengaruh, namun

pada penelitian ini tidak diteliti.
", Kemampuan serap dari mineral sangat

dipengaruhi oleh struktur pori, luas muka dan
ukuran butir, Karena itu ukuran butir diambil
sebagai peubah pada penelitian ini,

Pertimbangan apakah yang mendasari
pemi/ihan mi.

Sukarman Aminjoyo
". Karena kenaikan relatif kecil sehingga cukup

diambil kesimpulan pada ukuran butir 80
mesh.

Herlan lWartono
-.Apakah untuk pemi/ihan komposisi diper/ukan

kecepatan l%s don kecepatan serap larotan.
mengmgat setiap tempat kemungkman /aju a/ir
tanah berbeda. Apakah yang pentmg tidak FD
atau kaPasitas serap radionuk/ida saja.

Sukarman Aminjoyo

e. Memang FD dan kapasitas serap sangat
penting tetapi perlu pula diketahui kecepatan
migrasinya(migration rate). Karena itu
kecepatan serap dan lolos perlu diketahui.

Aisyah
-.Apa tujuannya bentonit dicampur dengan pasir

mengmgat bentonit mempunyai sifat yang
lebih baik dibandingkan dengan pasir seperti
kapasitas serapnya don sangat sulit dilalui air.

Sukarman Aminjoyo
". Kriteria sebagai bahan isi tidak hanya

kemampuan serap tetapi juga harus tahan

be ban. memiliki daya hantar yang baik dll.
Bentonit memang mimiliki kemampuan serap
yang baik tetapi rapuh sehingga perlu
dicampur dengan kuarsa.
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