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Cr3+ PADAKAJIAN ADSORPSI
WUKIRSARI

BREKSI BATU APUNG

Samin dan Susanna T .S.
Puslitbang Teknologi Maju BAT AN, Yogyakarta.

ABSTRAK
KAJlAN ADSORPSI Cr'+PADA BREKSI BATU APUNG WUKIRSARI. Telah dilakukan kajian adsorpsi
Cr'+ pada breksi batu apung Wukirsari sebagai sebuah altematif bahan untuk pengolahan pencel/raran Cr'+.
Sebelum dimanfaatkan sebagai adsorben Cr'+, breksi batu apung terlebih dahulu dihaluskan, diayak hingga
ukuran 100 -200 mesh, dicuci dan dikalsinasi. Unsur-unsur penyusun breksi batu apung dianalisis dengan
menggunakan spektrofotometer serapan atom (AAS) dan ditetapkan sebagai oksidanya. Breksi batu apung
yang sudah dikalsinasi dijenuhkan dengan NaCll M, selanjutnya diubah menjadi breksi Cr'+. Breksi Cr'+
yang diperoleh kelnudian dicampurkan dengan kulet, dikalsinasi pada suhu 1000 DC selama 3 jam wltuk
menglrasilkan keralnik. Ion Na+ dan Cr'+ yang dapat diadsolp breksi batu apung dianalisis menggunakan
AAS. Analisis XRD dilakukan terhadap breksi batu apung yang belum dimanfaatkan sebagai adsorben dan
setelah dijadikan keramik limbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mineral penyusun breksi batu
apung adalah magnetic, anortit dan /IIOnt/llOrilonit. Suhu optimum untuk kalsinasi breksi batu apung adalah
500 DC dan waktu kontak optimum dengan NaCI selama 5 jam, diketahui dari nilai adsolpsi Na yang
maksilnum pada slthu tersebut, yaitu 505 mg/g breksi batu apung. Hasil penelitian ini juga menunjukkan
bahwa pH larutan Cr'+ mempengaruhi adsorpsi. Pertukaran ion antara Na+ dan Cr'+ tidak mengikuti
larutan ideal dan satu ion Cr'+ hanya dapat menggantikan sarli ion Na+ , sehingga adsorpsi optimum Cr'+
adalah 1141,47Ing/g breksi batu apung. Dari data XRD keramik diketahuifraksi penyusun keralnik adalah
feldspar dan kristobalit.

ABSTRACT
THE STUDY OF Cr'. ADSORPTION WUKIRSARI PUMICE. As an alternative to solve an
envirolllnental problem ofCr'., the use ofWukirsari pumice has been studied. Before used as an adsorbent.
100-200 mesh of Wukirsari pumice was washed and calcinated. The elements composition of adsorbent was
analyzed using Atomic Adsorption Spectrofotometer (AAS) method and presented as their oxides. After
calcination, the pumice was saturated by NaCI and then converted to its ceramic. The mineral composition
of pumice and its ceramic was detennined using XRD method. Experimental results show optimum
temperature for calcination was 500 °C and 5 hours duration of contact time was found from adsorption of
Na+ .with the value of 505 mg/g pumice. The other results show that pH of the solution influence the
adsorbtion. The ion exchange between Na+ and Cr'+ did not follow ideal solution, and one ion Cr'+ could
replace only one ion Na. hence optimum adsorption ofCr'+ was 1141,47 mg/g pumice. The data XRD shows
that mineral composition of the pumice was magnetite. anorthite. and montmorilonite, while composition of
its ceramic was feldspar and cristobalite.

PENDAHULUAN bahan organik yang dapat menurunkan kualitas air
pembuangannya dan dapat menimbulkan bau
busuk. Selain itu limbah zat penyamak. Cr3+
termasuk yang harus mendapat penanganan serius.
Cr3+ merupakan polutan sekunder yang dapat
berubah menjadi Cr6+ yang tingkat toksisitasnya
lebih berbahaya.(2)

Penanganan polutan semacam ini dapat
dilakukan dengan mengadsorp polutan pada suatu
adsorben. Data XRD menyebutkan bahwa breksi
batu apung mengandurig mineral yang dapat
menyerap ion-ion atau bahkan molekul. sehingga
breksi batu apung dapat dimanfaatkan sebagai
alternatif bahan pengolahan limbah yang
mengandung ion logam berat.

M asalah lingkungan sifatnya saling terkait

dengan permasalahan yang lain. Berbagai

masalah lingkungan diyakini tidak hanya
merupakan masalah pada kondisi terisolasi, tetapi
merupakan masalah sistematik yang saling terkait

dan saling tergantung.(l)

lndustri kecil yang basisnya rumah tangga
misalnya penyamakan kulit, elektro plating,
kerajinan perak, sering menjadi penyumbang dalam
pencemaran lingkungan. lndustri penyamakan kulit
misalnya, sebagai penyuplai industri kecil kerajinan
kulit, karena keterbatasan pengetahuan dan dana
sering membuang limbahnya kesaluran
pembuangan domestik. Limbah penyamakan kulit
diketahui mengandung garam, asam sulfida, dan
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Dilakukan pengayakan terhadap contoh yang sudah
dihaluskan hingga butiran lolos antara 100 -200
mesh. Contoh ini yang akan dipakai sebagai contoh

percobaan berikutnya.

2. 

Pencucian

Contoh sebanyak ::!: 200 g dimasukkan ke
dalam beker gelas 500 ml, ditambahkan akuades ke
dalamnya. diaduk dengan pengaduk magnet sekitar

1-2 jam. didiarnkan beberapa saat hingga terpisah
antara air pencuci dan contoh, dan air bagian
atasnya dibuang. Pekerjaan ini diulang beberapa
kali hingga diperoleh air pencuci berwarna bening.
Setelah dipisahkan daTi air pencuci dengan
menggunakan kertas saTing. contoh dikeringkan
dalam oven pada suhu::!: 100 °C.

Mobilitas ion logam yang berada dalam
batuan sudah berkurang dibandingkan dalam
bentuk larutan tetapi jika lingkungan batuan yang
mengandung ion logam tersebut berubah, maka ion
logam tersebut dapat terlepas kembali. Untuk
mengatasi hal ini, teknologi vitrifikasi
memungkinkan inunobilisasi limbah ion logam
semakin baik. Vitrifikasi menghasilkan rase gelas
atau kerarnik dengan cara mencampurkan bahan
pembentuk gelas atau keramik dan dipanaskan pacta

suhu tinggi.

Ketersediaan bahan alam batu-batuan di

Daerah Istimewa Yogyakarta cukup melimpah,
untuk breksi batu apung saja cadangannya ditaksir

puluhan juta ton.())

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan
optimasi fisik dan kimia terhadap breksi batu apung
sehingga dapat digunakan sebagai penukar kation
sekaligus melakukan kajian awal untuk mengetahui
apakah breksi batu apung merupakan penukar ion
yang baik. Disamping itu juga akan dilakukan
pembuatan keramik melalui proses vitrifikasi
terhadap breksi yang mengandung ion logam berat
dengan mencampurkan kullet.

penyusun breksi3. Penentuan logam-logam
batu apung

METODE PENELITIAN

Contoh yang sudah kering dan bersih
ditimbang sebanyak :t 0,2 g, ditempatkan ke dalam
beker teflon, ditambahkan 0,5 ml HF dan 0,5 ml
HNO3 p. Beker teflon ditempatkan ke dalam
wadah hampa udara dan campuran kemudian
dipanaskan pada suhu :t 70 °c selama 2 jam dan
didinginkan. Untuk menghilangkan sisa asaro,
larutan dipanaskan di dalam ruang asam dan

ditambahkan akuades beberapa kali. Unsur-unsur

penyusunnya dianalisis dengan menggunakan
metode AAS dan disajikan sebagai oksidanya.
Hasil analisis disajikan pada Tabel 1.

Bahan dan Alat Penelitan

Bahan Penelitian yang digunakan
Breksi Batu Apung Wukirsari, berukuran antara
100-200 mesh, NaCI, Larutan CrCI3 pa, NaOH.
HCI, HF, HNO3 P, HCO4 p, AgNO3 semuanya
buatan E. Merck, Akuades dan akuabides bualan

P3TM Balan, kullellunak.

4. Aktivasi fisis (optimasi suhu kalsinasi)

Breksi batu apung yang sudah bersih
ditempatkan dalam krus porselen, ditempatkan
dalam furnace Nabertherm. Contoh dikalsinasi
dengan variasi suhu 300, 500. 700 clan 900 DC

setaro 2 jam.
Alat Penelitian yang digunakan

AAS tire SpectrAA 300 Varian, XRD tire DW

3710 BASED, Furnace Naberterm, Timbangan
Mettler, Seperangkat alat rotor speed mill merek
Fritsh, Seperangkat alat bomb buatan Heraeus, pH
meter buatan Mettler, Pengayak Haver EML, Oven.

S. Penjenuhan dengan NaCIIM

Contoh yang telah dikalsinasi ditimbang
sebanyak 0,4 g, dimasukkan ke dalam beker gelas
250 ml, ditambah 20 ml NaCl 1M, diaduk dengan
variasi waktu selama 3, 5, dan 7 jam, selanjutnya
disaring, fillralnya ditampung. Kadar Na dalam
filtral ditentukan dengan menggunakan AAS.
Dengan cara yang sam:a, dilakukan pada conloh
breksi batu apung yang dikalsinasi pada suhu 300,

500, 700 dan 900 °C. Hasil percobaan disajikan

dalam Tabel 2.

Cara kerja

1. Persiapan Contoh

Breksi batu apung Wukirsari dihaluskan
dengan menggunakan lumpang dan mortar terlebih

dahulu karena contoh masih berupa bongkahan
batu. Setelah ukuran bongkahan menjadi lebih
kecil dari ukuran semula, batuan dihaluskan lagi
dcngan menggunakan alat rotor speed mill.
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6. Pertukaran dengan Cr3+

Sebanyak 0,4 g contoh basil kalsinasi 500
°c selama 2 jam yang telah dijenuhkan dengan
NaCl, dengan cara direndam dalam larutan NaCl
1M selama 5 jam, dimasukkan ke dalam beker
gelas, ditambahkan 20 ml larutan Cr3+ 100 ppm.
Campuran ini diaduk selama 5 jam. Pemilihan
waktu kontak dengan Cr3+ disamakan dengan waktu
kontak dengan NaCl karena diasumsikan dengan
Na3+ yang dapat dipertukarkan optimum pacta
kisaran waktu tersebut. Hal yang sarna dilakukan
menggunakan larutan Cr3+ dengan variasi
konsentrasi 200, 300, 400 daD 500 ppm. lumlah
Cr3+ yang dapat menggantikan Na+ di dalam breksi
batu apung ditentukan dengan menggunakan AAS.
Hasil analisis bisa dilihat pacta Tabel 3.

7. Pembuatan keramik

Dalam pembuatan keramik dilakukan variasi
berat kulet terhadap berat breksi batu apung yang
mengandung Cr dengan perbandingan 60:40, 65:35,
70:30,75:25, 80:20, dikalsinasi pada suhu 1000 °c
selama 3 jam. Khusus untuk perbandingan kulet
terhadap berat breksi batu apung 75:25 lama
kalsinasi divariasi 2, 3, dan 4 jam dengan suhu
kalsinasi 1000 DC.

semua unsur dapat larut dalam campuran asam
terse but. Dari data di atas dapat diketahui bahwa
breksi batu apung disusun oleh beberapa unsur,
yakni Ca, Mg, Fe, Al selain unsur-unsur yang lain.
Hal ini diperkuat pula oleh data XRD. Analisis
kualitatif dengan menggunakan alat XRD (x-ray
difraction) dilakukan di PPTM Bandung, diperoleh
da~a mineral kristalin mayor penyusun breksi batu
apung adalah magnetit, anortit, dan montmorilonit.
Gambar I menunjukkan basil analisis breksi batu
apung menggunakan alat XRD. Dari gambar
tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut :

I. Magnetit dirumuskan sebagai Fe304 muncul
pacta 28 = 19,395°, 30,105°, 35,395° dengan
nilai d berkisar pacta 4,5729 dan 4,5842.

2. Anortit mempunyai rumus CaAl2Si2Os terdeteksi
pada 28 = 21,835° karena nilai 28 yang lain

cenderung berhimpitan dengan mineral lain dan
nilai d muncul pacta kisaran 4,0671 dan 4,0772.

3. Montmorilonit mempunyai rumus mineral

CaO.2(Al,Mg).2Si4OI0(OH), muncul pada 28 =
5,450°, 19,395°,23,520° dengan nilai d berkisar
pacta 16,2020-16,2423, 4,5729-4,5842, 3,7794-
3,7887, dan 3,2003-3,2082.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Contoh yang dianalisis merupakan breksi
batu apung (pumice) yang berasal dari daerah
Wukirsari. Contoh mengalami sejumlah tahapan
sebelum mengadsorpsi ion logam Cr3+.

Unsur-unsur penyusun ditentukan dalam
bentuk oksidanya dengan menggunakan AAS
SpectrAA 300 buatan Varian, diperoleh data seperti
tercantum dalam Tabel I berikut :

" ,.",,",...U(
Gambar 1. Data XRD untuk breksi batu apung

Wukirsari.

1. Aktivasi

Proses aktivasi contoh uji dimaksudkan
untuk mengubah struktur kristal dan luas
permukaanI4). Proses aktivasi dapat dibedakan
menjadi 2 macam yaitu aktivasi kimia dan aktivasi
fisis. Aktivasi kimia biasanya menggunakan
beberapa jenis asam seperti HF, HCl, H2SO4 dan
asam-asam kuat lain, sehingga struktur internal
padatan akan pecah. Aktivasi fisis biasanya
dilakukan dengan penghalusan conloh uji dan
pemanasan untuk tujuan yang sarna dengan aklivasi
kimia. Pemutusan ikatan di sekitar sudut satuan
mineral aluminosilikat (misal montmorilonit}akan
meningkal seiring dengan penurunan ukuran
partikel IS). Akibal adanya pemulusan ikalan, maka
pad alan akan dapal mcngikal gugus hidroksil (-.,OH)
pada atom Si di dalam tetrahedral silika yang
terpulus menjadi gugus silanol (SiOH). Gugus

Tabel 1. Unsur-unsur penyusun bresi batu apung
yang ditentukan sebagai oksidanya

Jenis Oksida

AbO3 16,10
MgO 2,26
CaO 4,15
FeZO3 3,88
KzO 1,33
MnO 1,6x 10-z
Zno 1,7 X 10-z
CuO 6,48 X 10-5
NiO 4,23 x 10-3

Dalam penetapan kandungan unsur-unsur
penyusun breksi batu apung digunakan campuran
beberapa asam, yaitu HF, HNO3 P dan HCI p.
Pemilihan asam-asam tersebut karena hampir
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bahwa pemanasan pada suhu 400-900 °c dapat
menyebabkan terjadinya pembentukan gugus
silanol pada mineral lempung montmorilonit yang
mempunyai situs aktif bersifat negatif dan pada
suhu tersebut biasanya struktur kristal akan
mengalami kerusakan.

silanol memegang peranan penting dalam adsorpsi
muatan positif karena gugus silanol memiliki

muatan parsial negatif.

Dalam penelitian ini, aktivasi terhadap
breksi batu apung dilakukan secara fisis yaitu
penghalusan contoh (hingga 1010s 100-200 mesh)
dan pemanasan (kalsinasi) dengan variasi suhu pada
300. 500, 700 dan 800 DC. Untuk mengetahui suhu
optimum dilakukan adsorpsi Na+ dengan
konsentrasi awal 1M, secara batch. Waktu kontak
divariasi yaitu 3, 5, dan 7 jam. Dari data yang
dihasilkan, diperoleh suhu optimum 500 DC dan
waktu optimum 5 jam, bisa dilihat pada Tabel 2.

2. Adsorpsi

Setelah diperoleh kondisi optimum untuk
aktivasi fisis, sebelum digunakan untuk adsorpsi
C?+ terlebih dahulu dijenuhkan dengan Na+
menggunakan larutan NaCI 1 M. Alasan pernilihan
Na+ sebagai prekusor didasarkan pacta pemilihan
awal yang dilakukan oleh Yuliatun(7) yang
memberikan kemampuan pertukaran ion cukup
besar karena ukuran ion Na+ yang relatif besar
sehingga terikat tidak begitu kuat pacta kisi-kisi
penukar kation sehingga mudah dipertukarkan.
Selain itu jumlah muatan positif Cr3+ lebih banyak
dibandingkan Na+. Menurut persamaan gaya
elektrostatik, ion Cr+3 akan terikat lebih kuat.

Tabel 2. lumlah ion Na+ yang teradsorpsi pada
berbagai variasi suhu dan waktu kontak

Jumlah ion Na+ yang teradsorpsi
(mg I ~ breksitJalu ~pung )

Suhu
kalsinasi~=~

300
500
700
900

~
422
505
504
422

~

311 !
315 '

349
243

-~
420
504
500
421

Data yang sangat penting daTi suatu
adsorben untuk diketahui adalah kemampuan
maksimum adsorben untuk mengadsorbsi (dalam
hat ini ion Cr+3).

Tabel 3 menunjukkan kemampuan ion Na+

mempertukarkan ion Cr3+.

Tabel3. lumlah ion Na+ yang teradsorpsi pada
berbagai variasi suhu dan waktu kontak

Dengan melakukan variasi konsentrasi
larutan awal Cr3+ diharapkan akan mengikuti trend
grafik isoterm Langmuir. Diperkirakan larutan
tidak mengikuti trend Langmuir karena bukan
larutan ideal, sehingga dicobakan dengan
persamaan lain yang dirumuskan oleh Oscik (8)

untuk larutan non ideal. Menurut Oscik, teori

adsorpsi Langmuir sering di$unakan pacta adsorpsi
larutan encer. Untuk jangkauan semua konsentrasi,
telah banyak teori dikemukakan, namun masalah ini
belum sepenuhnya terselesaikan. Apabila dalam

proses adsorpsi komponen I, terjadi desorpsi
komponen 2, atau terjadi kompetisi adsorpsi
komponen I dan komponen 2.

Pacta sistem adsorpsi Langmuir diasumsikan
bahwa pacta adsorbeD terdapat situs-situs
permukaan yang aktif daD proporsional dengan luas
permukaan. Pacta masing-masing situs aktif hanya
dapat mengadsorpsi satu molekul saja. Adsorpsi
yang terjadi bersifat irreversibel daD diperlukan

energi untuk terjadinya desorpsi (pelepasan

kembali).
Kalsinasi bertujuan untuk menguapkan air

yang terhidrat di dalam pori-pori breksi batu apung
pacta situs aktif basa sehingga luas permukaan
internal kristal daD situs aktif breksi batu apung
akan bertambah. Suhu yang optimum didefinisikan
sebagai suhu yang bisa memberikan situs aktif yang
optimum untuk mempertukarkan kation. Ada
beberapa faktor yang mempengaruhi adsorpsi suatu
ion an tara lain ukuran daD bentuk saluran masuk
kapiler dalam kristal batuan, ukuran daD bentuk
molekul penukar, jumlah daD lokasi serta ukuran
kation yang dapat dipertukarkan, acta tidaknya
kerusakan kristal pacta saluran dalam pori-pori

batuan daD sebagainya.

Dari percobaan diperoleh suhu kalsinasi
optimum pada 500 °c, ditandai dengan jumlah ion
Na+ yang teradsorpsi. Seharusnya data ini bisa
diperkuat dengan data XRD atau IR, untuk
mengetahui apakah daya adsorpsi yang besar

tersebut memang karena bertambahnya jumlah pori-
pori kosong ataukah karena terjadi kerusakan
struktur kristal yang dapat memberikan luasan yang

lebih besar. sebab menurut Yoga(6) menyebutkan
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Secara umum persamaan ini bisa ditulis
menjadi :

.Y =!.9?.~~_7J...~;},2'
0,4 R2 cr,~.~739Q.8

, 0.. 0

.o~ ~.5 ';

~-;--.

s
Xl 0,2'"-X2-XI + + X2

~
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-~
~ f
em
aJx-'"
a£
0;'"oJ .
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i==
u

.(1)

dengan XI adalah mol fraksi komponen I dalam
larutan

X2 adalah mol fraksi komponen 2 dalam larutan
XI 5 adalah mol fraksi komponen I yang teradsorpsi

X2s adalah mol fraksi komponen 2 yang teradsorpsi
Gambar 3. Kurva perhitungan m untuk asumsi 2

Na+ setara dengan 1 breksi-C!+

--{)~ y= 1,0786)(-2,1553

-o,z...~- 0.2 Q~'-:.8J!~8
!

~.5 j -~,
".,---2--:1-,,-' -~ ~

-2.SJ

Untuk persamaan adsorpsi -desorpsi (1) di atas
pada kesetimbangan berlaku :

XIs X2" I XI X2s = K1 C = (X (2)

dengan n = 1 atau 2 atau 3.

C adalah konsentrasi pada saat kesetimbangan,
C = f(x)

(X = KI f(x) (3)

Jika C = f(x) = Xlm , maka

Log (Cr'j

Gambar 4. Kurva perhitungan m untuk asumsi 3 Na+
setara dengan 1 breksi-Cr3+

a = KI Xlm (4)

XI merupakan konsentrasi Cr3+ yang ada dalam
kesetimbangan, m adalah jumlah ion Cr3+ yang
teradsorpsi, a merupakan koefisien distribusi
Dengan merubah persamaan (4) menjadi persamaan
logaritma , diperoleh bentuk persamaan menjadi :

log a = m log XI .+ log K1 (5)

Apabila asumsi C= Xlm adalah benar, maka akan
diperoleh kurva log a lawan log XI berbentuk garis
lurus. Kurva log a terhadap log XI dengan nilai
m = I baik untuk asumsi pertukaran I Cr3+
menggantikan 1 Na+ , 1 Cr3+ menggantikan 2 Na+ ,
atau 1 Cr3+ menggantikan 3 Na+ bisa dilihat pada
gambar 2, gambar 3 clan gambar 4 seperti di bawah
1m.

Selanjutnya untuk menentukan berapa banyak ion
Na+ yang sebenarnya mampu ditukar oleh ion Cr3+
dilakukan substitusi nilai m yang diperoleh ke
dalam persamaan (2)

XjSXl"/Xj Xls = KIC

XIs Xl" / XI Xls = KI XI (6)

XIs Xl" / (x.)l Xls = K. (7)

XIs / (XI)l Xl = Kj xi" (8)

Dengan mengubah persamaan (8) ]
persamaan logaritma .diperoleh persamaan :

log XIs / (XI)l Xls = -n log Xl" + log K. (9)

menjadi

Persamaan ini mengandung pengertian bahwa jika
dari plot log XI"/ (XI)2 X2" terhadap log X2 ternyata
diperoleh n = 1, maka hal ini berarti bahwa 1 ion

Cr3+ hanya dapat menggantikan 1 ion Na+ ,jika n =

2, maka 1 ion Cr3+ dapat menggantikan 2 ion Na+ ,
clan jika n = 3, maka I ion Cr3+ dapat menggantikan

3 ion Na+.

Hasil pemrosesan data penelitian sebagaimana':'fiIng
~

ditampilkan dalam Gambar 2 sampai dengan
"" ]Gambar 4 menghasilkan n = I, berarti satu ionCr +

dapat menggantikan satu ion Na+. Persamaan

Gambar 2. Kurva perhitungan m untuk asumsi J
Na+ setara dengan J breksi-CI+
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pertukaran ion antara ion Na+ dan Cr3+ dapat
dituliskan selengkapnya sebagai berikut :

Breksi-(Na)) + lCr3+ -..Breksi-(Cr)+ 1 Na+

Dengan asumsi dalam larutan 1 M, ion yang
teradsorpsi sudah maksimum, maka adsorpsi
maksimum breksi batu apung Wukirsari terhadap
Cr3+ adalah 52/23 x 505 mg/g breksi batu apung =

1141,74 mg/g breksi batu apung.

Pertukaran antara ion Na+ dan C~+ pacta breksi batu
apung juga dilakukan variasi pH larutan. Hasil

percobaan bisa dilihat pacta Tabel 4 berikut :

Tabel 3. lumlah ion Na+ yang teradsorpsi pada
berbagai variasi pH larutan Cr'+

buah elektron untuk berikatan, sehingga akan
banyak terbentuk struktur silikat. Jika empat sudut
daTi tetrahedron berbagi atom oksigen, maka akan
terbentukjaringan SiO2 (silika). Kristal silika akan

tersedia dalam beberapa bentuk polimofis yang
berhubungan dengan silikat tetrahedral. Tiga
struktur dasar silika yaitu kuarsa, tridimit clan
kristobalit clan masing-masing mempunyai dua atau
tiga modifikasi. Bentuk silika yang paling stabil
tergantung pada struktur dasar silikanya clan pada
tekanan rendah. Kuarsa stabil pada suhu di bawah
573 DC, untuk kuarsa tinggi pada 573 hingga 867
DC, tridimit pada suhu 876 -1470 DC clan kristobalit
tinggi pada 1470 hingga 1710 DC, dan suhu di alas

1710 DC silika berbentuk cairan. Sedangkan pada
felspar, struktur jaringan ion AP+ menggantikan
Si4+ untuk membentuk jaringan dengan muatan

totalnya negatif. Muatan negatif ini diseimbangkan
oleh muatan positif daTi alkali dan alkali tanah

seperti Na+ , K+ , Ca2+ , dan Ba2+ yang menempati

posisi intersitial.

Secara umum, pembakaran bahan baku
keramik menjadi prod uk-prod uk keramik pada suhu
antara 700 -2000 DC, tergantung komposisi bahan
clan kematangan hasil yang diinginkan. Selama
pembakaran sampai diperoleh prod uk keramik,

massa keramik akan men gal ami perubahan yang
cenderung menuju ke bentuk massa yang lebih
kompak serta ikatan yang lebih kuat sehingga lebih
sukar patah hila dibandingkan dengan massa
sebelum dibakar. Perubahan suhu vitrifikasi akan
mempengaruhi kekuatan badan keramik. Kekuatan
akan meningkat antara suhu 550 DC, hingga suhu
700 DC akibat terlepasnya air kristal dalam batuan.
Bersamaan dengan ini terjadi penyusutan, butiran

satu dengan lainnya akan saling mendekati sehingga
semakin kompak. Tetapi pada suhu antara 700 -

750 DC sebagian silikat melebur, butiran yang satu

dengan yang lainnya agak mere gang lagi sehingga
kekualan keramik akan menurun dan di alas suhu

lersebul kekualan keramik akan meningkat lagi
dengan cepal karena leburan-leburan silikal

semakin banyak clan saling merekal sehingga
kekompakan butiran satu sarna yang lain akan lebih

eral.

Peningkatan pH pacta sistem (dengan
penambahan NaOH), akan merubah Cr3+ menjadi
Cr(OH)3.yang ditandai dengan warn a larutan

menjadi hijau dan terbentuk endapan. Untuk pH

larutan Cr3+ 3,5 dan 4,0 diperkirakan terjadi
peningkatan kemampuan adsorpsi breksi batu
apung, hal ini disebabkan oleh gugus OH- dari basa

NaOH akan meningkatkan sisi kebasaan sehingga
menyebabkan kesetimbangan sistem terganggu,
akibatnya ion Na+ yang ada di sisi-sisi aktif breksi
batu apung akan mudah terlepas clan akan
tergantikan ion Cr3+ yang ada dalam larutan induk.

Nilai adsorbsi yang besar pacta pH 4,5
dikhawatirkan bukan disebabkan oleh adsorbsi Cr3+
oleh breksi batu apung, tetapi disebabkan oleh ion

Cr3+ yang terendapkan menjadi Cr(OH)3.

3. Pembuatan keramik breksi batu apung -

Cr"

Berikut ini tampilan gambar data XRD

untuk keramik breksi-Cr dengan tambahan kullet.

Istilah keramik didefinisikan sebagai benda

yang memiliki permukaan licin dan mengkilap.
Oalam pembuatan keramik limbah bahan yang
ditambahkan berupa kullet yaitu pecahan kaca yang

banyak mengandung silikat.

Pada keramik silikat, penyusun dasarnya
berupa tetrahedron SiO4 yang memiliki 50 % ikatan

ionik dan 50 % ikatan kovalen. Masing-masing
oksigen dari tetrahedron silikat mempunyai salu
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25% dan 80% : 20% semuanya memiliki
kristobalit dan felspar, yang membedakan hanya

pada jumlah puncak masing-masing campuran.'
Untuk komposisi campuran 70% : 30% memiliki
8 puncak feldspar dan 3 puncak kristobalit.
Komposisi campuran 75% : 25% terdiri dari 3
puncak feldspar, 3 puncak kristobalit dan 1
puncak berhimpit antara feldspar dan kristobalit.
Sedangkan pada perbandingan 80% : 20%
memiliki 3 puncak feldspar dan 2 puncak
kristobalit. Dapat dipahami pula bahwa dengan
bertambahnya kullet dan berkurangnya breksi-
Cr, maka fraksi penyusun keramik itu akan
berkurang karena kulet sendiri bukan merupakan
bahan utama pembentuk keramik, sehingga pada
keramik dengan campuran antara kullet: breksi-
Cr semakin besar, puncak-puncak feldspar dan
kristobalit yang muncul sebagai penyusun
keramik semakin sedikit.

Gambar 5. Data XRD untuk campuran breksi batu
apung : kullet = 70% : 30%

KESIMPULAN

Gambar 6. Data XRD untuk campuran breksi batu
apung : kullet = 75% : 25%

Dari penelitian dan pembahasan dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mineral penyusun breksi batu apung adalah
magnetit, anortit dan montmorilonit.

2. Kodisi Kondisi pertukaran ion an tara ion Na+
dan c~+ pada breksi batu apung tidak
mengikuti keadaan ideal.

3. Ion Na+ pada breksi batu apung dapat menukar
ion Cr3+ dengan perbandingan 1 : 1. Ion Cr3+
maksimum yang dapat diadsorpsi oleh breksi
batu apung Wukirsari adalah 1141,74 mg/g
breksi batu apung.
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Gambar 7. Data XRD untuk campuran breksi batu
apung ..kullet = 80% ..20%

Dari data XRD di atas ada dua hal yang penting

yaitu:

I. Pemanasan pada suhu 1000 °c telah dihasilkan
keramik daD hal ini ditandai dengan
terbentuknya felspar daD kristobalit yang
termasuk ke dalam jenis penyusun keramik.

2. Dengan memvariasikan kulet daD breksi batu
apung mulai dari campuran 70% : 30%. 75% :
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