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PENGOLAHAN LIMBAH DENGAN MEMBRAN OSMOSIS BALIK

Hendro *

ABSTRAK
PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF DENGAN MEMBRAN

OSMOSIS BALIK. Telah dilakukan penelitian karakteiistik limbah cair dan
kemampuan teknik membran osmosis balik dalam pengolahan limbah radioaktif
cair. Limbah simulasi yang digunakan mengandung 100 ppm Sr, 100 ppm Cs,
pada pH = 5 - 6, dan ekstrak kering 0,11 g/1, dengan kondisi operasi: tekanan 100
psi, suhu operasi 25 °C, modul membran komposit tipe "spiral wound" dan luas
membran 0,3046 m2. Hasil percobaan menunjukkan faktor rejeksi antara 0,89-0,93
untuk Sr dan 0,86 - 0,87 untuk Cs sesuai bertambahnya jam operasi. Faktor
dekontaminasi antara 9,3 - 15,4 untuk Sr dan 7,3 - 7,9 untuk Cs. Sejak awal
sampai 1 jam operasi terjadi kenaikan faktor dekontaminasi 53,8 % untuk Sr dan
4,1 % untuk Cs, fluks permeat menurun pada waktu operasi lebih dari 12 jam.
Faktor dekontaminasi proses dapat ditingkatkan dengan menserikan unit membran
osmosis balik tersebut.

ABSTRACT
THE TREATMENT OF RADIOACTIVE WASTE WITH REVERSE

OSMOSIS MEMBRANE. The study of liquid waste characteristic and
performance of reverse osmosis for treatment of liquid radioactive waste had been
taken. Waste simulation was used to contain of 100 ppm strontium, 100 ppm
cesium, pH between 5 and 6, and dry extract of 0.11 g/1, with operating condition
of feed solution pressure 100 psi, temperature 25 °C, spiral wound composite
membran modules and area of membrane was 0,3042 m2. Result of the experiment
indicated that the decontamination factor obtained between 9.3 and 15.4 for
strontium, and 7,3 and 7,9 for cesium. From the beginning until one hour of
operation decontamination factor increased to 53,8 % for strontium and 4,1 % for
cesium, and permeat flux decreased at operating time more than 12 hours.
Decontamination factor of process can be increased by using the series of osmosis
unit.

PENDAHULUAN
Teknik membran osmosis balik mula-mula digunakan untuk pemurnian air

laut, kemudian dikembangkan untuk pengolahan air limbah dalam industri
elektroplating, farmasi, kimia dan makanan [1J. Dalam pengembangan seJanjutnya
teknik ini juga digunakan untuk pengolahan limbah radioaktif cair aktivitas rendah
[2]. Tujuan pengolahan limbah radioaktif diantaranya ialah untuk mereduksi
volume yang sebesar-besarnya, sementara itu teknik yang banyak digunakan untuk
reduksi volume limbah cair ialah dengan evaporasi. Saat ini teknik membran
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osmosis balik telah banyak digunakan dan cukup efektif untuk pemisahan logam-
logam beracun dalam industri seperti arsen, antimon dan Iain-lain [3]. Dalam
rangka pengembangan teknologi reduksi volume,teknik membran osmisis balik
dipandang perlu dikembangkan karena kelebihan yang antara lain: operasi pada
suhu kamar, pemisahan yang cukup efektif, peralatan yang sederhana serta biaya
operasi yang relatif rendah.

Di India teknik membran osmosis balik telah digunakan untuk pengolahan
limbah radioaktif cair yang berasal dari unit daur ulang bahan bakar nuklir dan
cairan pendingin reaktor nuklir [2]. Dalam aplikasinya teknik membran osmosis
balik dapat digabungkan dengan teknik konvesional seperti pengendapan kimia,
penukar ion dan eveporasi. Adapun urutan prosesnya dapat sebelum atau sesudah
proses membran osmosis balik .

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari unjuk kerja membran osmisis
balik dengan modul tipe "spiral wound" untuk mengolah limbah cair simulasi
yang mengandung stronsium dan cesium.

TEORI
Osmosis adalah suatu peristiwa dimana jika larutan garam dan air

dipisahkan oleh membran semipermiabel, maka air akan menembus membran
bingga menaikkan tinggi permukaan larutan garam. Sedangkan osmisis balik
adalah bila larutan garam dan air yang dipisahkan oleh membran semipermiabel,
kemudian diberi tekanan maka air dalam larutan garam akan berpindah ke sisi air.
Ada beberapa model pemisahan dalam osmosis balik, diantaranya:

a. Model aliran dalam media berpori
Dalam model ini fluks air yang melalui membran dijelaskan dengan hukum

Poiseville

dimana JW = fluks air yang melalui membran; N = jumlah pori-pori; Ap = beda
tekanan; \x = viskositas umpan; 1 = panjang pori

b. Model difusi Iarutan.
Difusi dapat terjadi karena ada beda konsentrasi. selain air, garam-garam juga

terdifusi tetapi karena harga kelarutan air dalam membran lebih besar dibanding
garam, maka garam tidak dapat lolos melewati membran. Fluks air yang melalui
membran didefinisikan oleh Lansdale.

A v _DW.CW.VW.(Ap-Au) ( 2 )

R. 1.1

dimana JW = fluks air yang melalui membran; DW = koefisien difusi air dalam
membran; CW = konsentrasi garam dalam membran; VW = partial molar volum
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air; R = tetapan gas; T = suhu mutlak; t = tebal membran; Ap = beda tekanan; An
= tekanan osmosis. Pada pemisahan dengan membran terdapat fenomena yang
disebut "fouling membran", yaitu terjadinya polarisasi konsentrasi dimana
terakumulasinya partikel-partikel pada dinding membran dan menahan permeasi
dalam lapisan batas. Polarisasi ini akan menaikkan tekanan osmosis dan
menurunkan fluks pada tekanan hidrostatik tetap [4].

Pada membran osmosis balik "fouling membran" disebabkan oleh: adanya
partikel tersuspensi; bakteri; kerak membran dan pengendapan oksida logam.
Untuk mengurangi hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan:
• "Pretreatment" umpan yang meliputi proses pengendapan, penyaringan

dengan pasir dan penyerapan dengan karbon aktif.
• Kecepatan umpan yang tinggi (turbulen), sehingga pengaruh polarisasi

konsentrasi dapat ditekan seminimal mungkin.
• "Flushing" secara berkala, dimaksudkan untuk mengembalikan agar

produktivitas flluks 6. tetap terjaga. Flushing dilakukan tergantung pada
jenis "fouling membran " yang terbentuk. Untuk "irreversible fouling"
dilakukan pencucian dengan bahan kimia, sedangkan "reversible fouling"
dilakukan flushing dengan udara tekan dan air bebas mineral seperti pada
modul hollow fiber.

Jenis modul membran yang digunakan pada percobaan ini adalah jenis
"spiral wound" yang dibuat dari lembaran, modul digulung dalam bentuk roll
dengan lebar 40 - 60 inchi, 2 atau 3 gulungan ditempatkan pada sebuah bejana.
Karakteristik membran yang mampu menjelaskan fenomena ultrafiltrasi terhadap
suatu larutan adalah koefisien rejeksi, yang didefinisikan sebagai perbandingan
antara jumlah zat terlarut yang tertahan diatas permukaan membran dengan jumlah
zat terlarut mula-mula [4].

dimana R = koefisien rejeksi; Cp = konsentrasi permeat; Cb = konsentrasi larutan
umpan. Dalam teknik pengolahan limbah radioaktif cair, untuk menyatakan
kemampuan pengolahan digunakan satuan faktor dekontaminasi (FD), yaitu :

(4)

dimana A0 dan A masing-masing ialah aktivitas mula-mula dan aktivitas setelah
pengolahan. Dalam percobaan ini digunakan larutan simulasi yang mengandung
cesium dan stronsium tidak aktif, sehingga faktor dekontaminasinya menjadi:

(5)

dengan Cu dan Cp masing-masing ialah konsentrasi cesium/stronsium dalam
umpan dan dalam permeat
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TATAKERJA
Bahan

Bahan yang digunakan adalah natrium hidroksida, cesium nitrat, stronsium
nitrat, asam nitrat, asam klorida dan air bebas mineral. Sedangkan limbah
radioaktif cair diperoleh dari tangki penampung yang berada di PTPLR.

Metoda
Limbah radioaktif cair dari tangki penampung disampling untuk dianalisis

aktivitas total, pH ekstrak kering, kation dan anion. Dibuat larutan simulasi yang
mengandung stronsium dan cesium yang masing-masing mengandung 100 ppm
dengan pH antara 5 sampai dengan 6. Peralatan membran osmosis balik dirangkai,
kemudian tekanan operasi diatur pada tekanan 100 psi. Permeat yang
dihasilkan ditampung dalam gelas kimia 500 ml. Berat permeat yang dihasilkan
ditimbang dengan neraca analitik, sedangkan waktu yang dibutuhkan diukur
dengan stop watch. Pengambilan permeat dilakukan dengan selang waktu 0, 1, 3,
6 dan 12 jam. Kemudian hasil permeat tersebut dianalisis kandungan cesium dan
stronsium dengan menggunakan instrumen spektroskopi serapan atom.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis fisika - kimia dari limbah radioaktif cair seperti terdapat

dalam Tabel 1. Dari hasil analisis limbah radioaktif cair terlihat bahwa derajat
keasaman limbah cair 7,79. Nilai tersebut lebih besar dari yang disyaratkan untuk
pengolahan dengan membran osmosis balik, sehingga pH perlu diatur antara 5
sampai dengan 6 dengan penambahan asam klorida encer. Pengaturan pH limbah
sebelum pengolahan perlu dilakukan karena kecenderungan terbentuknya suspensi
pada pH tinggi dan rusaknya modul membran pada pH rendah yang ada akhirnya
akan menyebabkan "fouling membran". Radionuklida yang terdapat dalam limbah
radioaktif cair yang perlu mendapat perhatian adalah Cs-137 dan Sr-90, karena
disamping waktu paruh yang cukup panjang juga aktivitas jenisnya yang besar,
sehingga pada percobaan simulasi pengolahan dengan membran osmosis balik
digunakan cesium dan stronsium sebagai unsur simulasinya.

Kandungan kation dan anion yang berpotensi membentuk suspensi seperti
fosfat, sulfat, kalsium, magnesium dan besi relatif kecil sehingga resiko terjadinya
"fouling membran" akibat suspensi dapat diminimalkan. Dalam percobaan ini
"fouling membran" dicegah dengan cara melewatkan limbah cair kedalam karbon
aktif dan "flushing "secara berkala.

Dalam tabel 2 terlihat kandungan cesium dalam permeat selalu lebih besar
dibanding stronsium untuk waktu operasi yang sama, hal ini disebabkan karena
perbedaan muatan ion tersebut dimana stronsium +2 dan cesium +1, sehingga
stronsium lebih banyak tertahan pada lapisan batas membran dibanding cesium .
Secara umum konsentrasi stronsium dan cesium dalam permeat mengalami
penurunan dengan bertambahnya waktu. Hal ini dikarenakan membran belum
"compatible " dan tekanan operasi belum stabil.
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Tabel 1. Hasil Analisis limbah radioaktif cair

sifat fisika

sifatkimia
kation

union

radiokimia

pH
ekstrak kering
konduktivitas

magnesium
kalsium
besi
amonium

klorida
nitrat
sulfat
phosphat
nitrit

aktivitas total
radionuklida

7,79
0,11 g/1
96,8 nS/Cm

3,4mg,l

66,3 mg/1
60,6 mg/1
11,36 mg/1
2,0 mg/1

1,72. 10-5 Ci/m3

Hg-197m; Ru-103; Cs-137; Zn-95;
Sr-90

Tabel 2. Kandungan Cesium dan Stronsium dalam Permeat

waktu
(jam)
konsentrasi
Sr (ppm)
konsentrasi
Cs (ppm)

t = 0,25

10,76

14,14

t = l

7,00

13,50

t = 3

6,80

13,25

t = 6

6,60

13,13

t = 12

6,50

13,00

Tabel 3. Data Fator Dekontaminasi dan Koefisien Rejeksi untuk Stronsium

waktu
(jam)
faktor
dekontaminas
i
faktor rejeksi

t = 0,25

9,3

0,89

t = l

14,3

0,93

t = 3

14,7

0,93

t = 6

15,1

0,93

t= 12

15,4

0,93
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Tabel 4. Data Faktor Dekontaminasi dan Koefisien Rejeksi untuk Cesium

waktu
(jam)
faktor
dekontaminas
i
faktor
rejeksi

t = 0,25

7,3

0,86

t = l

7,6

0,87

t = 3

7,7

0,87

t = 6

7,8

0,87

t=12

7,9

0,87

Tabel 5. Data Hubungan Fluks Permeat terhadap Waktu

waktu
(jam)

fluks
permeat
(g/m3.det)

t = 0,25

7,209

t = l

7,109

t = 3

7,105

t = 6

7,100

t = 1 2

7,00

Faktor dekontaminasi dan faktor rejeksi mengalami kenaikan yang tajam
pada waktu operasi sampai 1 jam dan relatif stabil setelah operasi lebih dari 1 jam,
seperti terlihat dalam tabel 3 dan 4. Hal ini disebabkan pada awal operasi, unjuk
kerja membran belum optimal dan membran belum "compatible". Membran
memberi unjuk kerja yang baik setelah melewati 1 jam operasi.

Fluks permeat mengalami penurunan dengan bertambahnya jam operasi,
seperti terlihat pada tabel 5. Hal ini dikarenakan terjadinya polarisasi konsentrasi
dimana terakumulasinya partikel-partikel pada dinding membran dan menahan
permeasi dalam lapisan batas. Nilai faktor dekontaminasi menurut data hasil
percobaan berkisar 10, nilai tersebut sesuai untuk pengolahan dengan teknik
membran osmosis balik.

KESIMPULAN
Dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat diambil beberapa

kesimpulan:
Faktor dekontaminasi yang diperoleh dari percobaan berkisar 10, sehingga

teknik ini cocok digunakan untuk limbah aktivitas rendah. Sedangkan untuk
meningkatkan faktor dekontaminasi dapat diperoleh dengan cara
"menserikan "beberapa unit membran osmisis balik. Fluks permeat adalah berat
permeat yang dihasilkan per M^ per detik. Dari percobaan fluks permeat
mengalami penurunan dengan bertambahnya waktu, tetapi sampai 12 jam operasi
penurunan yang terjadi relatif kecil (2,9 %), sehingga sampai 12 jam operasi
"flushing" belum perlu dilakukan. Faktor dekontaminasi unsur stronsium lebih
besar dibanding cesium, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan permeasi unsur
bergantung pada muatan ion dan diameter atom tersebut.
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