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ABSTRAK
PENGGUNAAN ADITIF KAPUR PADA SEMENTASI KONSENTRAT LlMBAH CAIR AKTIVITAS RENDAH

YANG MENGANDUNG ASAM BORAT. Telah dipelajari optimasi aditif kapur pads sementasi konsentrat limbah cair

aktivitas 1 ~Ci/ml yang mengandung asam borat. Parameter yang dipelajari ialah kadar aditif optimum untuk

menghasilkan kualitas hasil imobilisasi yang terbaik. Benda uji dibuat dari adonan semen dengan konsentrat yang

ditambah asam borat Komposisi adonan semen terdiri dari air dengan perbandingan air/semen (A/S) 0,35;

perbandingan pasir/semen (P/S) 0,75 dan kadar asam borat (B) 15000 ppm. Pads kondisi tersebut ke dalam adonan

semen ditambahkan aditif kapur dengan perbandingan kapur/semen (K/S) 0,05 -0,8. Pengujian kualitas blok beton-

limbah yang dihasilkan meliputi densitas, kuat tekan dan laju lindi. Densitas ditentukan dengan mengukur berat dan

volume benda uji, kuat tekan diukur menggunakan Blat uji tekan buatan "Paul Weber" dan laju lindih diuji menggunakan

air bebas mineral selama 224 hari. Hasil optimum yang diperoleh (K/S) 0,30, yang menunjukkan kualitas densitas (p)

2,449 :t 0,008 g.cm-3, kuat tekan (r) 44,005 :t 0,0 12 N.mm-2 dan laju lindi (Rn) 7,20x10-4 -0,90x10-4 g.cm-2.harr1

Karakteristik blok beton-limbah hasil penelitian ini telah memenuhi standar IAEA.

ABSTRACT
APPLICATION OF LIME ADDITIVE ON CEMENTATION OF CONCENTRATED LOW ACTIVITIES LIQUID

RADWASTE CONTAINING BORIC ACID. The effect of lime additive on the waste form containing boric acid and the
actiwity 1 ,uCi/ml have been studied. The studiing parameter was the optimum lime additive in concentrate. The sample
was made by cement sluny containing boric acid. The cement sluny composition are water/cement ratio (W/C) was
0.35, sand/cement ratio (SIC) was 0.75 and boric (8) was 15000 ppm. On this condition into cement sluny was added
the lime additive (K/C) 0.05 -O,B by weigh. The quality test included density, compressive strength and leaching rate.
The density was determination by weighing and measuring sample volume, compressive strength determination using
"Paul Weber" apparatus and leaching rate tested using aquadest. The result of this research are the lime/cement ratio

(K/C) 0.30; the densitas (p) 2.449 :to.OOB g.cm-3, the compressive strength (I) 44.005 :to.012 N.mm-2 and. the leaching
rate (Rn) 7.20x 10-4-0. 90x1q4 g. cm-2. day-I. Accourding to this research the quality of the waste form has been complied
the IAEA qualitystandar.

PENDAHULUAN
Efek sam ping dari pengembangan dan

pengoperasian semua jenis teknologi,
termasuk teknologi nuklir adalah timbulnya
limbah yang berbentuk padat, semi cair
maupun cairo Dalam bidang nuklir
pengelompokan limbah selain didasarkan
fasa, limbah dapat pula dikelompokkan
berdasarkan aktivitas yaitu limbah aktivitas
rendah, sedang dan tinggi. Limbah aktivitas
rendah adalah limbah yang mempunyai
aktivitas 10-6 <A ~1 0-3 IJ,Ci/ml, limbah
aktivitas sedang adalah limbah yang
mempunyai aktivitas 10-3 <A ~1 0-1 IJ,Ci/ml dan
limbah aktivitas tinggi adalah limbah yang
mempunyai aktivitas 10-1 <A ~1 0+4IJ,Ci/ml.

Pad a pembangkit listrik tenaga nuklir
jenis reaktor air ringan bertekanan (PWR).
dalam air pendingin primernya ditambah
Boron-10 sebagai penyerap neutron.
Akibatnya limbah radioaktif cair aktivitas
rendah dari pendingin primer tersebut
mengandung asam borat (H3BO3)[1]. Air
limbah bekas pendingin primer dikelompok-
kan dalam limbah cair aktivitas rendah
karena mempunyai aktivitas spesifik 10-
6 <A~1 0-3 IJ,Ci/ml.

Terdapatnya ion borat (B4H7)-2 dan
8sam borat (H3BO3) dalam limbah,
mengakibatkan proses hidrasi semen
menjadi terhambat. Apabila dilakukan
imobilisasi konsentrat limbah cair yang
mengandung borat tanpa penambahan
aditif, adonan semen tersebut sangat sulit
mengeras bahkan sampai waktu 35 hari
be!um terjadi pengerasan. Peristiwa tersebut
disebabkan karena terbentuk krista!
Ca4.B1o.O19.7H20[2J. Untuk mengatasi
kesulitan mengeras tersebut diperlukan aditif
yang dapat membuat adonan semen-limbah
menjadi mudah mengeras. Dalam penelitian
dilakukan penambahan aditif kapur, karena
kapur selain dapat membantu proses
pengerasan adonan semen dapat pula
memperbaiki sifat lindi blok beton-limbah
hasi! imobilisasi limbah yang mengandung
asam borat.

Pada penelitian ini dilakukan
pengungkungan konsentrat limbah cair
aktivitas rendah dengan matriks semen
portland type I dengan penambahan aditif
kapur. Penyusun utama semen Portland
type I terdiri dari campuran[3J: 50% trikalsium
Silikat (C3S) 3CaO.SiO2, 24% dikalsium
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benda uji (mm2). Standar kualitas kuat tekan
blok beton-limbah yang ditetapkan oleh
fAEA[4,S] adalah:

Silikat (C2S) 2CaO.SiO2, 11 % trikalsium
Aluminat (C~) 3CaO.AI2O3, 8% tetrakalsium
Aluminof (C4AF) 4CaO.AI2O3.Fe203 dan 7%

kandungan lainnya.
Penambahan agregat ke dalam air

akan terjadi reaksi hidrasi sebagai berikur3j.
r= (20 -50) N.mm-2

2(3CaO.SiOv + 6H2O ~

3CaO.2SiO2.3 H2O + 3 Ca(OH)2 (1)

2(2CaO.SiO2) + 4 H2O
3CaO.2SiO2.3 H2O + Ca(OH)2 (2)

3CaO.AI2O3 + 6H2O

3CaO.AI2O3.6H2O (3)

4CaO.AI2O3.Fe2O3+17H2O ~

3CaO.AI2O3.12H2O+3CaO.Fe203.5H2O (4)

Dengan adanya penambahan aditif
kapur (CaO), terjadi pengikatan asam borat
oleh CaO sehingga jumlah CaO sebagai
penyusun semen tidak terganggu.

CaO + H2O ~ Ca(OH)2 (5)

2H3BO3 + Ca(OH)2
Ca(BO3)2 + 4H2O (6)

Laju pelindian merupakan salah satu
karakteristik blok beton-limbah yang penting
untuk mengevaluasi hasil olahan, karena
tujuan akhir imobilisasi limbah adalah
memperkecil potensi terlepasnya radio-
nuklida yang ada dalam limbah ke

lingkungan. Laju pelindian dapat
diasumsikan sebagai korosi, yaitu kerusakan
blok beton-limbah yang dapat diukur dari
kehilangan berat, atau laju pelindian dapat
ditentukan dengan mengukur jumlah fraksi
unsur tertentu yang terlepas dari blok beton-
limbah. Untuk mengukur laju pelindian dapat
dilakukan dengan dua metoda, tergantung
pada data yang dibutuhkan yaitu laju
pel indian dipercepat dan laju pelindian

jangka panjang. Laju pelindian dipercepat
digunakan pada penelitian jangka pendek
untuk meneliti pengaruh beberapa
parameter. Pengujian ini menggunakan
suhu yang lebih tinggi dari suhu kamar yaitu
100°C guna mempercepat pelindian, yaitu
dengan cara mengekstrak benda uji dengan
alat Sokhlet. Pengujian laju pelindian jangka
panjang dilakukan menggunakan simulasi
kondisi lingkungan dalam penyimpanan
lestari.

Pad a penelitian ini laju pelindian
ditentukan pada suhu kamar yaitu dengan
mengukur 137 Cs yang terlepas dari blok

beton-limbah ke dalam air pelindi. Laju

pelindian dapat dihitung menggunakan
persamaan :

Pada penelitian terdahulu telah
dipelajari berturut-turut pengaruh
perbandingan air/semen (A/S) , pengaruh
perbandingan pasir/semen (P/S) dan
pengaruh kandungan borat (8) terhadap
karakteristik blok beton-limbah misaln~a
densitas, kuat tekan dan laju pelindian J,
Makin tinggi kandungan asam borat dalam
limbah, adonan semen makin sulit
mengeras.

Untuk mengetahui kualitas blok beton-
limbah hasil sementasi limbah yang
mengandung asam borat dilakukan uji
densitas, kuat tekan dan uji lindi. Standar
kualitas kuat tekan blok beton-limbah yang
ditetapkan oleh IAEA[4,S] adalah:

A xGnRn = Ao xLxTn (8)

p = 1,70 -2,50 g.cm-3

Uji kuat tekan dan perhitungan kuat
tekan menggunakan persamaan :

Rn adalah laju lindih (g.cm-2.hari-1), An

adalah aktivitas terlindi (uci), G adalah berat
contoh (gram), Ao adalah aktivitas awal
sebelum uji lindih (UCi~, L adalah luas
permukaan contoh (cm) dan Tn adalah

waktu lindih (hari).
Standar kualitas laju lindi blok beton-limbah
yang ditetapkan oleh IAEA[4,S] adalah:

r=W/(llR2 (7)
Rn=(1,70x10-2 -2,SOx10-4) g.cm-2.harr1

r adalah kuat tekan (N.mmo2), W dan R
berturut-turut adalah tekanan maksimum
saat benda uji pecah (N) dan diameter
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TATA KERJA

Bahan
Untuk penelitian ini digunakan

konsentrat limbah simulasi yang
mengandung asam borat. Bahan-bahan
yang digunakan adalah sebagai berikut:
Semen portland tipe I produksi PT. Semen
Cibinong Indonesia, pasir kering dari sungai
Cisadane ber-diameter ~ 2,0 mm, konsentrat
simulasi limbah cair yang mengandung
15.000 ppm asam borat dan ekstrak kering
250 g/l terdiri dari 80% NaNO3,(PA), 18%
Na2S04,(PA), 2% NaCI(PA~7 aditif kapur
CaO dan perunut larutan 1 Cs (PA) 0,01

ppm.

tersebut terlihat bahwa semakin besar
kandungan CaD, kuat tekan makin
meningkat. Kuat tekan yang rendah
disebabkan karena CaD sebagai komponen
penyusun semen bereaksi dengan asam
borat sehingga reaksi hidrasi terganggu dan
kristal semen menjadi tidak sempurna.
Reaksi hidrasi semen merupakan fungsi air
yang ditambahkan, aditif dan suhu yang
sangat berpengaruh pada kualitas blok
beton-limbah. Dengan adanya asam borat
dalam limbah maka terjadi reaksi antara
asam borat dengan Kalsium hidroksida dari
reaksi 1 dan 2 di pendahuluan, sehingga
menghambat reaksi hidrasi antara semen
dengan air.

Penambahan 0,05 CaD menghasilkan
kuat tekan yang minimum yaitu 29,60
N.mm-2. Makin banyak CaD yang
ditambahkan pada adukan semen, reaksi
hidrasi semakin sempurna, sehingga kuat
tekan semakin besar. Kuat tekan
maksimum yang teramati (rmaks) 44,10
N.mm-2 terjadi pad a penambahan CaD
0,30. Apabila aditif CaD ditambahkan terus,
akan terjadi kelebihan aditif terperangkap di
antara hid rat-hid rat semen. Kelebihan aditif
pada adonan semen mengakibatkan reaksi
hidrasi tidak sempurna sehingga ikatan
hidrat semen menjadi rapuh akibatnya kuat
tekan benda uji menjadi rendah. Apabila
aditif ditambahkan terus, blok beton-limbah
semakin rapuh peristiwa tersebut terjadi
pada penambahan CaD 0,4, 0,6 dan 0,8.
Dapat disimpulkan bahwa kuat tekan blok
beton-limbah optimum terjadi pada
penambahan aditif CaD sebanyak 0,30.

Tabel 1 memuat data densitas dan data
kuat tekan. Densitas (p) merupakan salah
satu parameter untuk menentukan kualitas
blok beton-limbah yang dibutuhkan untuk
mem-prediksi keselamatan transportasi,
penggudangan dan penyimpanan lestari.
Tabel 1. menunjukkan uji densitas sepuluh
benda uji blok beton-limbah yang
menghasilkan data densitas rata-rata (p)
2,449 g.cm-3 dan simpangan baku (0')
0,008. Jadi densitas blok beton-limbah (p)
2,449 :!: 0,008 g.cm-3 Densitas blok beton-
limbah hasil penelitian ini telah memenuhi
standar IAEA.

Metoda
Mengacu pada pustaka [2] perbandingan

air/semen (AlS) optimum 0,35 dan

perbandingan pasir/semen (P/S) optimum
0,75 serta asam borat (B) optimum 15.000
ppm. Dengan menggunakan AlS, PIS dan
B/S optimum dilakukan penambahan aditif
kapur (K). Perbandingan aditif kapur/semen
(K/S) divariasi dari 0,05; 0,10; 0,20; 0,30,
0,40; 0,60 dan 0,80.

Campuran dibuat homogen lalu dicetak
dengan diameter 50 mm dan tinggi 50 mm,
kemudian didiamkan selama 28 hari. Untuk
uji kualitas blok beton hasil imobilisasi,
dilakukan pengukuran yang meliputi:
densitas, kuat tekan dan laju lindi.
Pengukuran densitas, ditentukan dengan
pengukuran berat dan volume benda uji
telah dihaluskan permukaannya.
Pengukuran kuat tekan, dilakukan terhadap
benda uji setelah diukur densitasnya.
Pengukuran laju lindi dilakukan pada benda
uji lainnya setelah pengukuran densitas
dengan merendamnya dalam air bebas
mineral. Contoh air pelindi diambil dan
dianalisis setiap hari sampai hari ke
delapan, tiap minggu sampai minggu ke
delapan dan tiap bulan sampai bulan ke
enam. Analisis dilakukan menggunakan
Spektro-fotometer Serapan Atom (SSA).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian disajikan pada Gambar

1 dan Tabel 1 serta Gambar 2. Gambar 1
menunjukkan pengaruh aditif GaO terhadap
kuat tekan blok beton-limbah. Pada gambar
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Gambar 1. Kuat tekan hasil sementasi sebagai fungsi % aditif CaO

Gambar 2. Laju lindi hasil sementasi sebagai fungsi waktu
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Kuat tekan (r) adalah gaya tekan
maksimum yang dibutuhkan untuk
menghancurkan benda uji dibagi dengan
luas permukaan yang mendapat tekanan.
Kuat tekan blok beton-limbah merupakan
parameter penting untuk evaluasi
kecelakaan. Untuk menjamin keselamatan
penanganan, transportasi dan penyimpanan
lestari, kuat tekan harus memenuhi standar
IAEA, sehingga apabila terjadi kecelakaan
tidak menimbulkan kerusakan yang serius.

Dengan menggunakan persamaan (7)
yang tercantum di pendahuluan dapat
dihitung kuat tekan sepuluh benda uji. Hasil
pengukuran kuat tekan rata-rata (r) 44,005
N.mm-2 dan simpangan baku (0-) 0,012. Jadi
kuat tekan blok beton-limbah (r) 44,005 1:
0,012 N.mm-2. Kuat tekan blok beton-limbah
hasil penelitian ini telah memenuhi standar
IAEA.

Gambar 2 menunjukkan laju lindi tiga
benda uji blok beton-limbah hasil sementasi
sebagai fungsi waktu. Dalam gambar
terlihat bahwa dari hari pertama uji pelindian
hingga hari ke empat belas grafik menurun
dengan cepat. Pad a hari ke lima belas
terjadi titik belok dan mulai hari ke lima
puluh enam dan seterusnya laju lindih
mendekati konstan, artinya apabila proses

pelindihan dilanjutkan terus, penambahan
fraksi terlindi relatif kecil sedangkan waktu
lindi semakin besar. Dengan menggunakan
persamaan (8) diketahui bahwa perubahan
laju lindi sangat kecil sehingga dapat
dianggap konstan. Dapat disimpulkan
bahwa laju lindi blok beton-limbah dengan
penambahan 0,3% aditif CaO adalah Rn
(7,20 -0,90) x 10-4 g.cm-2.hari-1 yang telah
memenuhi standar IAEA.

5

6

7

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini

diketahui bahwa blok beton-limbah hasil
imobilisasi konsentrat limbah cair aktivitas
rendah yang mengandung asam borat
mempunyai kwalitas optimum pada
penambahan aditif CaG 0,3. Kualitas hasil
sementasi adalah: kuat tekan (r) 44,05 :t
0,01 N.mm-2, dan laju lindi (Rn) 7,20 -0,90
x10-4 g.cm-2.hari-1. Karakteristik blok beton-
limbah hasil penelitian ini telah memenuhi
standar IAEA.
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.E If. Edo Walman (BATAN)

Pertan~aan :
1. Mengapa slurry semen yang mengandung asam borat sukar mengeras ?
2. Jelaskan mekanismenya sehingga CaO dapat membantu pengerasan slurry semen pad a

sementasi limbah yang mengandung asam borat.
3. Apakah ada bahan alam yang dapat digunakan sebagai pengganti aditif CaO, sehingga

dapat dikerjakan dua pekerjaan sekaligus. Pengolahan limbah berjalan dengan baik dan
akan dapat dibersihkan dari pencemarannya.

Jawaban :
1. Adanya asam borat dalam limbah dapat mengganggu proses hidrasi karena asam borat

menyerang CaO pada C3S, C2S, C~ dan C4AF membentuk kristal Ca4B1oO19.7H2O.
Sehingga reaksi hidrasi tidak berjalan, akibatnya "slurry" semen tidak/sukar mengeras.

2. Untuk mencegah agar H3BO3 tidak menyerang CaO komponen semen, ke dalam limbah
ditambahkan CaO yang akan bereaksi dengan H3BO3 dengan persamaan
2 H3BO3 + 3Ca(OH)2 ~ Ca3(BO3)2 + 6H2O
Dengan terjadinya reaksi tersebut di atas, maka CaO pad a penyusun semen tidak
terganggu, sehingga reaksi hidrasi dapat berjalan normal.

3. Salah satu bahan yang dapat sebagai pengganti CaO adalah abu gunung Merapi
Yogyakarta karena abu tersebut mempunyai komposisi SiO2, A12O3, Fe203, 8 % Ca, MgO,
K2O, MnO, TiO2, P20S, H2O+, H2O-
Dengan menggunakan abu gunung Merapi Yang mengandung CaO sebanyak 8% berarti
telah dilakukan dua pekerjaan :
a. Memanfaatkan abu yang mencemari lingkungan
b. Mengatasi masalah pengolahan limbah yang mengandung asam borat.

---0000000---
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