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ABSTRAK
KETAHANAN FISIKA DAN KIMIA PADA HASIL SEMENTASI

TERIMPREGNASI RESIN EPOKSI. Imobilisasi limbah radioaktif cesium (Cs)
dan strontium (Sr) dengan semen terimpregnasi resin epoksi telah dilakukan.
Mula-mula limbah cair aktivitas rendah dengan kandungan limbah 30 % berat
dicampur homogen dengan semen kemudian didiamkan selama 28 hari. Hasil
sementasi diimpregnasi dengan resin epoksi (Bisphenol -A- diglycidylether) dan
katalisator {Triethylenteramiri) dengan perbandingan 15 :2 volume. Impregnasian
dilakukan dengan cara perendaman pada selang waktu tertentu. Contoh semen
terimpregnasi resin epoksi dengan diameter 2,5 cm dan tinggi 2,5 cm diuji
kekuatan tekannya dengan alat tekan Paul Weber. Pengujian pelucutan dilakukan
dengan alat soxhlet pada temperatur 100 °C laju aliran distilat 300 ml.jam"1.
Analisis larutan pelucut dilakukan dengan AAS. Dari hasil pengujian didapatkan
kekuatan tekan maksimum sebesar 4,08 kN/cm'2 dan laju pelucutan untuk Cs
sebesar 5,5 x 10"4 g.cm2.hari sedangkan laju pelucutan untuk Sr sebesar 6,1 x 10"4

g.cm'2.hari.

ABSTRACT
PHYSICAL AND CHEMICAL DURABILITY OF CEMENT

IMPREGNATED EPOXY RESIN. Immobilization of simulation radioactive
waste contains Cs and Sr with cement impregnated epoxy resin has been done.
Low level liquid waste in 30 % weight mixed with cement homogeneously and
then setted in its curing time about 28 days. Waste form was impregnated with
epoxy resin (Bisphenol-A-diglycidyleiher) and use Triethylenterdmin as catalist.
The sample of cement impregnated epoxy resin 2.5 cm x 2.5 cm in diameter and
lenght was tested by Paul Weber. The compressive strength was obtained of 4.08
kN.cm'2. The sochxlet apparatus was run on flow rate of 300 ml/hour at 100 °C
and during 24 hours, The leaching rate of Cs was round on 5.5 x 10"4 g.cm^.d"1

and Sr was 6.1 x 10"4 g.cm^.d"1.

PENDAHULUAN
Pada saat ini perkembangan teknologi nuklir kian pesat, seiring dengan

meningkatnya kesejahteraan dan harkat hidup rakyat Indonesia pada khususnya.
Seperti pada kegiatan industri umumnya, kegiatan industri nuklir juga
menimbulkan limbah radioaktif, yang berpotensi mengancam lingkungan hidup.

Untuk menjamin keselamatan lingkungan maka limbah radioaktif harus
dikelola dengan sebaik-baiknya. Limbah radioaktif yang telah diolah kemudian
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dikungkung dengan bahan matriks tertentu sesuai dengan tingkat aktivitasnya [1].
Tujuan dari pengungkungan ini ialah untuk menjaga agar kandungan limbah tidak
menyebar kelingkungan yang akan mengancam kehidupan manusia.

Limbah radioaktif yang dihasilkan dari berbagai kegiatan bidang teknologi
nuklir di Indonesia umumnya adalah limbah aktivitas rendah. Penanganan limbah
ini relatif lebih sederhana jika dibandingkan dengan pengelolaan limbah aktivitas
tinggi yang memerlukan teknik pengelolaan yang lebih khusus. <:

Setelah dilakukan pengolahan awal limbah cair aktivitas rendah
diimobilasi dengan matriks semen. Hasil sementasi berupa blok semen masih
ditemui kelemahan-kelemahan diantaranya permukaan berpori relatif besar
sehingga laju pelucutannya relatif tinggi. Untuk itu ada beberapa cara digunakan
untuk memperbaiki kualitas dari blok semen antara lain.

Blok semen pengungkung limbah radioaktf dilapisi bitumen dngan
ketebalan tertentu untuk membentuk lapisan batas kontak antara air tanah dan
semen yang jelas. Teknologi ini cukup baik digunakan pada daerah yang
mempunyai musim dingin, pada daerah tropis kurang baik digunakan karena pada
temperatur sekitar 30 °C bitumen bersifat fluida yang sangat kental. Jika
digunakan sebagai bahan pelapis akan mengalami penipisan karena adanya
gravitasi bumi.

Impregnasi blok semen dengan polimer. Ada dua proses impregnasi yang
ditempuh, yang pertama blok semen pengungkung.limbah diimpregnasi dengan
bahan polimer sehingga pori-pori tertutup. Kedua dengan cara mencampur antara
semen limbah dan polimer secara bersama-sama sehingga terbentuk komposit
polimer semen. Impregnasi dengan polimer mampu menaikkan kualitas dari blok
semen. Disamping itu polimer pada umumnya tahan sampai temperatur sekitar
150 °C, sehingga akan baik digunakan pada daerah beriklim tropis.

Resin epoksi mempunyai kegunaan yang luas dalam bidang teknik kimia,
listrik, mekanik dan sipil sebagai perekat, cat pelapis, pencetakan cor dan benda-
benda cetakan. Resin ini merupakan kopolimei; antara bisfenol-A-(4-4'
dihidroksidifenil 2,^-propanon) dan epichlorohidrin.jPad§ pengembangan lebih
lanjut gugus epichlorohidrin diganti dengan derivatnya yaitu diglisidileter [2]:
Pada penelitian ini digunakan resin epoksi sebagai bahan impregnasi pada blok
semen. Pemilihan bahan tersebut berdasarkan pada beberapa pertimbangan antara
lain [2]:

1. proses pembuatan yang mudah dan praktis
2. ketahanan kimia (laju pelucutan)
3. kekuatan mekanik (kekuatan tekan).

TATA KERJA
Bahan:
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi cesium karbonat, p.a.,
strontium nitrat, bisfenolrA-diglisidileter, trietilentetramin, semen portland.

Metode:
1. Pembuatan blok semen pengungkung limbah :
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Simulasi limbah cair aktivitas rendah yang terdiri dari Cs dan Sr dengan
kandungan 30 % berat dicampur semen hingga homogen kemudian dicetak
dengan dimensi berturut-turut diameter 2,5 cm dan 1 cm tingginya 2,5 cm dan
1,5 cm. Blok semen yang terbentuk didiamkan selama 28 hari.

2. Proses impregnasi dengan resin epoksi
Kemudian blok semen diimpregnasi dengan resin epoksi yang terdiri dari
Bishphenol -A- diglycidylether sebanyak 25 % berat dan triethyltetramin 3 %
berat. Impregnasi dilakukan dengan cara perendaman dengan variasi waktu 0,
15, 30, 45, 60menit.

3. Penentuan kerapatan:
Semen terimpregnasi resin epoksi yang terbentuk dengan diameter 2,5 cm
tinggi 2,5 cm ditimbang, dihitung volumenya kemudian ditentukan
kerapatannya.

4. Penentuan kekuatan tekan:
Contoh semen terimpregnasi resin epoksi diuji tekan dengan menggunankan
alat tekan Paul Weber.

5. Penentuan laju pelucutan :
Contoh semen teripregnasi resin epoksi diuji lucut dengan alat soxhlet pada
temperatur 100 °C dengan Iaju aliran distilat 300 ml/jam selama 24 jam.
Kemudian laju pelucutan Cs dan Sr ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat pertama dari semen terimpregnasi resin epoksi yang dipelajari adalah

kerapatannya. Pada percobaan penentuan kerapatan semen terimpregnasi resin
epoksi didapatkan data seperti Tabel 1.

Tabel 1. Kerapatan semen terimpregnasi resin epoksi:

Lama impregnasi
(menit)

0
15
30
45
60

kerapatan (g/cm3)

2,02
2,01
1,89
1,76
1,64

Dari data di atas dapat dinyatakan bahwa semakin lama impregnasi kerapatan
semen terimpregnasi resin epoksi semakin kecil. Hal ini dikarenakan oleh
kenaikan viskositas resin epoksi oleh waktu yang mempengaruhi ketebalan
pelapisan polimer pada blok semen, dapat dimengerti bahwa semakin lama waktu
polimerisasi ikatan-ikatan antar monomer semakin banyak sehingga kekentalan
resin epoksi naik. Disamping itu resin epoksi mempunyai kerapatan yang lebih
rendah dari blok semen sehingga semakin tebal pelapisan kerapatan semen
terimpregnasi resin epoksi semakin kecil.

Contoh semen terimpregnasi resin epoksi selain diukur kerapatannya juga
diukur kekuatan tekannya. Hal ini berkaitan erat dengan sistem penyimpanan
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lestari, dimana semen terimpregnasi resin epoksi diharapkan mempunyai integritas
yang baik, tidak mudah pecah dan kuat. Pengujian kekuatan tekan dilakukan
dengan menggunakan alat Paul Weber. Mula-miila permukaan contoh semen
terimpregnasi resin epoksi dibuat rata sehingga kedudukan contoh vertikal.
Kemudian beban tekanan diberikan secara perlahan-lahan sampai mencapai titik
maksimal yang ditandai dengan pecahnya contoh tersebut. Dengan menggunakan
Persamaan 1. kekuatan tekan dari polimer-limbah dapat ditentukan [3].

0)

Dimana oc = Kekuatan tekan (kN/cm2); Pmax = Beban tekanan maksimum (kg);
A = Luas penampang mula-mula (cm2).
Hasil percobaan ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kekuatan tekan semen terimpregnasi resin epoksi:

Lama impregnasi
(menit)

0
15
30
45
60

kekuatan tekan
(kN/cm2)

3,90
3,91
3,97
4,01
4,08

Dari hasil di atas dapat dinyatakan bahwa dengan kenaikan waktu
impregnasi yang identik dengan kenaikan ketebalan lapisan kekuatan tekan
semakin besar. Polimer mempunyai sifat yang lebih elastis dibandingkan semen,
sehingga pelapisan oleh resin epoksi dapat memperbaiki kualitas dari blok semen.

Pada penyimpanan lestari paket limbah diskenario berkontak dengan air
tanah sehingga terdapat kemungkinan pelepasan radionuklida ke lingkungan
sekitar fasilitas penyimpanan. Untuk mempelajari sifat pengungkungan dari paket
limbah secara laboratorium dibuat alat uji pelucutan baik secara statik ataupun
dinamik. Pada penelitian ini digunakan metode tang ke 2. Percobaan laju
pelucutan dilakukan dengan alat soxhlet pada temperatur 100 °C selama 12 jam
dengan laju aliran 300 ml.jam'1. Laju pelucutan untuk unsur Ce dan Cs ditentukan
dengan Persamaan 2. berdasarkan pada analisa larutan pelucut dengan
menggunakan AAS.

(LR), =
A,

SA.t
(2)

Dimana (LR)j = Laju pelucutan unsur i (g/cm2.hari); A, = Jumlah unsur i dalam
larutan pelucut (g); SA = Luas permukaan contoh (cm2).

Dari percobaan dan perhitungan diperoleh laju pelucutan sebagai fiingsi
kandungan limbah untuk unsur Cs dan Sr yang diranhkum dalam Tabel 3.
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Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa semakin lama waktu
impregnasi laju pelucutan untuk unsur Cs dan Sr sertiakin kecil. Impregnasi oleh
resin epoksi membentuk batas kontak antara larutan pelucut dengan blok semen
sehingga pelucutan unsur limbah terhambat. Ditambah lagi metode impregnasi
mampu menutup pori-pori blok semen sehingga kualitas pengungkungan limbah
dapat ditingkatkan.

Tabel 3. Laju pelucutan semen terimpregnasi resin epoksi untuk unsur Cs
dan Sr.

Lama impregnasi
(menit)

0
15
30
45
60

Cesium
(g/cm2.hari)

6,5xlO-J

7,1 x lO^4

6,2 x 10"4

5,9 xlO-4

5,5 x 10-4

Strontium
(g/cm2.hari)

5,2 xlO'3

8,2 xlO"4

7,8 x 10-4

7,2x10^
6,1 x 10-4

Semakin lama waktu impregnasi akan meningkatkan ketebalan pelapisan
resin epoksi pada blok semen sehingga difusi unsur-unsur limbah ke larutan
pelucut semakin berkurang. Hasil optimal dicapai pada lama impregnasi 1 jam
dengan rasio pengurangan pelucutan antara blok semen tanpa impregnasi dengan
blok semen dengan impregnasi selama 1 jam untuk Sr dan Cs berturut-turut
sebesar 11,8 dan 8,53.

SIMPULAN
Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu

impregnasi kerapatan semen terimpregnasi resin epoksi berkurang, hal ini
dikarenakan oleh kenaikan viskositas resin epoksi oleh waktu yang mempengaruhi
ketebalan pelapisan polimer pada blok semen. Disamping itu resin epoksi
mempunyai kerapatan yang lebih rendah dari blok semen sehingga semakin tebal
pelapisan kerapatan semen terimpregnasi resin epoksi semakin kecil.

Kekuatan tekan maksimum sebesar 4,08 kN/cm2 dicapai oleh semen
terimpregnasi resin epoksi dengan waktu impregnasi selama 1 jam. Resin epoksi
mempunyai sifat lebih elastis dibadingkan semen sehingga pelapisan oleh resin
dapat menaikkan kekuatan tekan maksimal sebesar 0,19 KN/cm2.

Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa semakin lama waktu
impregnasi laju pelucutan untuk unsur Cs dan Sr semakin kecil. Impregnasi oleh
resin epoksi membentuk batas kontak antara larutan pelucut dengan blok semen
sehingga pelucutan unsur limbah terhambat. Semakin lama waktu impregnasi
akan meningkatkan ketebalan pelapisan resin epoksi pada blok semen sehingga
difusi unsur-unsur limbah ke larutan pelucut semakin berkurang. Hasil optimal
dicapai pada lama impregnasi 1 jam dengan rasio pengurangan pelucutan antara
blok semen tanpa impregnasi dengan blok semen dengan impregnasi selama 1 jam
untuk Sr dan Cs berturut-turut sebesar 11,8 dan 8,53.
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