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ABSTRAK

Dalam rangka pengembangan proses pembuatan air tawar untuk mensuplai
kebutuhan air minum di wilayah Jakarta dan beberapa daerah Indonesia timur,
Badan Tenaga Nuklir (BATAN) sedang melakukan studi pengembangan reaktor
daya mini dalam aplikasinya sebagai penghasil listrik dan air mefalui proses
desalinasi. Salah satu metoda desalinasi yang banyak diaplikasikan adalah metoda
Multi Stage Flash Distillation (MSF) yang menggunakan energi panas sebagai
sumber energinya, karena biaya perawatannya yang relatif murah. Maka penelitian
berantai yang direncanakan selesai selesai dalam waktu 5 tahun hingga
dirancangnya skala mini MSF telah mulai dilakukan. Sebagai langkah pertama
telah dilakukan studi awal secara literatur mengenai aspek dasar proses serta
termodinamika reversibel pada periode penelitian 1998-1999. Dimana aspek dasar
proses meliputi pembentukan kerak, penghilangan gas terlarut dan penghilangan
buih, sedangkan dari aspek termodinamika reversibel diketahui bahwa jumlah
panas yang dibutuhkan untuk desalinasi MSF berbanding lurus dengan perbedaan
energi bebas (AG°) antara air dalam larutan dengan air murni dikalikan dengan
perbandingan jumlah kenaikan temperatur didih dan temperatur didih dengan
temperatur didih, yang nilai rentangnya sebesar 35~40 kJ/kg. Karena banyaknya
aspek yang mempengaruhi terjadinya proses irreversibel maka panas yang
dibutuhkan menjadi 7 kali lipatnya atau sebesar 240~280 kJ/kg.

ABSTRACT

During the development of making fresh water for supplying the potable
water in Jakarta and eastern Indonesia, Indonesia Atomic Energy Agency (BATAN)
has been developing the application of small power reactor for dual purposes,
electricity and fresh water producing. One of the most popular methode, because of
the cheapest maintenance, is the Multi Stage Flash Distillation (MSF) which use the
heat energy as the heat source. Therefore, as the first step of 5 years study on
designing the miniscale of MSF, the process fundamental and thermodynamic
aspects were done in the experimental year of 1998-1999. Where the fundamental
aspects are the scale formation, degassing dissolved gas and diminishing foam,
and from the thermodynamic aspect it is known that the total amount of heat
required for MSF desalination is equal to the free energy differencies between
water in solution and pure water times the ratio of total boiling temperature and the
boiling temperature elevation with boiling temperature, where the range value is
35-40 kJ/kg. Since the many complex aspect of irreversible the heat required
become 7 times higher as 240~280 kJ/kg.
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PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara tropis yang mempunyai 2 musim, hujan dan

kemarau. Ironisnya, perbedaan curah hujan antara musim kemarau dan musim

hujan membuat beberapa daerah di Indonesia mengalami kekeringan pada musim

kemarau dan banjir pada musim hujan. Salah satu opsi yang menjanjikan untuk

mengatasi masalah itu adalah diterapkannya proses pemurnian air laut menjadi air

tawar dengan metoda desalinasi untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan

karena dua pertiga dari kepulauan Indonesia terdiri dari laut.

BATAN sedang melakukan studi pengembangan aplikasi reaktor daya mini

untuk penghasil listrik dan air tawar melalui proses desalinasi, serta pengembangan

metoda guna memproduksi air pendingin reaktor, maka studi yang lebih dalam

mengenai proses desalinasi itu sendiri sangat diperlukan. Salah satu metoda yang

banyak diaplikasikan karena biaya perawatannya yang relatif murah adalah metoda

Multistage Flash Distillation (MSF) yang menggunakan sumber energi panas.

Untuk lebih menguasai atau memahami metoda tersebut, maka penelitian

berantai yang direncanakan selesai dalam waktu 5 tahun hingga dirancangnya

skala mini MSF akan dilakukan. Sebagai langkah pertama periode penelitian 1998-

1999 telah dilakukan studi awal secara literatur mengenai aspek dasar proses dan

termodinamika desalinasi MSF, dan akan dijelaskan dalam makalah ini.

PENGERTIAN DESALINASI

Desalinasi adalah proses pemurnian atau pengurangan garam terlarut di

dalam air lautyang lebih besardari 1000 ppm hingga 40.000 ppm menjadi airtawar

dengan konsentrasi garam terlarut di bawah 1000 ppm. Sistim desalinasi yang

pertama kali adalah MSF dan Reverse Osmosis (RO) dengan membran yang

kestabilannya rendah dimana biaya kapitalnya masih tergolong tinggi. Sistim yang

menjanjikan dan menyajikan harga produk air yang rendah adalah RO dengan

membran dan sistim hibrida seperti MED yang dikombinasi dengan kompresi uap

(VC=Vapor Compression).

Pada prinsipnya proses desalinasi dibedakan menjadi 2 bagian bila ditinjau

dari sumber energi yang digunakannya, proses dengan menggunakan energi listrik

dan proses dengan menggunakan energi panas. Adapun jenis proses dengan

menggunakan energi panas (proses destilasi) dapat dilihat pada Gambar 1 di

bawah ini.(1) Sistim desalinasi MSF telah banyak diaplikasikan di beberapa negara.

Walaupun biaya investasinya tinggi tetapi biaya perawatannya relatif rendah.
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Karena sebagai sumber uap utama dan sistim pemanasannya dapat di suplai dari

panas sisa yang dihasilkan dari PLTN maka pengkajian yang lebih mendalam

mengenai desalinasi MSF sangat diperlukan.
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Gambar 1. Diagram Jenis proses Desalinasi

Multi Stage Flash Distillation (MSF)

Prinsip dasar desalinasi MSF adalah pemanasan air laut secara progresif

hingga temperatur maksimum operasi 90~130°C, kemudian di flashing dalam

beberapa tingkat operasi pada tekanan yang lebih rendah secara progresif. Uap

yang dihasilkan dari setiap tingkatnya di kondensasikan dengan metoda penukar

panas oleh air umpan. Gambar proses desalinasi MSF dapat dilihat pada Gambar

2. Sumber uap utama dapat disuplai dari panas sisa yang dihasilkan oleh

pembangkit listrik seperti tenaga uap ataupun PLTN.

1« STAGE 2nd STAGE 3rd STAGE
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Gambar 2. Proses Desalinasi secara Multi Stage Flash Distilattion (MSF).

97



Prosiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-IV ISSN No.: 1410-0533
Serpong, 05 Mei 1999 P2TKN-BATAN

Ada 2 prinsip pengaturan di dalam MSF, yaitu brine recycle system dan

once-through system.™ Dimana sebagian besar proses MSF yang beroperasi

berdasarkan brine recycle system karena pada saat itu material yang tahan korosi

belum banyak tersedia di pasaran.

Di dalam brine recycle system, air umpan yang digunakan sebagai pendingin

sebagian besar dibuang dan sebagian kecil saja yang kemudian digunakan sebagai

air umpan yang besarnya dua setengah air produk.

Jumlah air umpan yang dibutuhkan untuk menghasilkan air produk dengan

jumlah tertentu (yang bergantung pada perbedaan temperatur) disirkulasi dan

dijaga kegaramannya harus dibawah maksimum, dimana pada proses ini

dibutuhkan pompa yang sangat berperan di dalam proses desalinasi.

Di dalam sistim once-through, semua air pendingin dideaerasi pada tingkat

pertama dan aditif diinjeksikan sebelum air umpan tersebut dialirkan ke dalam

sistim.

Aspek Dasar proses

Efek fundamental yang harus diperhatikan serta cara penghilangannya dari

destilasi terdiri dari proses pembentukan kerak, pengaruh gas terlarut dan

pengaruh buih. Pembentukan kerak di dalam proses destilasi menjadi masalah

yang dominan karena menurunkan efektifitas pertukaran panas dari permukaan

material. Kerak yang terbentuk dapat berupa endapan kristal dimana proses

penghilangannya harus dengan di bor/di drill, endapan yang berasal dari larutan

yang terbentuk karena proses penurunan kelarutannya pada temperatur dan kristal

padat yang melekat erat pada permukaan logam, Secara umum kerak tersebut

dapat dibedakan dalam 2 tipe, alkalin dan non alkalin. Dimana yang termasuk kerak

alkalin adalah Kalsium Karbonat dan Magnesium hidroksida dan yang termasuk

kerak non alkalin adalah Kalsium Sulfat, Kalsium Pospat dan Silikat. Tipe alkalin

sangat bergantung pada alkalinitas larutan sedangkan non alkalin sangat

bergantung pada konsentrasi.

Adanya gas terlarut di dalam air laut yang berkisar sampai orde 30 ppm (30

gram dalam 1 m3) dan untuk CO2 sekitar 200 gram dalam 1 m3 yang disebut

sebagai gas yang tidak dapat terkondensasi. Gas-gas tersebut sangat

mengganggu di dalam proses destilasi. Selain gas Oksigen merupakan oksidator

kuat dalam proses korosi, CO2 merupakan komponen utama yang menyebabkan

terbentuknya kerak alkalin Kalsium Karbonat. Penanggulangan gas-gas tersebut

dengan dideaerasi menggunakan deaerator vakum bertemperatur rendah yang
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tujuannya adalah untuk menghilangkan atau meminimasi gas terlarut seperti C02

dan 02, dimana C02 menginisiasi terbentuknya kerak karbonat dan O2 adalah

oksidator kuat yang mengubah besi II menjadi besi III yang dikenal sebagai proses

korosi. Senyawa karbonat dihilangkan dengan penambahan asam dimana

penambahan asam tersebut dapat direduksi sampai 4 kalinya bila digunakan pipa

yang tahan korosi.

Buih atau busa yang timbul dari air laut pada proses desalinasi MSF dapat

menurunkan efisiensi proses. Penanggulangannya dengan menambahkan antifoam

yang biasanya ditambahkan hingga konsentrasi 2 ppm pada awal proses.(3)

Hal-hal yang sangat penting yang harus ditetapkan secara awal di dalam

desain sistim proses adalah berapa kapasitas produk dalam galon perhari atau m3

perhari, berapa Gain Output Ratio (GOR) yang dikehendaki dan berapa jumlah

energi yang dibutuhkan untuk kapasitas produk yang diinginkan. Panas yang

dibutuhkan atau dapat dinotasikan sebagai Q dapat dihitung berdasarkan

perbandingan konsumsi energi per unit massa produk air (kJ/kg). Semua energi

yang dihitung tersebut adalah energi panas yang dibutuhkan yang harus diberikan

atau disebut sebagai sumber panas eksternal, jadi tidak termasuk uap yang berasal

dari sirkulasi desuperheating water yang disebut sebagai sumber panas internal.

Untuk menghitung berapa nilai Q yang dibutuhkan perlu dipelajari termodinamika

secara umum dari proses desalinasi secara termal.

ASPEK TERMODINAMIKA

Dasar proses termodinamika desalinasi dengan menggunakan energi panas

dapat dijelaskan seperti di bawah ini.(4'5)
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Tb adalah titik didih dan ATb adalah kenaikan temperatur titik didih. Panas

yang harus diberikan adalah Q dan panas yang dikeluarkan ke lingkungan atau

dilepaskan adalah Q-AG°, dimana

AG° adalah perbedaan energi bebas antara air di larutan dengan air murni.

AG° dari destilasi adalah panas laten (Lb) dibagi dengan temperatur didih (Tb)

dikalikan dengan kenaikan titik didih (ATb) dalam kondisi air murni (persamaan 1).

AG =—(ATJ (1)

Dengan mempertimbangkan proses reversibel ideal, dimana panas yang

diserap adalah Q dan panas yang menghilang sebesar Q-AG0 pada Tb, maka

didapat

T,,+
(2)

dan

Q - A G 0 = L b (3)

AG0 untuk air laut adalah 2,8 kJ/kg. AG0 untuk proses desalinasi akan

semakin besar karena peristiwa pemisahan air dari larutannya yang mengakibatkan

semakin tingginya konsentrasi larutan garam. Konsentrasi yang dijaga pada proses

desalinasi adalah 2 kali konsentrasi air laut awal yang memberikan AG° sebesar

5,6 kJ/kg.

Jadi ATb dapat dihitung pada rentang temperatur operasi reversibel ideal

dengan panas masukan melewati panas laten dari pelarut murni dengan sejumlah

AG°; energi yang dibutuhkan sebagai Lb+AG0.
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Kesuksesan proses destilasi bergantung pada pencapaian energi yang

dikonsumsi lebih kecil dari panas laten, dan dicapai pada operasi rentang

temperatur yang luas. Misalnya rentang temperatur nya dari (Tb+AF) turun ke Tb,

maka energi masukan yang diperlukan, Q,

= 2AG° (4)

Dengan menggunakan persamaan (1) didapat

'ATA
(5)

Karena rentang temperatur operasi normal AF adalah 60°K dan kenaikan

temperatur didih (ATb) adalah 0,46°K, maka energi panas yang dibutuhkan untuk

proses reversibel ideal adalah (2Lb x 0,46)/60, sekitar 1/60 dari panas laten atau

sekitar 35-40 kJ/kg. Variasi nilai AF sangat mempengaruhi di dalam penghematan

energi pada energi proses desalinasi MSF ini, dimana kenaikan AF sebesar 10°K

dapat menghemat sebesar ±14%.

Tetapi, kondisi irreversibel yang muncul pada proses praktis yang

memberikan luaran yang tertentu dari plant yang tertentu tidak dapat dihindari,

sebab kita menghendaki aliran tertentu dan perbedaan temperatur yang tertentu

pula untuk perpindahan panas. Sehingga dapat diprediksi penyebab naiknya panas

realistik dari proses destilasi yang dibutuhkan hingga menjadi 240-280 kJ/kg.

Faktor-faktor yang dapat dipikirkan adalah kecepatan alir dari uap yang

menyebabkan turunnya tekanan yang berdisosiasi dengan turunnya temperatur

saturasi yang besarnya sekitar 2°K. Kemudian, perpindahan panas membutuhkan

perbedaan temperatur sebesar 4°K. Tambahan lagi dengan cepat dibutuhkan

tambahan temperatur sebesar 6°K untuk mencapai 0,92°K yang berkaitan dengan

titik didih dari air laut. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi panas energi

yang dibutuhkan sebesar kelipatan 6,92/0,92 atau 7 kalinya, sehingga dari 35-40

kJ/kg secara teori reversibel menjadi 240-280 kJ/kg.

KESIMPULAN

Aspek-aspek dasar yang hams dipahami di dalam perancangan sistim

desalinasi MSF adalah proses pembentukan kerak, penghilangan gas terlarut dan

penghilangan buih, dimana ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi efisiensi

proses dan umur paruh sistim secara keseluruhan. Dari aspek termodinamika
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diketahui bahwa panas yang dibutuhkan per kg air laut secara teoritis proses

reversibel adalah sebesar 35~40 kJ, tetapi karena adanya bermacam faktor yang

tidak dapat dihindari yang menyebabkan proses tersebut menjadi tidak reversibel

maka panas yang dibutuhkan naik menjadi 7 kali lipat atau sebesar 240-280 kJ/kg.
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