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ABSTRAK

KARAKTERISASI LlMBAH DALAM PROSES PENGOLAHAN LlMBAH RADIOAKTIF. Kegiatan
karakterisasi limbah dilakukan pada proses pengolahan limbah radioaktif cair di Pusat Teknologi Limbah
Radioaktif yang meliputi karakterisasi limbah awal, konsentrat. destilat, maupunefluen. Proses pengolahan
limbah radioaktif cair dilakukan dengan proses evaporasi maupun menggunakan resin penukar ion.
Karakterisasi limbah dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian antara karakteristik limbah yang
akan diolah dengan proses pengolahan maupun kesesuaian limbah hasil olahan. Karakterisasi limbah

dilakukan mulai dari limbah awal sebelum proses evaporasi maupun penukar ion, selama proses evaporasi
karakterisasi dilakukan untuk memantau pemekatan limbah menjadi konsentrat dan memastikan destilat
bebas kontaminasi radioaktif. Pada proses penukar ion, karakterisasi dilakukan guna memantau penurunan
aktivitas limbah cair dan menilai efektivitas resin. Karakterisasi hasil sementasi konsentrat ataupun resin
dalam bentuk shell beton juga dilakukan dengan pengukuran kuat tekan dan laju pelindihan.

ABSTRACT

WASTE CHARACTERIZATION IN WASTE TREATMENT PROCESS. Waste characterization activities

are carried out in the liquid radioactive waste treatment process at the Radioactive Waste Technology Center

which includes the characterization of initial waste, concentrate, distillate, and ejJluent. The process of

treating liquid radioactive waste is carried out by evaporation or using ion exchange resins. Waste

characterization is carried out with the aim of ensuring the suitability between the characteristics of the

waste to be treated with the selected process and the suitability of the processed waste. Waste

characterization is carried out from the initial waste before the evaporation and ion exchange processes,

during the evaporation process the characterization is carried out to monitor the concentration of waste into

concentrate and ensure that the distillate is free of radioactive contamination. In the ion exchange process,

characterization is carried out to monitor the decrease in liquid waste activity and to assess the effectiveness

of the resin. Characterization of the cementation concentrate or resin in the form of a concrete shell was also

carried out by measuring the compressive strength and leaching rate.

PENDAHULUAN

Setiap kegiatan industry maupun riset akan menimbulkan limbah, demikian pula
pemanfaatan zat radioaktif akan menimbulkan limbah radioaktif. Pengolahan limbah radioaktif
dilakukan dengan cara mereduksi volume limbah dan mengubahnya menjadi bentuk/wujud yang
stabil. Limbah cair diolah dengan proses evaporasi sehingga terpisah antara destilat dan
konsentrat yang merupakan pekatan zat radioaktif. Selanjutnya konsentrat distabilisasi dengan
proses sementasi. Limbah cair dengan kadar garam rendah diolah dengan proses penukar ion (ion
exchange), resin dari proses ini mengikat radionuklida dan kemudian disementasi. Limbah padat
dibedakan menjadi 2 macam sesuai dengan orientasi pengolahannya yaitu limbah terbakar seperti
kertas, karton, kain, karet, dan plastik yang diolah dengan proses insinerasi; serta limbah yang
akan diolah dengan cara kompaksi seperti kemasan kaleng dan peralatan kaca (glassware).

Pengujian dilakukan sebagai upaya pengawasan mutu (quality control) terhadap proses
dan hasil (product) dari proses pengolahan. Pengujian limbah cair dilakukan sebelum proses
evaporasi ataupun proses penukar ion untuk memastikan kesesuaian karakteristik limbah dengan
spesifikasi kedua unit proses pengolahan terse but. Selama proses evaporasi, konsentrat maupun
destilat diuji (sampling dilakukan setiap 4-6 jam operasi) untuk mengetahui tingkat pemekatan
yang dicapai dan meyakinkan destilat bebas kontaminasi radioaktif. Kadar ekstrak kering (dry

extract content) konsentrat yang mencapai ~ 200 g/L menjadi pertimbangan untuk tindakan
ektraksi yaitu menurunkan konsentrat dalam Kolom Penenang ke tangki Penampung Konsentrat.

Proses penukar ion dilakukan dengan mensirkulasi limbah melalui kolom resin secara
kontinyu. Selama proses, penurunan aktifitas limbah dipantau untuk menentukan akhir proses dan
mengetahui tingkat kejenuhan resin serta perlu tidaknya penggantian. Proses diakhiri bila aktifitas
limbah < 10·6uCi/mL, sedangkan kejenuhan/saturasi resin ditandai dengan aktifitas limbah yang
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relative tetap dalam beberapa kali sampling (ditunjukkan dengan kurva penurun anaktifitas vs
waktu sampling).

Konsentrat maupun resin yang telah jenuh dari proses pengolahan kemudian distabilisasi
dengan eara sementasi dalam shell beton 950 liter. Kualitas hasil sementasi diamati dengan
melakukan pengujian kuat tekan, pengujian laju pelindihan dan pengukuran densitas. Kuat tekan
meneerminkan kekuatan mekanis dan ketahanan monolit beton menahan radionuklida dari

pelindihan. Sampling terhadap slurry dilakukan saat proses berlangsung. Slurry ditempatkan
dalam eetakan pot poli etilen ukuran diameter dan tinggi 4 em selama 28 hari, selanjutnya
dilakukan pengujian. Pada proses sementasi limbah padat hasil kompaksi juga dilakukan sampling
slurry dan pengujian serupa. Data pengujian yang diperoleh bisa digunakan untuk evaluasi dalam
hal formulasi komponen beton serta proporsi konsentrat atau resin (waste loading) dalam proses
sementasi sehingga diperoleh produk sementasi yang berkualitas memenuhi nilai aeuan.

Sementasi resin seeara langsung memiliki keunggulan yaitu ekonomis, stabilitas term aI,
kimia dan penahan radiasi yang baik. Namun demikian sementasi resin ini juga memiliki
kekurangan yaitu kandungan limbah yang rendah dan timbulnya potensi retakan pada limbah hasil
sementasi.

METODOLOGI

Karakterisasi limbah radioaktifyang dilakukan adalah :
A. Karakterisasi Limbah Cair Pra-olah

Limbah eair yang ditampung dalam tangki kapasitas 50 m3 dihomogenisasi dengan system
udara tekan (compress air) kemudian dilakukan sampling 1 liter. Dilakukan pengukuran pH
dan daya hantar listrik, analisis radionuklida, kation dan anion serta kadar ekstrak kering (dry
extract). Bila diperlukan proses netralisasi limbah, maka ditentukan dosis HN03 atau NaOH
yang dibutuhkan.

B. Karakterisasi Selama Proses Evaporasi
Setiap 4 sampai 6 jam operasi evaporasi dilakukan sampling 500 mL konsentrat maupun
destilat. Dilakukan pengukuran pH dan daya hantar listrik serta analisis radionuklida dan dry
extract.

C. Karakterisasi Selama Proses Penukar Ion

Setiap 20 sampai 40 jam operasi unit penukar ion dilakukan sampling 500 mL untuk analisis
radionuklida. Digambarkan grafik penurunan aktifitas fungsi waktu operasi dan ditentukan
apakah perlu penggantian resin. Bila aktivitas sampel limbah < 10-6 uCi/mL, berarti proses
telah selesai.

D. Karakterisasi hasil Proses Sementasi

Untuk proses sementasi konsentrat maupun resin bekas dalam shell beton 950 liter, setelah
selesai proses pengadukan dalam ruang sementasi selanjutnya dilakukan sampling sebanyak 6
pot poli etilen diameter dan tinggi 4 em. Sampel dibiarkan 28 hari kemudian dilepas dari
eetakan dan diukur dimensi serta ditimbang. Dilakukan pengujian kuat tekan menggunak
analat uji tekan Perrier. Uji pelindihan dilakukan dengan metoda perendaman statis dalam
toples, air rendaman di-counting setiap pekan menggunakan Multichannel Analyzer.
Untuk proses sementasi limbah padat terkompaksi dalam drum 200 liter, dilakukan sampling
sluny 2 pot polietilen diameter dan tinggi 4 em. Sampel dibiarkan 28 hari kemudian dilepas
dari eetakan dan diukur dimensi serta ditimbang. Dilakukan uji kuat tekan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil karakterisasi limbah radioaktif eair praolah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel I menunjukkan bahwa aktifitas limbah eair 10-5 sid 1O-4uCi/mL memenuhi batasan aktivitas
limbah umpan evaporasi 10-6 sid 2x I 0-2 uCi/mL. Daya hantar listri kantara 300 sid 800 uS/em

menunjukkan kandungan garam yang eukup tinggi (identik dengan konsentrasi kation-anion). pH
limbah tangki A dan B relative rendah dan perlu netralisasi menggunakan NaOH yang tersedia di
instalasi sesuai dosis yang direkomendasikan. Untuk proses evaporasi limbah pada tangki
B
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Tabel 1. Data Karakterisasi Limbah Radioakti[ Cair

Parameter

R2201AR2201BR220lCR2201D

Aktivitas

yI ,42x I0-5 I ,60x I0-54,60x I0-42, lOx I 0-4
).lCi/ml

H-34,00xI0-4 5,85x I0-57,20xI0-42,70x I0-4
C-14

- ---

Dayahantarlistrik (DHL) 830,00
842,00274,00676,00/.!S/cm

pH
3,232,877,127,08

Netralisasi 85,00
50,00

Liter NaOH (instalasi)/50 m3
TerbentukAl(OHh

--

Evaporasi

normal
Tidak bisa km

normal
normalendapan pada pH 7

Antibuih (Liter)

-
---

Ca2+
0,40 0,5210,888,10

Kation

Mg2+
1,51 1,692,081,44

mg/L

Fe3+
2,04 6,224,531,29

A13+
-29,75--

NH4+ 57,00 52,30131,0013,00
S042-

3,50 15,604,0310,26

Anion

P043+- ---

mg/L

N03-
50,64 1,8441,3926,87

N02-

- ---
CI- 94,90 417,0060,1059,30

Dry extract (g/L)
0,754,800,380,71

terkendala dengan terbentuknya endapan AI(OH)3 saat netralisasi, proporsi endapan dapat
dikurangi dengan lebih dulu mencampur limbah untuk menurunkan konsentrasi aluminium. Dry
extract paling tinggi pada limbah tangki B (mendekati batasan 5 g/L), masih memungkinkan untuk
proses evaporasl.

Karakterisasi limbah selama proses evaporasi memberikan gambaran peningkatan
aktifitas radionuklida dalam konsentrat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Pada Gambar 1
tampak bahwa Co-60 dan Cs-137 seringkali ada dalam limbah cair dan member kontribusi besar
dalam hal radioaktifitas. Kobalt merupakan hasil aktivasi sedangkan caesium hasil fisi.
Radionuklida lainnya dengan umur paro mendekati orde tahun yang teridentifikasi adalah 2n-65
dan Na-22. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 1, tampak bahwa selama proses evaporasi
berlangsung maka aktifitas radionuklida akan meningkat. Konsentrat yang ada dalam Kolom
Penenang dalam satu waktu sebelum proses evaporasi dimulai merupakan hasil proses beberapa
tangki limbah sebelumnya. Ketika dry extract ~ 200 g/L maka dapat dilakukan proses ekstraksi
dengan membuka valve sehingga konsentrat mengalir turun ke Tangki Penampung. Berdasarkan
aktifitas maksimal
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Gambar I. Aktifitas radionuklida dalam konsentrat
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limbah umpan evaporator 2 x 10-2 uCi/mL dan faktor reduksi volum 50 kali dalam satu siklus
proses pengolahan 1 tangki limbah 50 m3 maka aktifitas maksimal konsentrat untuk proses
ekstraksi adalah 1 uCi/mL atau 1 Ci/m3. Pada kenyataannya kondisi ini tidak pernah dicapai dan
keputusan tindakan ekstraksi selalu didasarkan pada pertimbangan dry extract?: 200 g/L.

Hasil karakterisasi destilat selama proses evaQorasi s~2erti ditunjukkan Qada Gambar 2.
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Gambar 2. aktifitas destilat selama evaporasi

nornor destilat

Proses evaporasi dikatakan sukses bila destilat yang dihasilkan bebas kontaminasi.
Batasan aktifitas limbah cair tingkat rendah dan sedang sebesar 10-6 sid 2 x 10-2 uCi/mL, maka
batas klirens destila t< 1O-6uCi/mL atau 5 x 10-4 uCi/500 mL. Gambar 2 menunjukkan aktifitas
total radionuklida dalam destilat di bawah batas klirens.

Peningkatan dry extract selama evaporasi ditunjukkan pada Gambar 3.
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Gambar 4. Penurunan aktivitas Zn-65 dan Co-60
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Pada Gambar 4 tampak penurunan aktivitas radionuklida secara eksponensial dari Zn-65
dan Co-60. Dalam 200 jam pertama penurunan berlangsung dengan curam kemudian melandai
berangsur-angsur dalam 100 dan 300 jam berikutnya. Terlihat bahwa klirens dicapai setelah
operasi selama 500 jam. Limbah yang telah mencapai aktivitas di bawah klirens selanjutnya dapat
dialirkan ke Kolam Pusat BuanganTerpadu (PBT). Resin dapat digunakan untuk proses
pengolahan selanjutnya selama masih menunjukkan kemampuan menangkap radionuklida, setelah
jenuh baru kemudian distabilisasi dengan proses sementasi.

Karakterisasi kuat tekan sam pel sementasi limbah padat terkompaksi seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 5.

kuat tekan

10 15sampel blok Beton

Gambar 5. Kuat tekan sampel sementasi
limbah padat terkompaksi dalam drum 200 liter no. 1I IS - 1171.
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Gambar 5 menunjukkan rata-rata kuat tekan sampel sementasi pada pengolahan limbah
radioaktifpadat terkompaksi sebesar 13,6 kN/mm2, 74 % sampel dalam kisaran ± 1 a (10,4 - 16,8
kN/mm2).

Hasil karakterisasi laju lindih static dari sampel sementasi resin dapat dilihat pada
Gambar 6. Tampak bahwa Cs-I37 mempunyai laju lindih lebih tinggi dibandingkan Co-60. Laju
lindih kedua radionuklida tersebut cenderung tetap setelah lebih dari 300 hari pengujian dengan
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nilai Cs-137 sebesar 2,7E-4 g/cm2.hariType equation here. dan laju pelindihan Co-60 sebesar
I ,75E-5 g/cm2.hari, hasil ini telah memenuhi nilai acuan yaitu < IE-3 g/cm2.hari.
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Gambar 6. Laju pelindihan Cs-13 7 dan Co-60 sampel sementasi resin
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KESIMPULAN

Proses pengolahan limbah cair dipantau dengan melakukan karakterisasi praolah dan
selama pengolahan untuk mengetahui karakteristik limbah tersebut dan perubahannya selama
pengolahan. Orientasi pengolahan yang dipilih ditentukan berdasarkan karakteristik limbah pra
olah. Seluruh komponen zat terlarut akan mengalami peningkatan konsentrasi selama proses
evaporasi sampai diperoleh konsentrat akhir. Konsentrat dan resin dari proses penukar ion
distabilisasi dengan cara sementasi. Kualitas hasil sementasi dipantau dengan uji kuat tekan dan
uji pelindihan radioaktif.

SARAN

Untuk efisiensi sebaiknya dilakukan proses sementasi resin dan konsentrat sekaligus.
Dengan cara ini maka material yang digunakan berupa semen dan pasir menjadi sangat hemat,
demikian pula dengan kontainer berupa shell beton.
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Tanya Jawab

I. Irwan Santoso (PTLR), pertanyaan : Sampel untuk limbah olahan produk sementasi yang
akan diuji di laboratorium, diambil dari slurry di shell beton, sedangkan pada kondisi real,
paket limbah olahan itu menyatu dengan wadahnya. Apakah hasil karakterisasi
menggambarkan kondisi sebenamya?
Jawab : Pengujian kualitas hasil sementasi bertujuan mengetahui kekuataan monolit beton
dim mengikat LRA, jadi yg diuj i memang sampel beton hasil preparasi proses sementasi dan
bukan paket limbah olahan berupa shell concrete atau shell drum.

2. Yusmaman (PTBBN), pertanyaan : Apakah dapat dijelaskan lagi tentang uji radioaktivitas
thd limbah radioaktif cair. Metode dan alatnya.
Jawab : Pengujian radioaktifitas gamma limbah cair menggunakan MCA, pengujian tritium
dan karbon-14 menggunakan liquid scintillation analyzer.
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