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OPTIMALISASI PENGUNGKUNGAN KONSENTRAT LIMBAH
AKTIVITAS RENDAH HASIL EVAPORASI DENGAN SEMEN

Supardi
P3TM-BATAN. J/. Babarsari Kotak Pas /008. Yagl'akarta 550/0

ABSTRAK

OPTIMALISASI PENGUNGKUNGAN KONSENTRA T LIMBAH AKTIVITAS RENDAH HASIL
EVAPORASI DENGAN SEMEN. Telah dilakukan penelitian pe-ngungkungan konsentrat limbah
aktivitas rendah sekitar 2,44x10.3 pCi/cc yang mengan-dung NaNO3 dengan semen. Proses
pengungkungan dilakukan dengan mencampurkan semen, air, konsentrat, dan Ca-bentonit
dengan perbandingan berat terlentu kedalam gelas beker. Kemudian campuran tersebut diaduk
dengan Blat pengaduk listrik sampai homogen. Kondisi pengungkungan yang diteliti antafCi lain
pengaruh perbandingan berat air/semen, konsentrat/semen dengan pH konsentrat yang
divariasi, dan pengaruh penambahan Ca-bentonit (% befall dengan pH konsentrat optimal.
Sampel di dalam wadah daTi po/ietilen berukuran garis tengah 2,54 cm dan tinggi 3,0 cm
berlutup rapat diperam 28 hari. Setelah sampel diperam selama 28 hari lalu dibuka dan
dikeluarkan dari wadah. Sampel ini siap untuk dilakukan berbagai macam uji kualitas. Kua/itas.
produk sementasi yang diuji antara lain kuat tekan, densitas, uji lindi, uji irradiasi, dan uji panas.
Hasil penelitian optimal untuk perbandingan berat air/semen = 0,30, kuat tekan 30,37 N/mm2.
Untuk pengungkunpan limbah dan semen dengan pH optimal yang digunakan, didapat kuat
tekan 28,07 N/mm , Selanjutnya kondisi limbah dan semen dengan pH optimal ditambah Ca-
bentonit optimal didapat kuat tekan 33,64 N/mm2 sebelum di irradiasi, kuat tekan 32,41 N/mm2
sesudah di irradiasi. Hasil uji panas optimal dicapai pada suhu 25d'C dengan kuat tekan 44,10
N/mm2, Untuk hasil uji lindi setelah direndam 91 hari didapat 0,47.10.4 g.cmo2.han' di dalam
media air distilat, sedang di dalam media air taut 0,66.10.~ g.cmo2.han', Aktivitas media lindi
setelah perendaman 91 hari = 3, 1 x 10.7pCi/cC, menurut ICRP, MPC = 8, 1 x 1 0. 7p Ci/cc.
Komposisi padatan semen limbah optimal hasil penelitian : semen = 68,63%; air = 20,60%;

konsentrat = 7,86%; dan Ca-bentonit = 2,91%.

ABSTRACT

THE OPTIMIZATION OF IMMOBILIZATION FOR THE LOW.ACTI-VITY WASTE OF THE
EVAPORA TION PRODUCT WITH CEMENT. The experimental investigation of immobilization
the low- active waste concentration containing 2.44x10"3 J1Ci/cc a great deal of NaNO3 with
cement was done. The immobilization process was carried out by mixing cement, wate/;
concentrate, and Ca-bentonite with a given ratio within a glass beaker. The mixture was then
stirred with an electrical hand mixer until homogeneous. The studied immobilization condition
were the influences of the weight ratio water to cement, the weight ratio of concentrate to
cement with which the concentrate pH was varied, and the influence of the addition of Ca-
bentonite (% in weight) with the optimum pH of concentrate. The sample in the container with
the size of 2.54 cm in diameter and 3.0 cm in height was made of polyethylene and was
covered by a tight lid and was cured for 28 days. After the sample was cured for 28 days ana:
then it was taken out of the container. This sample quality was ready for being tested. The
quality of cementation product tested compressive strength, density, chemical stability,
irradiation stability and thermal stability. The optimum results of investigation were the weight
ratio of water to cement = 0.30, the compressive strength of 30.37 N/mm2. For the
immobilization of the waste and cement with the optimum pH being used, yielded in the
compressive strength of 28.07 N/mm2. Further more from the condition of waste and semen at
the optimum pH which was added by the optimum Ca-bentonite gained the compressive
strengh of 33.64 N/mm2 before irradiation, where as after irradiation the compressive strength
was 32.41 N/mm2. The optimum thermal test result achieved was 250.C with the compressive
strength of 44.10 N/mm2. For the leachin? test results after being cured for 91 days in the
distilled water media was 0.47x10-4 g.cm" .day"l, while in the sea water was 0.66x10"4 g.cm"
2. day-I. Water medium activity until 91 days = 3.1x10"7 J1Ci/cc, MPC from ICRP = 8.1x10"7

J1Ci/cc. The experimental investigation of cemented waste monolith block resulted like.. 68.63%
cement; 20.60% water; 7.86% concentrate.. and 2.91 % Ca-bentonite.
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PENDAHULUAN Hipotesis

Atas dasar latar belakang masalah. tujuan
penelitian. serta pendekatan cara pemecahannya.
maka dapat diajukan suatu hipotesis sebagai Qerikut:
I. Pada sementasi konsentrat limbah radioaktif cair

yang ban yak mengandung NaNO3yang
mengganggu proses hidrasi semen, menurunkan
kuat tekan hasil sementasi.

2. Penambahan NaOH pada konsentrat aktif
tersebut di alas akan mempengaruhi kuat tekan.
dan pada pH tertentu akan diperoleh kuat tekan

optimal.
3. Penambahan Ca-bentonit (% berat) tertentu pada

no.2 akan memperbaiki hasil kualitas sementasi
baik secara fisik maupun kimia.

4. Evaluasi hasil pengungkungan terse but di atas
harus memenuhi berbagai macam uji untuk
mencapaj keandalan hasil kungkungan limbah

terhadap lingkungan.

TATAKERJA.

Bahan
Bahan yang digunakan an tara lain semen

Nusantara, Ca-bentonit dari Dinas Pertambangan
DIY, larutan Sr90 aktif, air destilat, air laut, )imbah
simulasi dari laboratorium dengan komposisi
garam-garam sebagai berikut : natrium nitrat, chrom
nitrat, nikel nitrat, calsium nitrat, magnesium nitrat,
natrium tartrat, natrium oksalat, natrium sitrat,
natrium fluorida,dan natrium diphosphat.

Alat

V onsentrat yang dihasilkan dari proses evaporasi
~imbah radioaktif cair yang mengandung
NaNO3 sangat labil dan sangat berbahaya (nitrat dan
nitrit) terhadap lingkungannya. Hal ini dapat
dimengerti karena kandungan garam dan aktivitas
dalam konsentrat itu jauh lebih besar dari
umpannya. Keaktifan konsentrat hasil evaporasi
limbah radioaktif cair aktivitasnya lebih kecil dari I
Ci/m3(1) Jenis limbah radioaktif cair yang
diumpankan ke dalam alat evaporasi adalah limbah
dengan karakterisasi an tara lain aktivitas rata-rata
untuk pemancar (\ = 4 x I O's ~Ci/cc, kandungan

nitrat serta bahan organiknya kecil. Kondisi umpan
ini perlu diperhatikan supaya proses evaporasi
berjalan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti.
Tujuan Penelitian

Mengubah bentuk konsentrat aktif yang
kandungan NaNO3 banyak, sangat labil clan sangat
berbahaya menjadi bentuk padatan yang tidak labil
dan tidak berbahaya serta dapat diandalkan

keamanannya terhadap lingkungan.
Pendekatan Cara Pemecahannya

Digunakan bahan pemadat yang sesuai
dengan bahan yang akan dipadatkan. Sehubungan
yang akan dipadatkan konsentrat yang aktivitasnya
rendah clan kandungan NaNO3 banyak, maka
digunakan bahan pemadat semen yang paling
COCok(2) Dengan cara demikian zat aktif serta gararn-
garam tak aktif dapat terkungkung dalam bentuk
padatan, sehingga mudah dikelola mulai dari
penyimpanan sementara, transportasi, clan
pembuangan abadi.(3)

pengungkungan konsentrat aktif beserta
kadar garam tinggi seperti diuraikan di atas tidak
mudah, untuk itu perlu dicoba secara bertahap yaitu
dengan mencampur air-semen dalam perbandingan
berat tertentu yang mudah dikerjakan dan hasil kuat
tekannya dalam batas baik "workability".
Selanjutnya konsentrat aktif tersebut di atas, pada
berat clan pH yan~ ditentukan ditambahkan pada
proses sementasi.4) Selama proses sementasi
berjalan normal berarti proses "setting" clan proses
hidrasi tak terganggu. Adanya konsentrat aktif yang
ditambahkan pada proses sementasi berarti proses
"setting" clan proses hidrasi akan terganggu. Hal ini
dapat diketahui adanya retak pad a hick semen.
Retak ditekan/dihindari dengan cara penambahan
NaOH pada konsentrat aktiftersebut di atas.(S.6)

Untuk memperbaiki hasil pengungkungan
konsentrat aktif tersebut perlu ditambahkan Ca-
benton it dalam (% berat) yang tepat. Dengan cara
demikian pengungkungan konsentrat aktif benar-
benar telah dapat diandalkan keamanannya.(7.S)

Alat yang digunakan antara lain pengaduk
listrik, sendok penyu, lidi, tabung polietilen bertutup
dengan garis tengah 2,54 cm tinggi 3 cm, Gamma
cell, pencacah Alpha-beta "Canberra", Paul Weber,
clan dapur pemanas.

Pelaksanaan Percobaan
Mencari basil kuat tekan air-semen tanpa
konsentrat limbah basil evaporasi.

Mula-mula ditimbang semen sebanyak 100
gr, dimasukkan kedalam gelas beker. Ditambahkan
kedalam gelas beker air distilat sebanyak 30 g
supaya diperoleh perbandingan berat air/semen
0,30. Kemudian diaduk dengan mixer sampai
terbentuk adonan homogen. Selanjutnya adonan
dituangkan kedalam tabung polietilen yang
berukuran tinggi 3 cm, diameter 2,54 cm.
Diusahakan diameter sampel = tinggi sam pel lalu

diketuk- ketuk sambil ditusuk-tusuk dengan
sebatang lidi berulang-ulang. Ini dilakukan supaya
hasil kepadatan dicapai maksimal. Sam pel ditutup
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rapat dan diperam sclama 28 hari. Kemudian sam pel
dikeluarkan dari wadah untuk dilakukan uji tekan.
Percobaan di atas diulangi lagi dengan
menggunakan perbandingan berat air/semen 0,40;
0,50; 0,60; 0,70.

Perlakuan yang sarna diulangi lagi untuk
penambahan konsentrat, serbuk kalsium benton it
untuk berbagai uji.

Cara membuat konsentrat sebagai berikut :
Masukkan garam-garam di atas kedalam gelas

beker. Tambahkan air distilat sedikit demi sedikit
kedalam gelas beker dan diaduk sampai semua
garam-garam larut. Isi larutan garam dibuat kurang
dari I liter. Kemudian tuangkan larutan garam
terse but ke dalam labu ukur isi I liter ditambah
larutan Sr(NO3)2 aktif sehingga isi tepat I liter dan
aktivitas larutan garam 2,44 x I 0.3 ~Ci/cc. Larutan
NaOH ditambahkan untuk mengatur pH larutan
garam at au konsentrat menjadi 6, 8, 9, 10, II, dan
12. Serbuk kalsium benton it ditambahkan bervariasi
dari 3, 5, dan 7 %berat dari jumlah (semen + air +
konsentrat) untuk memperbaiki basil sementasi.

Pada perbandingw1 berat (A/S) < 30,

campuran sulit diaduk maka kuat tekan kecil karena

adanya pori-pori dan rongga hingga padatan rapuh.

Pada perbandingan be rat (A/S) > 0,30 maka makin

kecil kuat tekan karena pori-pori makin banyak.

Adanya air di atas padatan menyebabkan sifat fisik

menurun dengan drastis. Jadi kuat tekan optimal

disini masih diantara 20-50 N/mm2 yaitu harga kuat

tekan sebelum ditambah limbah. Reaksi yang terjadi

dapat dilihat dalam teori dalam persamaan 1 -4.

Reaksi antara air dan semen sebagai berikut :

2(3CaO.SiO2)~H20 -+ 3CaO.2SiO2.3H20+ 3Ca(OH)2 (2)
2(2CaO.SiO2)+ 4H20 -+ 3CaO.2SiO2.3H20 + Ca(OH)2 (3)

3CaO.AI203+12H20+Ca(OH)2 -+ 3CaO.AI203.Ca(OH)2.12H20(4)

4CaAI203.Fe203+10H20+2Ca(OH)2-+6CaOAI203.Fe203.12
H2O (5)

Pcngaruh pcnambahan -
scmentasi

Pengaruh penambahan konsentrat 28,642 g
pacta perbandingan berat (A/S) = 0,30 dengan pH

konsentrat yang divariasi seperti terlihat pacta Tabel
2. Oari Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa

penambahan konsentrat hasil evaporasi menurunkan
harga kuat tekan proses sementasi secara normal
(Iihat Tabel 1). Kuat tekan turun disebabkan antara
lain oleh adanya NaND) yang dominan dalam

konsentrat.

Tubcl 2. pengaruh penambahan konsentrat 28,642
g pacta perbandingan berat (A/S) = 0,30

dengan pH divariasi terhadap densitas dan
kuat tekan hasil sementasi.

No. Densilasp (g/cc) KuallekanlN/mm2}
2.06

-2,07
-2.10

konsentrat

Dada

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh pcrbandingan bcrat air/semen pada
sementasi

Pengaruh perbandingan berat air/semen
(A/S) seperti tercantum pada Tabel 1, setelah
sampel diperam selama 28 hari, dan kuat tekan
dicari dengan rumus

H

Adanya NaNO) dalam pasta semen akan
menimbulkan "ettringite" yang akan nenyebabkan
terjadinya retak sehingga dapat mengurangi kuat
tekan pada blok semen konsentrat. "Ettringite" yang

terbentuk (kristal kalsium Sulfo Aluminat dengan
rumus molekul 3CaO.A12O).3CaSO4.31 H2O) akan
mencegah proses hidrasi semen dari C)A (3).

Reaksi yang terjadi sebagai berikut :

AI203 + H2O ~ 2 AIO(OH) (6)

2 AIO(OH)+4Ca(OH)2+14 H2O ~ 4 CaO.AI203.19H20 (7)

Ca(OH)2+Na2S04.10H20 ~ CaSO4.2H20+2NaOH+

8H20 (8)
4CaO.AJ203.19H20 + 3(CaSO4.2H20) + 17H20 ~

3CaO.AJ203.3CaSO4.31 H2O + Ca(OH)2 (9)
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dalam pasta semen tergolong sebagai penghambat
"set" semen. Adanya NaOH dalam jumlah yang
banyak akan menghasilkan' Ca(OHh, s~hingga
jumlah Ca(OH)2 dalam larutan semen akan
berlebihan (Iihat persamaan no. 10). Jadi naiknya
suhu penyimpanan clan penambahan NaOH
merupakan dua metoda yang efektif untuk
menghindarkan terjadinya retak oleh "ettringite".
Dengan demikian untuk percobaan selanjutnya
digunakan pH konsentrat = 9, karena pad a pH ini

blok semen konsentrat memberikan kuat tekan

optimal.

Pengaruh penambahan aditif Ca-Bentonit pada
sementasi

Pengaruh penambahan aditif Ca-bentonit
pada proses sementasi/pengungkungan konsentrat
pad a umumnya menurunkan kuat tekan blok semen

konsentrat (Tabel 3).

Tabel3. Kuat tekan clan densitas blok semen
sebelum clan sesudah diirradiasi.

c-s--e-sudah irradiasi
Kual TekanI 

09

09
15

.,09

Densitas
Ia/cc\

Pengaruh penambahan NaOH pads sementasi
Pengaruh penambahan NaOH yang berupa

pH yang divariasi dapat dilihat pada Tabel 2. Fungsi
penambahan NaOH di sini untuk
menekan/menghindari terjadinya retak oleh
"ettringite" yang dapat dilihat seperti reaksi sebagai
berikut :

3 CaO.AI2O3.3CaSO4.31 H2O + 6 NaOH ~ 3 Na2SO4 +

6 Ca(OH)2 + 2 AI(OH)3 + 25 H2O (10)

Dengan demikian kekuatan tekan naik
karena retak akan mengurangi kekuatan tekan. Kuat
tekan dan densitas optimal dicapai pada pH 9 (Tabel
2). Dengan adanya reaksi tersebut dapat menambah
kuat tekan blok semen konsentrat, karena tiap SO.2.
akan lebih stabil apa bila berada dalam bentuk

Na2S04. Adanya Ca(OH)2 akan sangat membantu
dalam proses hidrasi semen, karena Ca(OH)2 akan

dikonsumsi oleh C)A dan C4AF selama hidrasi.
Disamping itu, adanya NaOH akan bereaksi dengan
CaS04 menghasilkan :

CaSO4 + 2 NaOH ~ Ca(OH)2 + Na2SO4 (11)

Didalam semen Portland selalu terdapat

CaS04 yang dapat mempengaruhi (menghambat)
proses hidrasi kalsium aluminat karena :

Daya larut aluminat akan turun dengan
adanya CaSO., sehingga proses hidrasi terhambat.

CaS04 yang larut dalam aluminat akan
membentuk kristal (sulfo aluminat). Hal ini dapat
mencegah proses hidrasi secara normal dari C)A.

Pemercepat "setting", yang disebabkan oleh
alkali karbonat dapat dihilangkan dengan kehadiran

CaS04.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa

dengan kenaikan pH atau bertambahnya NaOH akan
meningkatkan kuat tekan blok semen konsentrat,
harga kuat tekan terbesar dipengaruhi pada pH 9
(Tabel 2). Setelah pH > 9, kuat tekan turun. Hal ini
disebabkan kelebihan NaOH yang ditambahkan
akan bereaksi dengan AI(OHn clan 4

CaO.3SiO).3/2H2O.

4 CaO.3Si02.3/2H20 + 3 AI(OH)3 + 3 NaOH ~ 3
NaAISi02 + 4 Ca(OH)2 + 3 02 (12)

Reaksi ini akan mengganggu proses hidrasi yang

normal.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa
penambahan Ca-bentonit optimal pad a Ca-bentonit
= 5% berat. Hal ini disebabkan di dalam Ca-bentonit
terjadi pertukaran ion Na' dan NO)", NaNO) yang
dapat mengganggu proses hidrasi semen akan
diserap oleh Ca-bentonit sehingga proses hidrasi

akan terjadi lebih baik. Untuk Ca-bentonit 3% berat
jumlah ini lebih sedikit untuk dapat mengadakan
pertukaran ion NaNO). Sedang Ca-bentonit 7%
be rat akan lebih banyak menyerap air sehingga
terjadi "swelling" clan blok semen konsen-trat
menjadi rapuh, kuat tekan menjadi rendah. Pada
penambahan Ca-bentonit = 5% berat dicapai kuat

tekan optimal 33,64 N/mm2. Kondisi ini dapat
terjadi karena adanya proses synergisme (saling

menguatkan).
Bahan aditif Ca-bentonit ini akan

mempunyai sifat spesifik terhadap radionuklida
tertentu. Oleh karena itu bahan aditif ini digunakan
dalam pengungkungan antara lain unluk mem-
pertahankan "redox potential" di dalam rumah barn
("the host") seperti Sr, Cs, Te clan Np untuk
dilahan/disimpan/diikal Ickal supaya tidak
bergerak/lepas. "Host rock" dapat mempertahankan
bahan agar tidak mengalir keluar, menahan
kerusakan clan kontraksi yang mengembang, clan
secara mekanika mampu menahan radionuklida
dalam waktu yang lama yaitu 1000-3000 tho

Didalam reaksi hidrasi semen, C3A akan
tcrhidrasi membentuk C3A aq (C3A hidrat). Adanya
Ca(OH)2 dalam jumlah berlebihan akan terbentuk
tetra kalsium aluminat hidrat clan melapisi butir

C3A. Pcmbcntukan lapisan ini akan mcmpcrlambat
hidrasi C3A menjadi C3A aq s~hingga akan
memperlambat "setting" semen. Dengan demikian
Ca(OH)2 yang berlebihan merupakan penghambat
utama pad a "setting" dalam semen Portland dan

semua "agent" yang dapat menimbulkan Ca(OH)2
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perendaman makin lama. Hal ini menunjukkan
bahwa makin lama perendaman makin banyak fraksi
yang lepas. Sedang laju lindi terj~di sebaliknya,
makin lama perendaman laju lindi makin kecil
karena makin sulit untuk cairan menembus padatan.
Laju lindi di air laut lebih besar dibanding laju lindi
di air distilat karena air laut banyak mengandung
garam. Laju lindi dihitung berdasarkan rumus

R= At.Wo (13)-
Ao.S.t

Kelerongon:
R : /o}u /indi (g.cm-2.hart-l)
AI a oklivilOS /imboh podo sooll hari (}JCi/m/)
IVo : beral sampe/ padalan /imbah sebe/um direndam

(g)
Ao ..aklivilaS awo/ /imbah sebe/um digunakan unluk

mercndam (jlCi/lI//)
S = /uas permukaan sall/pe/ler/indi (CII/2)
I = waklu pc/indian (hart)

Dari Tabel 3, temyata kondisi terbaik pacta
penambahan Ca-bentonit 5%, memberikan kuat
tekan terbaik. Adapun sebabnya seperti disebutkan
juga dalam pembahasan mengenai pengaruh
penalnbahan Ca-bentonit untuk laju lindi Taq,el 6.

Tabel. 5. Fraksi terlindi dan laju lindi blok semen
tanpa aditif.

Penambahan bahan aditif optimal dapat dilihat pada
basil percobaan kuat tekan pada Tabel 3 clan hasil
uji lindi pad a Tabel 6 yaitu meningkatkan kuat tekan
dan menurunkan laju lindi.

pengarub uji iradiasi pada basil sementasj
Pengaruh uji iradiasi CO60 dengan laju dosis

2250,8932 fad/jam clan dosis kumulatif 1 M fad
memberikan pengaruh relatif kecil pada kuat tekan
blok semen konsentrat seperti terlihat pads Tabel 4.
Kuat tekan setelah iradiasi lebih rendah apa bila
dibandingkan tanpa irradiasi karena irradiasi akan
menyebabkan air dalam semen terradiolisa sehingga
akan mengganggu komposisi mineral yang
memberikan kekuatan pada semen. Tetapi pengaruh
ini sangat kecil. Pada dasamya semen lebih tahan
terhadap irradiasi dibandingkan bitumen dan
polimer bahkan semen dipakai sebagai perisai pada
reaktor daya dan tetap menunjukkan kestabilannya
pacta total dosis > lOG rad. Kestabilan semen secara
alamiah akan menurun. Hal inilah yang menjadi
penyebab utamanya dibatasinya aktivitas limbah
yang disementasi.

Dosis kumulatif ini dihitung sampaj dengan
seluruh Sr-90 meluruh menjadi stabil (menjadi Zr-
90) yaitu :I: 28,80733 tho Dengan memperhatikan
harga-harga terse but dapat diketahui bahwa aktivitas
limbah sebesar 2,44 x 10.3 J.lCi/cc memberikan
pengaruh radiasi terhadap semen ditinjau dari kuat
tekannya yang sangat kecil. Hal ini dapat dimengerti
karena pengaruh iradiasi sampai dosis kumulatif 106
rad, pad a penurunan kuat tekan masih sangat kecil.
Apalagi iradiasi dengan dosis kumulatif yang
dipancarkan oleh limbah dengan aktivitas 2,44 x 10.
3 J.lCi/cc tersebut, juga pengaruhnya kecil.

Titbel 4. Pengaruh uji iradiasi pada basil sementasi.

Oasis kumulatif (rad)No. I Ca-bentonit (%) I Lajudosis
(radnam)
256x10.4,
2,48x10-4
~
~~

46.57
~
~
4~.~

~.
~: '

~-

~
3~
7 Keterangan

Media air distilat Media air laut
Luas permukaan.. 30,90 cm1 Luas permukaan.. 31,23 cm1
Berat blok semen.. 28,43 gram Berat blok semen.. 29,45

gram

Pengarub uji lindi pacta basil sementasi
pengaruh uji lindi merupakan parameter

yang penting dalam evaluasi keamanan dari limbah
radioaktif. Pada kondisi normallimbah yang mudah
dipadatkan dapat dimasuki air yang mengakibatkan
terlepasnya radionuklida dari limbah yang
dipadatkan terse but. Sejumlah mekanisme seperti
difusi, kelarutan dan reaksi kimia dapat
mempercepat pelepasan radionuklida tersebut.

Dari Tabel 5 dapat dilihat kondisi fraksi
terlindi dan laju lindi blok semen konsentrat tanpa
aditif setelah sampel diperam selama 28 hari dan
direndam selama 91 hari. Temyata fraksi terlindi
dalam kedua media cair makin banyak hila

Laju lindi setelah ditambah aditif 5 % Ca-
benton it (Tabel 6) pada hari ke 91 = 0,54x I 0-4 g.cm'
2.harj" I untuk air distilat 0,67x I 0-4 g.cm:2.hanl

untuk air laut. Laju lindi pada sementasi tanpa aditif
Ca-bentonit (Tabel 5) lebih besar yaitu 0,60x I 0-4
y.cm"2.hanl untuk air distilat clan 0,73x 10.4 g.cm'
.harrl untuk air laut. Karena pada reaksi hidrasi

semen Portland dengan air akan dihasilkan
Ca(OHh, clan senyawa ini mempunyai sifat mudah
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Oari Tabel 7, dapat dilihat bahwa blok
semen tanpa pemanasan mempunyai kuat tekan
31,33 N/mm2. Setelah pemanasan suhu 100 sId
800°C baik selama 1 atau 2 jam cenderung
menurunkan kuat tekan dan pacta dinding blok
semen terlihat retak Makin banyak. Pacta suhu 900°C
blok semen hancur setelah dingin. Pacta suhu 500 -
600°C kuat tekan masih baik karena harganya masih
di atas 20 N/mm2 yang berarti masih me,menuhi
persyaratan harga untuk blok semen yang' belum
ditambah limbah dengan kuat tekan antara 20 -50
N/mm2.

terlindi dan mudah mengikat stronsium, maka
stronsium juga akan mudah terlindi.

Ca-bentonit dapat memperkecil laju lindi.
Hal ini disebabkan pada pengembangan ("swelling")
Ca-bentonit, jarak an tara susunan unit makin
melebar dan permukaan benton it makin luas, hal ini
sang at baik untuk adsorpsi. Pertukaran kation terjadi
karena lapisan permukaan antara kalsium yang
diganti (disubstitusi) oleh Sr2+ dengan Ar+ dan

diperkuat dengan adanya penggantian (replacement)
isomorf antara Sr2+ dengan A13+

Tabel 6.Fraksi terlindi dan laju lindi blok semen
dengan aditifCa-bentonit 5 %.

Media air dislilal Media air laul
Luas permukaan.. 31,73 cml Luas permukaan ..32,77 cml
Bera! blok semen.. 27,30 gram Beral blok semen.. 28,55

gralll

Setelah ditarnbah limbah dengan kondisi
optimal yamg mempunyai komposisi semen =
68,63%; air = 20,60%; garam = 7,86%; dan Ca-
bentonit = 2,91 %. Kalau dalam blok semen limbah

diberi isian beberapa batang besi sebagai penguat,
berarti kekuatan yang terjadi jauh lebih meningkat.
Hal ini disebabkan karena beton dan besi kebetulan
mempunyai koefisien pemuaian yang kira-kira sarna
sehingga kerja sarna beton dan besi pada suhu tinggi
masih terjamin. lni telah dibuktikan oleh peneliti
dari Jerman yang menganggap bahwa test
transportasi itu sangat penting. Oleh karena itu telah
menggambarkan secara ekstensif secara seri test api
kebakaran pada padatan/blok semen limbah yang
telah dibuka. Semen dipanasi sampai 800 -900oC
untuk lama waktu 70 -120 menit. Hasil
pengungkungan konsentrat limbah semen yang
dipanasi seperti di atas tidak merupakan kerusakan
yang serius.

Tabel 7. pengaruh suhu dan lama pen:tanasan
terhadap kuat tekan hasil sementasi:

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian clan pembahasan dapat
disimpulkan bahwa sementasi konsentrat limbah
radioaktif yang mengandung NaNO3 menurunkan
kuat tekan dari 30,73 N/mm2 menjadi 25, I 0 N/mm2,
Penambahan NaOH pada konsentrat aktif ter~ebut di
atas meningkatkan kuat tekan dari 25,10 N/mm2 pH

Uji lindi yang dilakukan di dalam air laut
Icbih bcsar dari radiI di dalam air dislilal. 1-1 a I ini

discbabkan air laut ban yak mcngandung garam-
garam yang dapat menyebabkan terjadinya korosi

pada blok semen.
Korosi ini disebabkan oleh penetrasi magnesium ke

dalam pori-pori hidrat semen clan

proses ini terjadi sangat cepat.

Ca(OH)2 + MgCI2 4 CaCI2 + Mg(OH)2 (14)

Dan garam CaCI2 akan bcreaksi dengan C3A aq,
sehingga terbentuk garam friedel yang dapat

menghancurkan blok semen

CaCI2 + C3A aq 4 C3A.CaCI2aq (15)

Korosi yang disebabkan oleh ion sulfat dapat

membentuk kalsium sulfat hidrat menempati pori-
pori semen clan dapat menghancurkan blok semen.

3. Pengaruh panas pad a hasil semelltasi

Panas merupakan parameter yang penting
da!am pengangkutan clan penyimpanan baik itu
pcnyimpanan sementara ataupun lestari. Oleh
karena itu perlu diteliti pengaruh suhu clan lama
pemanasan yang divariasi dari 0 sid 900°C. Data

dapat dilihat pada Tabel 7.
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TANYA JAWAB

6 menjadi 28,07 N/mm2pH 9, clan selanjutnya
penambahan Ca-bentonit 5% berat meningkatkan
kuat tekan
dari 28,07 N/mm2 pH 9 menjadi 33,64 N/mm2.
Evaluasi pengungkungan tersebut di atas memenuhi
berbagai macam uji seperti uji kuat tekan, uji lindi,
uji irradiasi, uji radiasi clan uji panas. Dengan
demikian keandalan basil kungkungan limbah dapat
dipercaya sangat baik clan lingkungannya tidak
dicemari.

Penelitian ini perlu disempumakan dengan
alat uji merusak clan non merusak
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Sunardjo
)00 Apa saja yang terrnasuk unsur-unsur aktiyitas

rendah clan berapa batas-batasnya ?
)00 Apakah ada cara lain untuk mengolah limbah

tersebut ?

Supardi
~ Yang termaksuk unsur-unsur aktivitas

rendah di dalam limbah antara lain Sr-90,
Co-60,. don Cs-/37, batasnya antara
aktivitas / o-J sid /0.$ ,uCi/ml,

~ Cora lain untuk mengolah limbah radioaktif
aktivitas rendah dengan bitumen yang
disebut bitumenisasi atau polimer yang
disebut polimerisasi,

Chomsin S. Widodo
)00 Apa scbab pcngolahan limbah ini harusditambah aditif Ca-bentonit ? "

);. Mengapa tidak ditambah lebih banyak aditif
yang ditambahkan ?

Supardi
~ Harus ditambah aditif Ca-bentonit supaya

hasil pengungkungan limbah do/am padatan
optimal sehingga pencemaran -/imbah
dimana limbah disimpan abadi minimal,

~ Lebih baik lagi kalau ditambah lebih dari
satu aditif, karena adanya sinergisme dari
beberapa aditif lebih meningkatkan kualitas
hasil padatan

I Komang Wiranata
);. Apa pengolahan ini berlaku pula untuk limbah

lainnya (limbah non aktit) ?
);. Wadah limbah untuk pembuangan abadi terbuat

dari apa ?

Supardi
~ Pengolahan limbah ini berlaku pula untuk

limbah non radioaktif, karena untuk limbah
non aktifpun harus tidak boleh mencemari
lingkungan,

~ Wadah untuk padatan limbah hasil olah itu
terbuat dari logam tahan karat kualitas
rendah-menengah yang standar inter-
nasional,
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