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ABSTRAK
PENYERAPAN Sr-90 DAN Co-50 DARI LlMBAH RADIOAKTIF CAIR DENGAN MENGGUNAKAN ARANG

AKTIF LOKAL. Telah dilakukan penelitian tentang penyerapan Sr-90 dan Co-60 dari limbah radioaktif cair dengan

menggunakan arang aktif lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan serap arang aktif lokal

terhadap radionuklida Sr-90 dan Co-60. Arang aktif yang diperoleh dari pabrik di Yogyakarta digerus dan disaring untuk

mendapatkan variasi ukuran serbuk (mesh) : -20+40 mesh, -40+60 mesh, -60+80 mesh dan -80 mesh. Sejumlah 0,4 9

arang aktif tersebut dikontakkan dengan 10 ml larutan limbah dengan konsentrasi 0,1 N yang mengandung masing-

masing radionuklida Sr-90 dan Co-60. Campuran diaduk selama 24 jam pads kecepatan 400 rpm. Beningannya

kemudian dipipet dan dianalisis dengan menggunakan "Liquid Scintillation Analyzer" (LSA). Hasil terbaik yang

diperoleh adalah sebagai berikut : Untuk penyerapan terhadap Co-60, KTK-nya = 2,26 meq/g ; Kd = 233,14 cm3/g; dan

Efisiensi Pemisahannya (EP) = 90,32 %. Sedangkan untuk penyerapan terhadap Sr-90, KTK-nya = 2,05 meq/g; Kd =

115,03 cm3/g dan EP-nya = 82,15 %. Arang aktif yang digunakan untuk mendapatkan hasil terbaik tersebut adalah

arang aktif dengan ukuran serbuk -80 mesh.

ABSTRACT
SORPTION OF Sr-90 AND Co.60 FROM LIQUID RADIOACTIVE WASTE BY LOCALLY ACTIVATED

CARBON. The experiment of sorption of Sr-90 and Co-60 from aqueous radwaste by locally activated carbon had been
done. The aim of the experiment is to know the sorption capability of the locally activated carbon toward Sr-90 and Co-
60. Activated carbon, that are obtained from locally company in Yogyakarta, are crushed and sieved to obtain powder
size variation (mesh) ..-20+40 mesh, -40+60 mesh, -60+80 mesh and -80 mesh. A number of 0.4 g of the activated
carbon then be contacted with 10 ml of the 0.1 N waste solution that contains radionuclides Sr-90 and Co-60
respectively. This mixed solution then be rolled for 24 hours at 400 rpm. The effluent then be pipetted and analyzed with
"Liquid Scintillation Analyzer" (LSA). The best result is obtained.. For Co-60 sorption with Cationic Exchange Capacity =
2.26 meqig, its Distribution Coefficient = 233.14 cm3/g and its Sorption Efficiency = 90.32 % ..and for Sr-90 sorption, its
Cationic Exchange Capacity = 2.05 meqig, Distribution Coefficent = 115.03 and its Sorption Efficiency was 82.15 %.

Activated carbon be used that shows the best result is the one with its powder size -80 mesh.

PENDAHULUAN
Keberadaan radionuklida seperti Co-60

dan Sr-90 dalam limbah radioaktif cair tidak
dikehendaki. Sebelum limbah ini diolah lebih
lanjut atau didispersikan ke lingkungan,
radionuklida Sr-90 dan Co-60 harus
dibebaskan terlebih dahulu dari limbah. Ada
banyak metode dan bahan yang bisa
digunakan untuk menyerap radionuklida-
radionuklida ini dari limbah. Salah satunya,
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
arang aktif lokal dengan metode adsorpsi.

Arang aktif ini diperoleh dari sebuah
pabrik di Yogyakarta, terbuat dari bahan
dasar tempurung kelapa yang diperoleh dari
para petani di sekitar lokasi pabrik. Arang
aktif biasanya disebut karbon aktif yang
dapat menyerap beberapa jenis zat di dalam
cairan ataupun gas, sehingga arang aktif
dapat digunakan sebagai bahan penjernih
maupun untuk menghilangkan bau busuk.

Pad a arang aktif terdapat banyak pori
(zone) berukuran nano hingga mikrometer.
Demikian banyaknya pori-pori itu sehingga
dalam satu gram arang aktif, bila semua
dinding rongga pori direntangkan, luas

permukaan seluruhnya dapat mencapai
ratusan hingga ribuan meter persegi [1].

Oi dalam air yang tercemar, misalnya
oleh amoniak (NH3), asam sulfida (H2S)
ataupun oleh unsur-unsur logam berat
lainnya, bila digunakan arang aktif maka
molekul-molekul zat pencemar tersebut
akan terjaring dan terperangkap di dalam
pori-pori atau zone-zone antar kristal arang
aktif sehingga pada akhirnya air menjadi
bersih tanpa bau.

Arang yang atom-atomnya merupakan
atom-atom karbon dapat aktif bertungsi
sebagai bahan penyerap bila atom-atom
arang tersebut dapat diubah dari bentuk
amort menjadi bentuk poli kristal. Supaya
terjadi arang aktif, harus dilakukan aktivasi
yaitu, dalam hal ini, pemanasan pad a suhu

tinggi[1,2].
Oengan pemanasan tersebut maka

atom-atom karbon akan mengatur diri
sedemikian rupa sehingga terjadi poli kristal.
Rongga-rongga atau pori-pori (zone-zone)
antar kristal berukuran orde nano hingga
mikrometer. Proses aktivasi atau kristalisasi
arang dari bentuk amort menjadi poli kristal
dilakukan dalam tanur suhu tinggi. Proses
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dalam komgosisi dari fluida yang tidak

teradsorpsi[2,3].
Mekanisme adsorpsi itu relatif kompleks

dan banyak teori yang diajukan untuk
menerangkan gejala adsorpsi tersebut.
Pad a umumnya para ahli, seperti dinyatakan
oleh PERRY, berpendapat bahwa pad a
permukaan adsorben (dianggap) sebagian
dari valensi-valensi yang mengikat atom-
atom berada dalam keadaan bebas dan
terbentuk valensi sekunder, hingga dengan
adanya gaya-gaya valensi sekunder ini

dapat menyebabkan terjadinya adsorpsi[4].
Ada dua macam adsorpsi, yaitu :

1. Adsorpsi Fisis, antara lain bersifat bolak-
balik (reversibel).

2. Adsorpsi Kimia, disini akan terjadi ikatan
kimia antara atom-atom atau molekul-
molekul zat yang diadsorpsi dengan
atom-atom atau molekul-molekul zat
padat yang terdapat pad a permukaan,
karenanya tidak bersifat bolak-balik

(ireversibeIYs,S].

Perbandingan antara kedua adsorbsi
tersebut dapat dilihat pad a Tabel1.

Dua diantara karakteristik terpenting dari
zat padat sebagai adsorben adalah :
1. Perbandingan luas permukaan terhadap

volume haruslah besar.
2. Harus terdapat afinitas utama untuk

salah satu komponen dari fluida.

produksi ini merupakan proses fisika. Hasil

produksinya merupakan arang dengan
karbon berkadar tinggi[3,4].

Karbon aktif dapat diproduksi dari
berbagai bahan baku seperti : kertas, kulit
padi, gambut, tulang, serbuk gergaji, kayu,
biji kelapa sawit, tempurung kelapa, ubi
kayu, tapioka dan sebagainya[5]. Dalam
penelitian ini, yang digunakan adalah arang
aktif dari tempurung kelapa.

Susunan atom karbon arang aktif adalah
sedemikian rupa sehingga bahan tersebut
mempunyai sifat semikonduktor maupun
sifat konduktor. Dalam arang aktif terdapat
banyak ion dan elektron bebas. Ini berarti
arang aktif dengan mudah dapat menjaring
ion-ion maupun molekul-molekul pengotor
dan mengurung molekul-molekul tersebut di
dalam pori-pori arang aktif. Arang aktif
merupakan bahan penjernih paling ampuh[6].

Arang aktif dapat digunakan dalam
berbagai bidang. Dalam aplikasinya, bentuk
dan ukuran dalam mesh tergantung pada
kebutuhan, misalnya untuk menghilangkan
bau busuk dan racun di dalam tambak
(NH3, H2S dan beberapa jenis logam be rat)
digunakan arang bentuk keping. Air tawar
yang tercemar oli dapat dibersihkan dengan
arang aktif bentuk serbuk. Beberapa mikro-
organisme, misalnya bakteri maupun virus,
yang dianggap sebagai makromolekul dapat
terjaring oleh arang aktif bentuk keping
maupun serbuk[1].

Berikut ini adalah aplikasi arang aktif di
berbagai bidang :
1. Pembuatan air bersih untuk produksi bir

dan berbagai jenis minuman.
2. Membersihkan air limbah di berbagai

industri makanan.
3. Membersihkan air limbah di pabrik

tekstil.
4. Membersihkan bau busuk dan racun

dalam tambak udang/ikan.
5. Membersihkan air tawar maupun air

payau untuk bibit udang dan ikan.
6. Bahan elektrode dalam listrik.
7. Penggunaan dalam pabrik bumbu

masak dan minyak goreng.

Dalam memberi batasan mengenai
adsorpsi, BROWN mengemukakan bahwa
yang dimaksud dengan adsorpsi dalam Unit
Operasi adalah mempersentuhkan suatu zat
padat dengan suatu campuran fluida dalam
kondisi sedemikian sehingga sebagian dari
fluida tersebut diadsorpsi pada permukaan
zat padat dengan menyebabkan perubahan

Dalam bidang teknik, adsorpsi banyak
dipakai sebagai cara untuk menghilangkan
atau mengambil satu atau beberapa
komponen dari campuran fluida
(perpindahan massa dari fase cair ke fase
padat) dan dalam hal ini merupakan
kebalikan dari ekstraksi padat-cair. Juga
adsorpsi merupakan alat analisis untuk
memisahkan campuran zat yang sukar
dipisahkan dengan jalan distilasi, ekstraksi
atau kristalisasi. Misalnya adsorpsi dan
desorpsi dari zat-zat murni dilaksanakan
dalam pen~impanan gas dan dalam
refrigeration[ .7,8].

Dalam proses adsorpsi, dijumpai tiga
tindakan :
1. Persentuhan fluida dengan adsorben

padat. Selama tindakan ini, sebagian
dari fluida diadsorpsi oleh adsorben.
Fluida yang teradsorpsi ini disebut
adsorbate.

2. Pemisahan fluida yang tidak teradsorpsi
dari adsorben-adsorbate.

3. Pengerjaan lebih lanjut dari adsorben-
adsorbate.
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Tabel1. Perbandingan Adsorbsi Fisis dan Adsorbsi Kimia

Adsorpsi Fisis Adsorpsi Kimia

~fat adsoI~i I Bolak:balik. iTidak bolak balik.
Besar,ordenya sarna dengan
anas reaksi.

Tahanan terha dap "surface
I r~action" menentukan.

I Kecil, ordenya jauh lebih kecil
dari pad a panas reaksi.
Tahanan terhadap "mass-, 
transfer" rneMntukan. I

Kecepatan adsorpsi

Specificity" Rendah, seluruh permukaan

mampu mengadakan adsorpsi
fisis.

Tinggi, "chemi sorption"
terbatas pada "active centers"

yang terdapat pada
permukaan.

Penutupan permukaan Sempurna dan dapat terbentuk

"multilayers"

Rendah,
diabaikan

Tidak sempurna dan terbatas

pada permukaan lapisan
, tunggal

Tinggi, sarna dengan reaksi
kimia

-
Energi aktivasi hampir dapat

SedikitBanyaknya
teradsorpsi
massa -

zat yang

p e~~~~~:_l
Banyak

MANTELL mengemukakan tiga tipe
proses adsorpsi, yaitu :
1. Perkolasi (percolation) adsorben

merupakan bed yang tetap (stationary

bed).
2. Dispersed contact: dalam hal ini

terdapat persentuhan yang baik sekali
antara fase-fase yang bersangkutan dan
dengan jalan sedimentasi atau filtrasi,

juga dengan menggunakan centrifuge
dapat dilakukan pemisahannya.

3. Fase padat dan fase fluida dialirkan
terus-menerus (continuous), biasanya
dengan arah berlawanan, misalnya
pad a proses hypersorption.

adsorpsi dari adsorben. Lamanya adsorpsi
dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan
ekonomis atau pengalaman dan

penyesuaian-penyesuaian.
Dari faktor-faktor yang tersebut di atas,

yang perlu mendapat perhatian khusus
adalah kapasitas adsorpsi dari adsorben.
Dengan diketahuinya kondisi tersebut,

perencanaan optimum bagi adsorpsi dapat
diperoleh dari material balans dan
pertimbangan ekonomi. Kapasitas adsorpsi
suatu zat padat terhadap suatu zat yang
terdapat dalam fluida merupakan fungsi
yang kompleks dari beberapa variabel,
seperti[10,11] :
1. Karakteristik kimia dan fisik dari zat

padat.
2. Komposisi dari fluida.
3. Suhu proses adsorpsi.
4. Tipe adsorpsi.
5. Waktu atau kecepatan persentuhan.

Menurut Mc.CABE dan SMITH, batas
atau limit perpindahan massa akan tercapai
bila kedua fase yang bersangkutan berada
dalam kesetimbangan dan perpindahan
massa tidak lagi terjadi. Jadi dalam
melaksanakan adsorpsi, perlu diperhatikan
faktor-faktor yang berpengaruh alas
lancarnya adsorpsi Uuga perlu untuk
keperluan perencanaan), antara lain[7,S.9] :
1. Banyaknya fluida yang dikerjakan per

satuan waktu.
2. Banyaknya zat yang diadsorpsi.
3. Kapasitas adsorpsi dari adsorben.
4. Lamanya proses adsorpsi.

Misalnya massa atau volume adsorben
pertama-tama ditentukan oleh banyaknya
zat yang harus diadsorpsi dan kapasitas

Meskipun banyak teori telah diajukan
untuk menerangkan beberapa gejala
adsorpsi, tata pelaksanaan yang terbaik dan
sederhana untuk mendapatkan keterangan-

keterangan yang berhubungan dengan
kapasitas adsorpsi dari suatu zat padat
diperoleh dari percobaan langsung yang
bersangkutan dengan sistem yang

digunakan.
Kapasitas adsorpsi karbon terhadap zat

terlarut tertentu tergantung dari baik atom
karbon maupun zat terlarutnya. Kebanyakan
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limbah cair adalah kompleks dan dapat
diserap secara bervariasi tergantung pada
kandungannya. Struktur molekul, kelarutan,
dan seterusnya, semuanya mempengaruhi
daya serap iniI11,12].

berbentuk serbuk yang sangat halus,
sebanding dengan arang aktif lakal yang
berukuran -80 mesh, dan lebih bagus daya
serapnya hanya dari arang aktif lakal
yang berukuran kasar (-20+40 mesh).

TAT A KERJA
Bahan

Arang aktif yang diperoleh dari pabrik
ditumbuk dan disaring untuk mendapatkan
variasi ukuran serbuk. Larutan simulasi
limbah diperoleh dari : Untuk radionuklida
Sr-90, limbah dibuat dari larutan SrCI2.6H2O
dengan normalitas 0,1 N. Kedalam larutan
tersebut lalu ditambahkan larutan Sr-90
aktif. Sedang untuk limbah Co-60, larutan
dibuat dari CO(NO3)2.6H2O dengan
normalitas juga 0,1 N yang ditambah larutan
aktif Co-60.

Metode
Masing-masing larutan limbah simulasi,

sebanyak 10 ml, ditempatkan ke dalam botol
polietilen kapasitas 20 ml, lalu ke dalam
botol-botol tersebut ditambahkan serbuk
arang aktif dengan berbagai ukuran serbuk
dengan berat untuk masing-masing sistem
sebesar 0,4 gram. Sistem dengan arang
aktif yang telah kontak dengan larutan
limbah ini "dirolling" di alat roller selama 24
jam pad a kecepatan 400 rpm. Untuk
memisahkan arang aktif dari larutannya
kemudian sistem disentrifugasi dalam alat
sentrifuge "Marathon 21 K" pada kecepatan
4000 min-1 selama 10 men it. Setelah arang
aktifnya mengendap, beningan diplpet
sebanyak 5 ml lalu dianalisis dengan
menggunakan alat "Liquid Scintillation
Analyzer" Tri Carb-1600 TR dari Packard.
Berdasarkan hasil anal is is ini kemudian
dilakukan penghitungan untuk menentukan
kemampuan serap dari karbon aktif
terhadap radionuklida Sr-90 dan Co-60.

Dari Tabel 2 dan 3 terlihat, baik untuk
penyerapan Sr-90 maupun Co-60, bahwa
semakin kecil ukuran serbuk, kemampuan
serapnya juga semakin besar. Ini
disebabkan dalam proses adsorpsi ini, luas
permukaan dari serbuk merupakan faktor
yang dominan dalam proses penyerapan.
Dengan semakin kecilnya ukuran serbuk
maka luas permukaannya menjadi semakin
besar[11].

Hasil penelitian terbaik pad a kondisi ini
diperoleh pada serapan Co-60 dan Sr-90
oleh arang aktif berukuran -80 mesh. Untuk
serapan Co-60 oleh arang aktif ukuran -80
mesh diperoleh KTK sebesar 2,26 meq/g,
Kd senilai 233,14 cm3/g dan efisiensi
penyerapan sebesar 90,32 %. Sedangkan
untuk serapan Sr-90 oleh arang aktif dengan
ukuran yang sarna diperoleh KTK 2,05
meq/g, Kd 115,03 cm3/g dan efisiensi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari pekerjaan dan hasil analisis yang

diperoleh, kemudian dilakukan
penghitungan, maka didapatkan hasil
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 dan
Tabel3.

Dari hasil tersebut, tampak bahwa arang
aktif lokal ini rata-rata lebih bagus menyerap
radionuklida dibandingkan arang aktif
laboratorium, yaitu arang aktif yang diimpor
dari Merck. Arang aktif dari Merck ini

74



serapan sebesar 82,15 %. Terlihat bahwa
serapan arang aktif terhadap Co-50 lebih
baik daripada serapan terhadap Sr-90.

Adsorpsi adalah proses penyerapan
pad a suatu permukaan. Luas muka menjadi
sangat besar pad a zat yang terdispersi

sehingga adsorpsi padanya menjadi sangat
menonjol. Misalkan sistem mengandung N
butir berbentuk bola dengan diameter d,
atau kubus dengan rusuk d.

Luas muka N bola adalah :

molekul pada permukaan zat padat tersebut.
Energi potensial permukaan dan molekul
turun dengan mendekatnya molekul ke
permukaan. Adsorpsi memanfaatkan
kemampuan padatan tertentu untuk
mengkonsentrasi substansi dari larutan ke
permukaannya. Dengan cara ini, komponen,
baik gas ataupun cairan, dapat dipisahkan[6].

A = N.7t. d2

dan volumenya

N7td3

6
v=

6V
D

3V
r

Maka A= =

dimana r = 1f2 d = radius butir.

KESIMPULAN
Dari analisis dan perhitungan yang telah

dilakukan terlihat kemampuan serap arang
aktif lokal ini terhadap radionuklida Sr-90
dan Co-50 lebih baik daripada arang aktif
impor dari MERCK. Hasil terbaik diperoleh
untuk serbuk dengan ukuran butir terkecil,
yaitu yang 10105 dari saringan berukuran 80
mesh, dengan kemampuan serap :
1. Terhadap Sr-90 dengan Koefisien Tukar

Kation (KTK) sebesar 2,05 meq/g,
Koefisien Distribusi (Kd) sebesar 115,03
cm3/g dan Efisiensi Penyerapan senilai
82,15%.

2. Terhadap Co-50, diperoleh KTK sebesar
2,25 meq/g, Kd seharga 233,14 cm3/g
dan Efisiensi Penyerapan senilai
90,32%.
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.E Nusa Ida man Said (BPPT)

Pertan~aan :
1. Kenapa waktu kontak 24 jam, kenapa tidak 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Karena setahu

saya, daya serap arang aktif sangat cepat, dalam orde men it/jam sudah mampu menyerap.
2. Dalam kesimpulan, tidak perlu disebutkan ukuran untuk penyerapan terbaik -80 mesh,

karena semakin kecil ukuran serbuk, daya serap semakin baik. Bila ada ukuran -200 mesh,
misalnya, maka ukuran ini yang akan memberikan hasil terbaik.

Jawaban :
Waktu 24 jam saya dapatkan dari percobaan terdahulu (dengan menggunakan MnOv.
Percobaan ini langsung memakai hasil percobaan tersebut. Va memang daya serap arang aktif
sangat cepat. Barangkali perlu dilakukan lagi percobaan dengan waktu kontak orde men it; 5
men it, 10 men it, 30 men it, 60 menit dan seterusnya.
Terima kasih atas sarannya.

---0000000---
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