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ABSTRAK
PROSES KIMIA PENGOLAHAN LlMBAH CAIR TELURIUM DAN KROM DARI PRODUKSI RADIOISOTOP

1-131. Radioisotop 1-131 banyak digunakan dalam bidang kedokteran nuklir untuk tujuan diagnosis dan terapi penyakit.
Dari produksi radioisotop 1-131 dengan metode destilasi basah di PPTN-Bandung, telah ditimbulkan 4.875 liter limbah
radioaktif cair bersifat as am dengan pH 1 yang mengandung telurium kadar 2.532,8 ppm dan krom kadar 1.451,8 ppm.
Mengingat bahwa telurium dan krom mempunyai sifat toksik, limbah yang bersifat asam tersebut harus diolah agar tidak
membahayakan manusia dan mencemari lingkungan. Telah dipelajari proses kimia pengolahan limbah cair telurium
dan krom dari produksi radioisotop 1-131. Tahapannya adalah netralisasi larutan dengan NaOH, proses koagulasi-
flokulasi tahap I dengan koagulan Ca(OH)z untuk mengendapkan sulfat, sulfit, oksalat, Cr3+, dan proses koagulasi-
flokulasi tahap II dengan koagulan BaClz untuk mengendapkan Cr6+ dan telurium dalam beningan dari proses tahap I.
Hasil percobaan menunjukkan bahwa pengendapan tahap I dengan koagulan Ca(OH)z 3,5 9 untuk 100 ml limbah
memberikan kadar krom minimal dalam beningan sebesar 0,0161 ppm. Pengendapan tahap II dengan koagulan BaClz
0,7 9 terhadap beningan tahap I memberikan kadar telurium minimal dalam beningan akhir sebesar 0,95 ppm.

ABSTRACT
CHEMICAL PROCESS FOR TREATMENT OF TELLURIUM AND CHROMIUM LIQUID WASTE FROM 1-131

RADIOISOTOPE PRODUCTION. The 1-131 radioisotope is used in nuclear medicine for diagnosis and therapy. The 1-
131 radioisotope is produced by wet distillation at Bandung Nuclear Research Center and generated about 4,875 I of
liquid waste containing 2,532.8 ppm of tellurium and 1,451.8 ppm chromium at pH 1. Considering its negative impact to
the environment caused by toxic behaviour of tellurium and chromium, it is necessary to treat chemically that's liquid
waste. The research of chemical treatment of tellurium and chromium liquid waste from 1-131 radioisotope production
has been done. The steps of process are involved of neutralisation with NaOH, coagulation-flocculation process for
step I using Ca(OH)2 coagulant for precipitation of sulphate, sulphite, oxalic, chrome Cr+, and coagulation-flocculation
process for step II using BaCI2 coagulant for precipitation of chrome cl+ and tellurium from the supernatant of
coagulation in step I. The best result of experiment was achieved at 0,0161 ppm of chromium concentration on the
supernatant from coagulation-flocculation of step I using 3.5 g Ca(OH)2 for 100 ml of liquid waste, and 0,95 ppm of
tellurium concentration on the final supernatant from coagulation-flocculation by of step II using 0,7 g BaCI2 for

supernatant from coagulation of step I.

Te 131--,,- 1131 + AD
52 --,.. 53 -1 P (4)

531131 ~ 54Xe131 + -1[30

(stabil)
(5)

PENDAHULUAN
Radioisotop 1-131 digunakan dalam

bidang kedokteran nuklir untuk tujuan
diagnosis dan terapi penyakit. Produksi
radioisotop 1-131 telah dilakukan di PPTN
Bandung dengan cara iradiasi target metal
Te dengan ftuks neutron di dalam teras
reaktor nuklir.

Irradiasi metal Te dengan neutron
memberikan reaksi inti sebagai berikur1] :

52 Te130(n,y) 52 Te131, 82%
...

(1)

Selanjutnya radioisotop 1-131 yang
terbentuk dipisahkan dengan metode
destilasi basah dalam labu destilasi 5 liter
untuk mendapatkan sediaan radioisotop 1-
131 yang murni dan siap digunakan di
rumah sakit. Proses pemisahan dengan
metode destilasi untuk 1 (satu) buah target
dilakukan kegiatan preparasi sebagai
berikut:
a) Penyiapan labu destilasi 5 liter dan

dilengkapi peralatan untuk destilasi.
b) Pelarutan 300 9 CrO3 dalam 600 ml

aquadest (dalam labu destilasi).
52Te130 + On1 --+ 52Te131m + y (2)

52Te130+on1 ~52Te131g+y (3)
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tersebut sebanyak 4.875 liter yang
ditampung dalam 222 buah jerigen plastik
20 I. Mengingat bahwa telurium dan krom
mempunyai sifat toksik, limbah yang bersifat
asam tersebut harus diolah agar tidak
membahayakan manusia dan mencemari
lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mempelajari pengolahan limbah
telurium dan krom tersebut melalui
netralisasi larutan dilanjutkan proses
pengendapan dengan koagulasi dan
flokulasi menggunakan koagulan sehingga
telurium dan krom mengendap dan
beningannya bersih tidak mengandung
bahan toksik.

c) Penambahan 1.400 ml H2SO4 18 N
kedalam larutan CrO3 tersebut, dan
larutan didinginkan untuk pengambilan
panas yang timbul.

d) Penambahan secara bertahap 100 9
metal Te yang telah diiradiasi
(mengandung 1-131) kedalam larutan
yang sudah diasamkan tersebut.

e) Penambahan 320 9 C2H2O4 (padatan)
kedalam larutan, dalam pengerjaan ini
digunakan pula 100 ml aquadest
sebagai pembilas, dan dilakukan
pendingingan larutan.

Gas 12 yang terbentuk merupakan molekul
dari radioisotop ditangkap dengan 10 ml
NaOH 0,1 N (kadang-kadang dicampur
dengan Na2S03) sehingga diperoleh hasil
100 mllarutan yodium.

12 + 2 NaOH ~ Nal + NalO + H2O (6)

Dalam preparasi target tersebut terjadi
reaksi kimia sebagai berikut :

Te + 2 CrO3 + 3 H2SO4 ~
H2 TeO4 + Cr2(SO4)3 + 2 H2O (7)

1311- + H2SO4 ~ 2 HI + S042-

H2 Te04 + C2H2O4 ~

H2 Te03 + H2O + 2 CO2 (8)

2 HI + 4 CrO3 + 6 H2SO4 ~
2 HIO3 + 2 Cr2(SO4)3 + 6 H2O (9)

DASAR TEORI
Koagulasi digunakan untuk

penghilangan material tersuspensi atau
koloid dalam limbah. Koloid diberikan oleh
partikel-~artikel berukuran diameter kira-kira
(10-7-10' ) cm, partikel tersebut tidak dapat
dipisahkan dan dihilangkan secara proses
pemisahan fisik konvensionaf2,3J.

Koloid dalam air limbah dapat berupa
senyawa yang suka air (hidrofil) atau
senyawa yang bersifat takut air (hidrofob).
Koloid hidrofob (Iempung, dan lain-lain) tidak
memiliki daya tarik menarik terhadap
medium cairan dan kurang stabil dalam
kehadiran elektrolit, sehingga mudah
terkoagulasi. Koloid hidrofil seperti protein
mempunyai daya tarik menarik terhadap air,
air yang teradsorbsi memperlambat
flokulasi.

Koloid memiliki sifat elektrik yang
menciptakan gaya tolak menolak dan
menghalangi penggumpalan dan
pemisahan. Ion-ion penstabil diserap
menjadi lapisan dalam yang tetap, yang
memberikan muatan partikel pada nilai yang
bervariasi dengan valensi dan jumlah ion
yang terserap. Ion-ion yang bermuatan
berlawanan membentuk lapisan luar yang
tersebar dekat permukaan melalui gaya
elektrostatis. Potensial psi didefinisikan
sebagai beda potensial antara koloid dan
badan utama larutan. Potensial zeta adalah
beda potensial antara bidang antar muka
koloid dengan larutan dan badan utama
larutan yang berhubungan dengan muatan
partikel dan tebal lapisan ganda x (Iihat
Gambar 1). Teballapisan ganda berbanding
terbalik terhadap konsentrasi dan valensi
elektrolir2.3].

2 HIO3 + 5 C2H2O4 ~
12 + 6 H2O + 10 CO2(10)

12 + 2 NaOH ~ Nal + NalO + H2O (11)

Ion krom mempunyai muatan 3+ dan 6+,
masing-masing dalam larutan berbentuk
kation Cr3+ dan anion CrO42- bila
suasananya basa atau anion Cr2072- bila
suasananya asam.

Residu yang ditimbulkan dari destilasi

pertarget tersebut mempunyai volume :t
2.000 ml yang merupakan limbah cair
bersifat asam dengan pH 1, mengandung
antara lain telurium kadar 2.532,8 ppm
dalam bentuk H2 TeO3 dan H2 TeO4, khrom
kadar 1.451,8 ppm yang berbentuk
Cr2(SO4)3, H2CrO4 dan H2Cr207.asam sulfat,
asam oksalat dan asam sulfit. Saat ini telah
terkumpul limbah cair dari produksi 1-131
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Gambar 1. Sifat elektrokimia partikel koloid dalam larutan

mikroskopis
netralisasi
koloid[2,3,4,S).

tersebut
dan

juga memberikan

pelapisan partikel

Koagulasi dapat terjadi melalui 2
mekanisme dasar meliputi :
a) Kolagulasi elektrokinetik dimana

potensial zeta direduksi oleh ion-ion
atau koloid yang bermuatan berlawanan
ke suatu tingkat di bawah harga gaya
Van der Waals (seperti gaya tarik
menarik antara atom-atom hidrogen dari
molekul-molekul air).

b) Koagulasi orlhokinetic dimana kumpulan
micelles dan gumpalan menggumpalkan
partikel-partikel koloid.

Penambahan kation valensi tinggi (AI3+,
Fe3+, dan lain-lain) sebagai pengemban
akan menekan muatan partikel dan jarak
efektif lapisan ganda x sehingga
menurunkan harga potensial zeta. Ketika
koagulan terlarut, kation memberikan
netralisasi muatan negatif koloid, hal ini
terjadi saat pengadukan cepat sebelum
pembentukan gumpalan terlihat secara
visual. Gumpalan mikroskopis kemudian
terbentuk dan bermuatan positip pada
suasana asam karena penyerapan ion H+,
dan bermuatan negatif pada suasana basa
karena penyerapan ion OH-. Gumpalan

Ada 3 langkah dalam proses koagulasi
dan flokulasi yaitu :
a) Penambahan koagulan kedalam limbah

sambil dilakukan pengadukan yang
cepat agar koagulan segera tersebar
merata.

b) Terjadinya proses koagulasi karena
reaksi kimia maupun fisik yang
kompleks terbentuklah endapan pad at
yang halus.

c) Pembentukan tlokulasi melalui
pengadukan periahan-lahan, tlokulasi
terjadi karena partikel-partikel yang
halus berhubungan dan kontak satu
sarna lainnya membentuk gumpalan
yang lebih besar. Gumpalan yang tidak
larut tersebut kemudian mengenap
dengan membawa serta material
koloidal yang terdapat dalam larutan
dengan cara pengikatan secara
mekanis, adsorpsi dari koloid dengan
gumpalan, dan netralisasi muatan listrik
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positip dari koloidal dengan muatan
negatip dari gumpalan[2,3,4,SJ,

Pengendapanoksalat:

Na2C2O4 + Ca(OH)2 ~

CaC2O4..t. + 2 NaOH

Endapan putih

ReaksiPengendapan
Mekanisme reaksi pengendapan limbah

telurium dan krom yang ber-pH 1 terdiri dari
3 tahapan sebagai berikut :

Pengendapan sulfit :

Na2S03 + Ca(OH)2 ~

CaSO3..l- + 2NaOH

a) Netralisasi Limbah Dengan NaOH
Netralisasi larutan yang ber-pH asam

dengan NaOH mengikuti reaksi-reaksi
sebagai berikut :
-Netralisasi asam sulfat :

H2SO4 + 2 NaOH -).
Na2S04 + 2 H2O (12)

Endapan putih

Te + H2SO4 ~ TeSO3 + H2O
Netralisasi asam oksalat

H2C2O4 + 2 NaOH -)-

Na2C2O4 + 2 H2O
TeSO3 + Ca(OH)2 ~

CaSO3.J, + Te(OH)2

Endapan putih

(13)

Netralisasi asam sulfit
H2SO3 + 2 NaOH ~
Na2S03 + 2 H2O Pengendapan khrom {Cr3+:(14)

Netralisasi asam telurit
H2 TeO3 + 2 NaOH -).
Na2 TeO3 + 2 H2O (15)

Cr2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 ~

2Cr(OH)3.J, + 3 CaSO4.J, ~

Endapan hijau Endapan putih
Netralisasi asam telurat
H2 TeO4 + 2 NaOH ~
Na2 TeO4 + 2 H2O 16)

Netrali5a5i a5am khromat
H2CrO4 + 2 NaOH ~
Na2CrO4 + 2 H2O

c) Proses Pengendapan Dengan
Koagulan BaCI2 :
Anion dapat diendapkan dengan

koagulan BaCI2 melalui reaksi sebagai
berikur6]:(17)

Pengendapan Cr6+ :Netralisasi asam dikhromat
H2Cr207 + 2 NaOH ~

Na2Cr207 (18)
CrO42- + BaCI2~

BaCrO4.J, + 2 CI

Endapan kuningb) Proses Pengendapan Dengan
Koagulan Ca(OH) :
Kation dan anion dapat diendapkan

dengan Ca(OH)2 melalui reaksi[6] :
(26)

Pengendapan sulfat :

Cr2072-+ 2 8a2+ + H2O ~

8aCr207-!- + 2 H-

Endapan kuning

Pengendapan telurium :
(19)

TeO32- + BaCb ~

BaTeO3,!, + 2 CI-

Endapan putih

Na2S04 + Ca(OH)2 ~

CaSO4.J, + 2 NaOH

Endapan putih
(27)
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kemudian pengadukan dijadikan 250 rpm
selama 55 men it. Larutan didiamkan
beberapa waktu sampai endapan dan

beningan terpisah sempurna, endapannya
disaring dengan kertas saring. Dilakukan
pengukuran pH larutan dengan pH-meter
dan analisis kadar telurium dan krom dalam
endapan dan beningan dengan MS.
Percobaan diulang dengan variasi
penambahan Ca(OH)2 berturut-turut 1-4 g.

Beningan yang diperoleh dari
pengendapan tahap I yang optimal (kadar
krom dalam beningan minimum) dimasuk-
kan ke dalam gelas beker 500 ml dan
ditambah 3,5 gram barium klorida dan
diaduk pad a putaran 500 rpm selama 5
men it, dilanjutkan dengan putaran 250 rpm
selama 55 men it. Larutan didiamkan
beberapa waktu sampai endapan dan

beningan terpisah sempurna, endapannya
disaring dengan kertas saring. Dilakukan
analisis kadar telurium dan krom dalam
endapan dan beningan dengan MS.
Percobaan diulang dengan variasi penam-
bahan BaCI2 berturut-turut 0,4-0,75 g.
Skema percobaan diberikan pada
Gambar 2.

(28)

TeO42- + BaCI2 ~

BaTeO4,!, + 2 CI-

Endapan putih

TATA KERJA

Bahan
Bahan-bahan yang digunakan memiliki

kemurnian pro-analysis dari E. Merck, yaitu
natrium hidroksida, kalsium hidroksida dan
barium klorida. Limbah telurium dan krom
berasal dari PPTN Bandung, bersifat asam
dengan pH 1, kadar telurium 2.532,8 ppm
dan krom 1.451,8 ppm serta aktivitasnya
tidak terdeteksi.

Metode
Seratus ml limbah cair yang telah

diketahui kadar telurium, krom, dan pHnya
dimasukkan ke dalam gelas beker volume
500 ml dan ditambah larutan NaOH sambil
diaduk sehingga menjadi netral. Ke dalam
larutan ditambahkan 50 gram kalsium
hidroksida untuk pengendapan tahap I dan
diaduk pad a 500 rpm selama 5 menit,

I 

a.lum di"".". I

Gambar 2. Diagram Alir Proses Kimia Pengolahan Limbah Cair
Telurium dan Krom dari Produksi Radioisotop 1-131
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan proses diawali dengan

netralisasi limbah cair menggunakan NaOH,
bila netralisasi dilakukan bersamaan dengan
pengendapan tahap I menggunakan
Ca(OH)2, endapan tidak dapat terbentuk
secara efektif, reaksi 24 sulit terjadi karena
larutan masih dalam suasana asam. Dari
hasil percobaan pengendapan tahap I
dengan koagulan Ca(OH)2 seperti terlihat
pada Gambar 3, kadar krom dalam endapan
semakin besar dengan bertambahnya

jumlah Ca(OH)2 yang digunakan sampai
harga optimal kadar krom 1.435,7 ppm pada
jumlah Ca(OH)2 3,5 g.

Hal ini disebabkan semakin banyak
jumlah Ca(OH)2 reaksi stoikhiometris
pembentukan endapan lebih mudah
tercapai. Krom termasuk unsur kation
bervalensi tinggi, endapan Cr(OH)3
merupakan gumpalan bermuatan negatif
pad a suasana basa karena menyerap ion-
ion OH- dan anion-anion yang lain.
Gumpalan tersebut memberikan netralisasi,
menyerap dan terlapisi partikel muatan
positip seperti Ca2+, Na+ dan ion-ion Cr3+
yang belum mengendap (masih dalam
larutan). Pad a harga penambahan Ca(OH)2
lebih besar 3,5 9 memberikan penurunan
kadar krom dalam endapan, hal ini
disebabkan dalam larutan terdapat

kelebihan ion OH- yang akan menarik
kembali partikel muatan positip yang telah
menyatu pad a gumpalan sehingga larut
kembali. Pad a Gambar 4 terlihat bahwa
kadar krom dalam beningan berkurang

dengan bertambahnya jumlah koagulan
Ca(OH)2 sampai harga minimal kadar krom
0,0161 ppm untuk penambahan Ca(OH)2
3,5 g. Hal ini sesuai kondisi harga maksimal
kadar krom dalam endapan pada
penggunaan Ca(OH)2 3,5 g, kadar krom
dalam beningan adalah minimal. Pada
harga penambahan Ca(OH)2 lebih dari 3,5
g, kadar krom dalam beningan naik kembali.

Oari hasil percobaan pengendapan
tahap II dengan koagulan BaCI2 terhadap
beningan dari pengendapan tahap I seperti
terlihat pad a Gambar 5, kadar telurium
dalam endapan semakin besar dengan

bertambahnya jumlah BaCI2 yang digunakan
sampai harga optimal kadar telurium 1.582,8
ppm pada jumlah BaCI2 0,7 g.

Hal ini disebabkan semakin banyak
jumlah BaCI2 maka reaksi stoikhiometris
pembentukan endapan lebih mudah terjadi.
Pad a harga penambahan BaCI2 lebih besar
0,7 9 memberikan penurunan kadar telurium
dalam endapan, hal ini disebabkan dalam
larutan terdapat kelebihan ion CI- yang akan
melarutkan kembali endapan BaTeO3 dan
BaTeO4'

500

0

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Gambar 3. Kurva pengaruh jumlah koagulan Ca(OH)2 yang ditambahkan
pad a 100 mllimbah terhadap kadar krom dalam endapan hasil
proses koagulasi-flokulasi tahap I
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Gambar 4. Kurva pengaruh jumlah koagulan Ca(OH)2 yang ditambahkan
pad a 100 mllimbah terhadap kadar krom dalam beningan hasil
proses koagulasi-flokulasi tahap I
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Gambar 5. Kurva pengaruh jumlah koagulan BaCI2 yang ditambahkan
pad a beningan hasil proses koagulasi-flokulasi tahap I
terhadap kadar telurium dalam endapan hasil proses
koagulasi-flokulasi tahap II

Pad a Gambar 6 terlihat bahwa kadar
telurium dalam beningan berkurang dengan

bertambahnya jumlah koagulan BaCI2
sampai harga minimal kadar telurium 0,95

ppm pada penambahan BaCI2 0.7 g. Hal ini
sesuai kondisi harga maksimal telurium
dalam endapan.
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Gambar 6. Kurva pengaruh jumlah koagulan BaCI2 yang ditambahkan
pada beningan hasil proses koagulasi-flokulasi tahap I
terhadap kadar telurium dalam beningan

KESIMPULAN
Hasi! percobaan menunjukkan bahwa

pada kondisi optimal proses koagulasi tahap
I dengan koagulan Ca(OH)2 sebanyak 3,5 9
per 100 ml limbah cair yang berkadar krom
1.451,8 ppm dan telurium 2.532,8 ppm
diperoleh kadar krom minimal dalam
beningan sebesar 0,0161 ppm. Pad a
kondisi optimal tersebut didapat efisiensi
pemisahan krom sebesar 98,89%. Pada
penambahan Ca(OH)2 sebanyak 1,5 gram
per 100 ml limbah cair diperoleh kadar
beningan sebesar 0,0501 ppm yang telah
memenuhi syarat baku mutu limbah cairo

Kondisi optimal proses koagulasi tahap
II dengan koagulan BaCI2 sebanyak 0,7
gram terhadap beningan dari koagulasi
tahap I diperoleh kadar tellurium minimal
dalam beningan sebesar 0,9500 ppm. Pada
kondisi optimal tersebut diperoleh efisiensi
pemisahan tellurium sebesar 62,49 %
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Titiresmi (BPPT)

Pertanvaan:
Dalam makalah dijelaskan proses koagulasi, flokulasi, dan pengendapan. Mohon dijelaskan
beda masing-masing pengertian tersebut dan hubungannya dalam proses pemisahan yang
dilakukan.

Jawaban :
1. Prose koagulasi ialah proses penambahan koagulan (bahan kimia) sehingga diperoleh

senyawa yang tidak larut dari kation bervalensi tinggi
2. Proses flokulasi ialah proses pembentukan flak. Senyawa tidak larut tersebut dari proses

koagulasi yang pada suasana basa mempunyai muatan negatip akan menarik kation-kation
dalam larutan sehingga terbentuk flak, flak yang besar kemudian mengenap.

3. Dalam percobaan proses tahap I merupakan proses koagulasi dan flokulasi dimana

endapan Cr(OH)3 yang pada suasana basa bermuatan negatif, akan menarik kation dalam
larutan, dan pad a tahap I ada juga proses pengendapan langsung (endapan-endapan
CaSO4, CaC2O4, dan CaSO3)

4. Percobaan tahap II merupakan proses pengendapan langsung (endapan-endapan BaCrO4,
BaCr207. BaTeO3 dan BaTeO4).

.E Herlan Martana (P2PLR-BATAN)

Pertan~aan:
Percobaan yang dilakukan terdiri proses koagulasi tahap I dengan koagulan Ca(OH)2 dan
pengendapan tahap II dengan koagulan Ba C12. Bagaimana bila proses tersebut dibalik mula-
mula dengan BaCI2 dan kemudian Ca(OH)2

Jawaban :
Proses pada tahap I dan II tidak dapat dibalik, karena proses tahap II untuk mengendapkan
CrO4-2, Cr207-2, TeO3-2, dan TeO4-2, dengan koagulan BaCI2. Kondisi prosesnya pada harga
pH 1 0-11, melalui proses tahap I netralisasi dengan NaOH dan koagulasi menggunakan
Ca(OH)2 harga pH tersebut baru dicapai.

A./
Stephanus Bambang Guritno (PT. Prasada Pamunah Limbah Industri)

Pertan~aan:
Apakah dalam limbah ada elemen ikutan yang lain selain Cr dan Te ?
Bila ada elemen ikutan bagaimana kedudukannya dalam proses?

Jawaban :
Mengacu proses fabrikasi 1-131 yang residunya merupakan limbah yang dimaksud, kandungan
limbahnya adalah telurium, khrom, asam sulfat, asam oksalat dan asam sulfit.
Jadi selain telurium dan khrom ada zat lain yaitu asam sulfat, asam oksalat dan asam sulfit.
Dalam proses yang dilakukan zat-zat tersebut dinetralisasi oleh NaOH, kemudian diendapkan
sebagai CaSO4 dan CaC2O4 dan CaSO3.

---0000000---
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