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PENGARUH UKURAN BUTIR ZEOLIT PADA KOEFISIEN PERPINDAHAN
MASSA STRONSIUM DALAM PROSES PERTUKARAN ION

DALAM LIMBAH RADIOAKTIF

Dewi Susilowati, Suyitno
Pusat Teknologi Pengolahan limbah Radioaktif - BATAN

ABSTRAK

PENGARUH UKURAN BUTIR ZEOLIT PADA KOEFISIEN PERPINDAHAN MASSA
STRONSIUM DALAM PROSES PERTUKARAN ION LIMBAH RADIOAKTIF. Penelitian ini
bertujuan mencari koefisien perpindahan massa volumetris pada lapisan film cairan (kL) dan
koefisien perpindahan massa volumetris pada butir-butir zeolit (ks). Alat yang dipergunakan
adalah kolom penukar ion, masing-masing berdiameter dan berpanjang kolom 4,2 cm dan 28 cm.
Percobaan dilakukan dengan mengalirkan umpan ke dalam kolom penukar ion berisi butir zeolit
dengan variasi diameter: 20, 40, 60, 80 dan 100 mesh. Konsentrasi larutan Sr(NO3)2 dalam
umpan adalah 100, 250, 400, 550 dan 650 ppm dan laju alir linier umpan bervariasi, yaitu 35, 49,
70, 90, 105 ml/menit. Efluen diambil sampeinya dalam selang waktu tertentu, kemudian
dianalisis dengan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Hasil analisis dari percobaan ini
secara fenomenalogis menunjukkan bahwa koefisien perpindahan massa pada butir-butir zeolit
secara dominan dipengaruhi oleh struktur zeolit, khususnya jumlah atom Al yang mengikat ion K+.
Hasil analisis dari kuantitas-kuantitas tersebut dikelompokkan dalam beberapa kelompok
bilangan tak berdimensi. Hasil yang didapat adalah:

(kL" dp)/DL = 18.902(Re)a378(dp/D)a6972(Co')a2667

dengan ralat rata-rata = 7,26 %; ks = 2240,268(dp/D)1'553

dan masing-masing berlaku untuk kisaran : bilangan Reynold Re: 0,281 - 0,856; dp/D: 0,004 -
0,022, Co*: 9,5408 x 10"5 - 6,2827 x 10""

ABSTRACT

EFFECT OF PARTICLE SIZE OF ZEOLITE ON THE MASS TRANSFER COEFFICIENT OF
STRONTIUM IN THE RADIOACTIVE WASTE ION-EXCHANGE PROCESS. This research is
aimed for finding out the volumetric mass transfer coefficient of the zeolite particle, ks- The
experiment has been conducted using an ion exchange column . The column diameter and length
are 4.2 cm and 28 cm, respectively. The experiments have been conducted by flowing in the feed
to the ion-exchange column containing zeolite with the varied particle diameters, i.e. 20, 40, 60,
80 and 100 mesh. The feed concentrations of Sr(NO3)2, have been varied, i.e. 100, 250, 450, 550
and 650 ppm, and so have been the flow rates, i.e. 35, 49, 70, 90 and 105 ml/minute. Samples of
the effluents have been taken at certain series of time and subjected to analysis using an Atomic
Absorption Spectrophotometer. The analytical data obtained have shown that the mass transfer
coefficient of the zeolite particle is predominantly affected by the zeolite structure, in particular is
effected by the number of Al atoms that hold the K ions. The analytical result from the above
parameters has been presented in the forms of several groups of dimensionless number. The
equations obtained are:

(kt dp)/DL = 18.902(Ref'37s(dp/D)0fi972(Co')0-2667 with a mean error of 7.26 %;
ks = 2240.268(dp/D)1- ; and each of ffrern is valid in range of:
Re : 0.281 - 0.856; dp/D :0.004 - 0.022; Co': 9.5408 x 10* - 6.2827 x 10~4

PENDAHULUAN kelangsungan hidup manusia dan
lingkungannya apabila sampai tidak dikelola

Limbah yang berasal dari PLTN dengan baik dan benar. Limbah-limbah
biasanya berupa; limbah konsentrat tersebut biasanya mengandung unsur
evaporator, resin penukar ion bekas dan radionuklida berwaktu paruh pendek sampai
endapan filter. Limbah tersebut biasanya yang berwaktu paruh panjang. Adapun
mengandung unsur-unsur yang bersifat radionuklida yang berwaktu paruh sedang
radioaktif dan akan sangat berbahaya bagi salah satunya adalah stronsium. Agar limbah
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tersebut nantinya cukup aman dalam
penyimpanan maka diperlukan suatu proses
pengolahan yang sifatnya dapat
menghambat radionuklida-radionuklida
tersebut yang kemungkinan terlepas keluar.

Zeolit merupakan mineral yang
mempunyai prospek masa depan yang cerah
karena keistimewaan sifat zeolit yang unik,
sehingga dapat dimanfaatkan untuk banyak
keperluan, teristimewa dengan kemampuan-
nya sebagai bahan pengolah limbah. Zeolit
tidak saja dapat mengolah iimbah kimia dan
limbah industri yang beracun, tetapi juga
limbah radioaktif. Zeolit telah terbukti cukup
baik sebagai bahan penukar ion zat radioaktif
yang terkandung dalam limbah cair aktifitas
sedang, khususnya ion stronsium dan
cesium'1'. Namun, selama ini penelitian baru
dilakukan dalam skala laboratorium. Agar
hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam
skala industri, diperlukan data penelitian
teknik untuk perhitungan scale-up dan
perancangan. Untuk memperoleh data-data
tersebut dari penelitian ini dapat dihitung
koefisien perpindahan massa volumetris
dalam lapisan cairan (kL) dan koefisien
perpindahan massa volumetris dalam butir-
butir padatan (ks*). Berdasarkan pustaka
yang ditinjau harga kL* dan ks" dipengaruhi
oleh kuantitas-kuantitas sebagai berikut:
1. Sifat-sifat cairan, yaitu kekentalan (jx) dan

kerapatan(p) serta konsentrasi Sr dari
larutan mula-mula (Co*) dan konsentrasi
Srdari larutan yang keluar dari kolom (C')

2. Sifat-sifat padatan termasuk geometri,
yajtu diameter butir (dp), kapasitas zeolit
(a*), konsentrasi Sr di dalam zeolit (at),
koefisien difusi dalam lapisan film cairan
(DL), koefisien difusi dalam butir-butir
padatan (Ds) dan diameter kolom.

3. Dinamika fluida (U), sehingga dapat
dituliskan :
kL* = f (U, p, dp, DL- D, a*, at*, Co*, C*)
dengan sistem MLT akan didapat 8
(delapan) kelompok tak berdimensi.

Kelompok bilangan Sherwood untuk
lapisan film cairan cukup teliti bila hanya
merupakan fungsi dari Re,dp/D dan
konsentrasi umpan (Co), sedangkan
kelompok bilangan Sherwood untuk butir-
butir padatan hanya merupakan fungsi dari
dp/D.

Teknik pertukaran ion telah
digunakan secara luas untuk proses-proses
pemisahan di industri kimia. Efektivitas

pertukaran ion setiap bahan tidak sama untuk
semua elemen, sehingga perlu diseleksi
untuk memperoleh efisiensi perpindahan
radionuklida yang optimum. Pertukaran ion
sering digunakan untuk memindahkan ion
tertentu dari suatu larutan atau untuk
menggantikannya dengan ion lain. Dalam hal
ini zeolit sebagai penukar ion dialiri larutan
yang mengandung ion-ion stronsium
sehingga terjadi pertukaran K+ dengan Sr++

sampai terjadi kesetimbangan.

2K+Z + Sr++Z2 2 K+

Pada proses pertukaran ion, ukuran
butir zeolit berpengaruh terhadap koefisien
perpindahan massa, karena semakin kecil
ukuran butir zeolit akan memperbesar luas
permukaan, sehingga kesempatan kontak
antara larutan dengan zeolit semakin efektif,
akibatnya proses pertukaran Sr++ dengan K+

akan semakin besar.

TEORI

Secara garis besar mekanisme
pertukaran ion terjadi melalui tiga tahap, yaitu
difusi dalam lapisan cairan, difusi dalam butir-
butir dan reaksi kimia ion-ion dengan
permukaan padat (termasuk permukaan
dalam pori-pori padat). Persamaan
kecepatan pertukaran ion dapat dijabarkan121

dan hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk
persamaan diferensial simultan sebagai
berikut.

~ V

dy { UCodx

dt a.dL
= 0

. . . . ( 1 )

(2)

Agar persamaan (1) dapat diselesaikan maka
di dalam operasional proses pertukaran ion
harus diketahui nilai K,a,kLlks. Konstanta
kesetimbangan(K) dan kapasitas pertukaran
ion (a) diambil dari penelitian yang
telah dilakukan terdahulu'1' yaitu ;
K = 5.615 g zeolit/g larutan dan
a =1,55 meq/g. Besaran lain yang perlu
ditentukan adalah kL (koefisien perpindahan
massa voiumetris dalam lapisan cairan) dan
ks (koefisien perpindahan massa volumetris
dalam butir-butir zeolit). Bila kuantita-kuantita
penting yang berpengaruh terhadap harga kL

dan ks disusun dan selanjutnya dijabarkan
dengan analisis dimensi diperoleh
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persamaan dalam bentuk kelompok-
kelompok tak berdimensi131 sebagai berikut:

...(3)

Dalam penelitian ini hanya menggunakan
satu jenis zeolit yang telah dipilih111 sehingga
kelompok (a*) dapat dihilangkan untuk sistem
yang homolog dan pengaruh bilangan
Schmidt dapat diabaikan, sehingga
persamaan (3) menjadi lebih sederhana.

Dari hasil penelitian14' pengaruh kelompok
(a/ / a*) dan (C*/Co*) sangat kecil dan dapat
diabaikan, sehingga persamaan menjadi
lebih sederhana.

k'dp
= F

pUdp dp_

D
Dalam menentukan harga kL dan ks

persamaan (1) dapat diubah menjadi:
(6)

jika

•=Q-
•(7)

dan

a(\-yj
= z .(8)

Maka apabila dari berbagai percobaan
diperoleh data Z dan Q kemudian dibuat
grafik Z vs Q akan didapat 1/ks sebagai
tangen arah dan 1/ku sebagai intercept.

Untuk mempermudah perhitungan
pertukaran ion ini, perlu dilakukan penelitian
untuk mencari pangkat-pangkat tak
berdimensi yang tertera pada persamaan (5).
Pangkat-pangkat dari bilangan kelompok tak
berdimensi tersebut dapat dicari dengan cara
melakukan percobaan dengan memvariasi-
kan parameter-parameter percobaan, seperti
variasi kecepatan alir linier, variasi

konsentrasi larutan umpan dan
diameter partikel zeolit.
dimana :

- Co

• C*

« D
• D L

» dp
• dx/d.

konsentrasi ion dalam
mula-mula
konsentrasi ion dalam
yang keluar dari kolom
diameter kolom
koefisien difusi dalam
film cairan
diameter butir zeolit

variasi

larutan

larutan

lapisan

perubahan fraksi konsentrasi
Sr di dalam larutan per satuan
panjang kolom

dy/dt : Perubahan fraksi konsentrasi
Sr++ dalam fase padatan per
detik

- u
• rn.°,

P
• X

• Y

• k L

• kL*

- ks

« A

• a

» a

• P
• if

• Sh
- Re
> K

TATA

Superficial flow velocity
: Tetapan

: fraksi konsentrasi Sr++ dalam
cairan, meq Sr++/meq total

: fraksi konsentrasi Sr++ dalam
butir-butir padatan, meq Sr+7mec
total

: Koefisien perpindahan massa
volumetris total, 1/detik

: Koefisien perpindahan massa
dalam lapisan cairan, cm/detik

: koefisien perpindahan volu-
metris dalam butir-butir padatan,
1/detik
luas permukaan perptndahan
massa, cm2

kapasitas pertukaran ion meq/c
resin kering
surface area/unit volume, 1/cm
kekentalan cairan, g/cm detik
kerapatan cairan
Bilangan Sherwood
Bilangan Reynold
Tetapan kesetimbangan

KERJA

Bahan :

Batuan zeolit berasal dari Bayah,
Jawa Barat, dibuat menjadi ukuran 20; 40;
60; 80 dan 100 mesh dan dihilangkan
kandungan airnya. Sr(NO3)2 diproduksi oleh
Merck dengan kadar 99 %, berat molekul
= 211,63 dibuat konsentrasi bervariasi 100;
250; 450; 550 dan 650 ppm merupakan
larutan umpan yang akan dimasukkan ke
dalam kolom.
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Metoda :

Alat penelitian berupa kolom gelas
dengan ukuran panjang 28 cm, diameter
4,2 cm dan sebagai alat analisis contoh
efluen digunakan AAS. Untuk mencari
koefisien perpindahan massa volumetris
dalam lapisan film cairan dan dalam butir-
butir padatan (kL dan ks) mula mula
ditimbang zeolit yang sudah kering dengan
ukuran butir tertentu dengan berat 5 gram, di
atasnya ditempatkan glass wool dan pecahan
gelas. Larutan umpan Sr(NO3)2 dengan
konsentrasi tertentu disiapkan dalam ember
umpan. Agar skala rotameter tidak berubah-
ubah maka harus selalu diatur pada kran 5.
Setelah alat siap, umpan dialirkan ke dalam
kolom penukar ion pada laju alir tertentu pula.
Pengambilan contoh efluen setiap selang
waktu 2 menit sampai keadaan setimbang
dan dianalisis dengan bantuan AAS.
Percobaan diulang untuk ukuran butir yang
berbeda.

Oleh karena dalam penelitian ini
menggunakan metoda lapisan tipis, maka
sebelumnya dicari dahulu seberapa jauh
ketebalan zeolit di dalam kolom, sehingga
koefisien perpindahan massa yang dihasilkan
dianggap sudah tidak berubah atau dapat
dicari faktor koreksinya untuk itu dicoba
beberapa ketebalan(2, 3, 5, 6 g) zeolit kering
dalam pertukaran ion. Variabel-variabel yang
berpengaruh terhadap ^kelompok-kelompok
yang mengandung kL* dan ks' adalah
bilangan Re, dp/D dan Co*. Untuk
mendapatkan nilai variabel tersebut perlu
dilakukan penelitian dengan memvariasikan :
1. Kecepatan linier aliran (35, 49, 70, 90,

105 ml/menit). Pada variabel bilangan
Re, indeks Re yang ditunjukkan oleh m
pada persamaan(4) akan didapat dengan
membuat grafik log pUdp/ja lawan
kL*dp/DL maka akan didapat m sebagai
slope dan log F* sebagai intercept.

2. Variabel dp/D diperoleh dengan
memvariasikan ukuran butir zeolit (20,
40, 60, 80 dan 100 mesh). Kecepatan
linier dan konsentrasi larutan tetap.
Indeks dp/D yang ditunjukkan oleh o
pada persamaan (4) akan didapat
dengan membuat grafik log dp/D lawan
Log{(kL dp)/DL}. n/pUD, maka akan
didapat o sebagai slope dan log F"
sebagai intercept.

3. Pangkat p pada persamaan(4) didapat
dengan memvariasikan Co
(kL dp)/DL = F"*(Co*)p

(Log kL* dp)/DL = log F*" + p log Co*
dengan membuat grafik log (kL dp)/DL lawan
log Co* didapat p sebagai slope dan log F**
sebagai intercept.

Dengan cara-cara yang sama seperti diatas
kelompok yang memuat koefisien
perpindahan massa dalam butif-butir padatan
(ks*) dapat dicari

Zeolit
ukuran butir (mesh):

20,40,60,80, [00

Sr (NO,),
konsentasi (ppm)
100,250,400,550,

650

Kecepatan aliran
umpan (ml/mcnil)
35,49,70,90, 105

Kolom penukar ion

EITliicn:
AAS

Kclompok
bilangan tak

JS/L.
Analisis data

Kesimpulan

Gambar l Skema penelitian

Keterangan gambar:

1. Pengumpan
2. Stabilizer
3. Pompa

4. Rotameter
5. Kolom penukar ion
6. Penampung efluen

Gambar 2. Susunan alat penelitian
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HASIL DAN BAHASAN

Dari hasil percobaan ini harga kL

dan ks dapat dicari dengan cara membuat
Gambar Q vs Z (Q dan Z dihitung dengan
persamaan 7 dan 8). Untuk memperoleh
harga Q dan Z perlu dilakukan perhitungan
untuk harga-harga x, y, Pace, P. Dari harga-
harga tersebut Q dan Z dapat dicari. Hasil
penelitian dengan variasi laju alir umpan dari
Gambar 3 diperoleh intercept 39,537 dan
tangen arah 0,378, untuk Gambar 4, tangen
arah « 0 dan interceptnya 11,08. Hal tersebut
menunjukkan hubungan bilangan Sherwood
(Sh) dan bilangan Reynold (Re) adalah
ShL= 39,537(Rer378 dan untuk Shs = 11,08.
Dari persamaan-persamaan ini dapat dilihat
bahwa kelompok bilangan Re berpengaruh
terhadap kelompok bilangan Sherwood pada
lapisan film cairan (kL dp/D), tetapi tidak
berpengaruh terhadap kelompok bilangan
Sherwood pada butir-butir zeolit (ks* dp/D).
Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan suatu
fenomena bahwa struktur zeolit yang porous
(berongga) mengakibatkan cairan dengan
mudah memasuki pori-pori .zeolit.
Oleh karena ini, proses perpindahan Ton Sr
yang terjadi dalam butir-butir zeolit sangat
dominan ditentukan oleh jumlah atom Al yang
mengikat K+ dalam struktur zeolit yang
jumlahnya telah tertentu. Dengan penjelasan
tersebut dapatlah dipahami kalau bilangan
Reynold relatif tidak berpengaruh terhadap
bilangan Sherwood pada butir-butir zeolit.
Adapun proses perpindahan ion Sr dalam
lapisan film cairan dipengaruhi oleh
kecepatan aliran, mengingat semakin besar
kecepatan alirnya semakin besar pula fraksi
Sr per satuan waktu yang berkontak dengan
permukaan butir-butir zeolit, semakin besar
bilangan Re akan memperbesar bilangan
Sherwood pada lapisan film cairan.

Hasil perhitungan dari data-data
penelitian dengan variasi ukuran butir zeolit
dapat dilihat pada Gambar 5 sampai dengan
Gambar 11, menunjukkan hubungan antara
dp dengan kL dan ks, dari Gambar tersebut
dapat dilihat bahwa ukuran butir zeolit akan
berpengaruh terhadap harga kL dan ks.
Semakin kecil ukuran butir, harga kL semakin
besar dan ks semakin kecil, hal ini berarti
bahwa tahanannya semakin kecil pula.
Semakin kecil ukuran butir akan
memperbesar luas permukaan butir,
sehingga kesempatan kontak antara larutan
dengan zeolit semakin efektif. Hal ini
dikarenakan yang dipakai untuk proses difusi

semakin bertambah. Dengan demikian akan
mengakibatkan jumlah atom Al yang
mengikat ion K semakin kecil, sehingga
harga ks semakin kecil pula. Pengaruh
perbandingan ukuran butir dan diameter
kolom dengan harga ks dan kL untuk log dp/D
vs log ks diperoleh intercept 3,3503 dan
slope 1,5530 dan untuk log dp/D vs log kL

diperoleh intercept -0,8115 dan
slope -0,4196 sehingga akan terlihat
ks = 2240,268 (dp/D)1'553 dan
kL= 0,1543(dp/D)-0,4196 Gambar 12,
hubungan antara log (dp/D) Vs log
ShL(1/Re)0'378 diperoleh tangen
arah = 0,6792. Dalam penentuan koreksi
ketebalan lapisan zeolit, kecepatan
pertukaran ion Sr didalam larutan umpan
dengan ion K di dalam zeolit diperoleh
dengan mengukur perubahan konsentasi dari
larutan umpan melalui suatu lapisan tipis
zeolit (batch). Hal ini dianggap mendekati
model matematik yang dipakai. Ketebalan
lapisan zeolit ideal dianggap ~0. Pada
Gambar 13 memberikan koreksi ketebalan
zeolit ideal(-O) terhadap ketebalan zeolit
yang digunakan dalam penelitian ini (5 g).
Dari gambar tersebut diperoleh hasil bahwa
1/kL ideal = 0,25 dan 1/kL5gr = 0,8467, maka
faktor koreksi penggunaan zeolit dengan
tebal 5 g terhadap ketebalan zeolit ideal
adalah 3,3868.

Hasil perhitungan data-data
penelitian dengan variasi konsentrasi umpan
Sr(NO3)2 menunjukkan bahwa semakin besar
konsentrasi mula-mula, harga kL semakin
besar ditunjukkan pada Gambar 14. Hal ini
terjadi karena fraksi Sr per satuan waktu
dalam lapisan film cairan akan semakin
besar, sehingga akan mengakibatkan
tahanan difusi semakin berkurang atau harga
kL semakin bertambah. Kenyataan ini dapat
pula dijelaskan dengan fenomena yang sama
seperti diatas; semakin besar konsentrasi
umpan berarti efektivitas kontak ion-ion Sr
terhadap lapisan film semakin besar. Adapun
konsentrasi umpan relatif tidak berpengaruh
terhadap harga ks, dapat dijelaskan bahwa
besarnya ks relatif tidak dipengaruhi oleh
konsentrasi mula-mula pada kisaran
konsentrasi percobaan, karena lebih
ditentukan oleh jumlah atom Al yang
mengikat K+ di dalam butir-butir zeolit.
Hubungan antara Co* dengan

(Sh)(1/Re)°'378(dp/D)0'6972 ditunjukkan dalam
Gambar 10 diperoleh harga untuk tangen
arah -0,2067 dan interceptnya 18,902
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sehingga persamaan ditulis sebagai berikut,
(kL*dp)/D = 18,902 (Re)0'378 (dp/D)0'6972 {Co*)"0'2667

Hasil keseluruhan dari penelitian ini
menunjukkan bahwa faktor yang paling
berpengaruh pada pertukaran ion dengan
menggunakan zeolit adalah ukuran
butirannya, karena dari hasil perhitungah
terlihat bahwa indeks untuk dp/D adalah yang
paling besar; 0,6972 sedangkan untuk
bilangan Re dan Co* adalah 0,378 dan
-0,2667. Hasil kuantitas-kuantitas ini
dikelompokkan dalam beberapa kelompok
bilangan tak berdimensi. Hasil yang didapat
adalah :

[4].

(kL"dp)/DL= 18,902(Re)0'378 (dp/D)0'6972 ( C o - ) 0 ,2667

dengan ralat rata = 7,26 %
ks = 2240,268(dp/D)1'553

dan masing-masing berlaku untuk kisaran :
Re = 0,281 -0,856 ; dp/D = 0,004 - 0,002

,-5Co =9,5408. 10"D - 6,28273. 10'

SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa daiam perancangan alat penukar ion
untuk pengolahan limbah radioaktif,
khususnya untuk penyerapan ion Sr dengan
bahan penukar ion zeolit dari Bayah, Jawa
Barat ada beberapa hal yang harus
diperhatikan, yaitu secara fenomenalogis
koefisien perpindahan massa pada butir-butir
zeolit dominan dipengaruhi oleh struktur
zeolit, khususnya jumlah atom yang mengikat
ion K. Koefisien perpindahan massa pada
lapisan film dipengaruhi oleh ukuran butir
zeolit, kecepatan aliran fluida dan konsentrasi
umpan, namun yang paling dominan adalah
pengaruh ukuran butir.
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LAMPIRAN

Perhitungan untuk mencari kL dan ks

Harga kL dan ks dicari dari perhitungan-
perhitungan seperti berikut:
1. Jika Co = konsentrasi Sr++ awal (dianggap

mula-mula ada hanya Sr++), dan
C = konsentrasi Sr++ yang keluar dari
kolom, maka xrt = (Co + C)/ 2Co

2. Pace = akumulasi Sr++ pada saat
At = m eq Sr++/g ze0|it pada saat
At = WCoA/Vz (1-xrt pada t) + (1-xrt pada U)
At = WCoAA/z .2 -(xrt pada t + xrt pada L-,) At

3. P = m eq Sr++/g zeolit pada saat t
= a - Pace + Pace pada saat t

4. y = fraksi Sr++ di dalam zeolit pada saat t
adalah = P/a

5. Pada penelitian ini zeolit didalam kolom
adalah lapisan tipis, maka berlaku neraca
massa sebagai berikut:

dy/dt = wp /awz M (Co-C) 10~3

6. Q dan Z dapat dicari dengan persamaan
(7) dan (8) dan dibuat grafik Z lawan Q
akan didapat 1/kL sebagai intercept dan
1/ks sebagai tangen arah
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TANYA JAWAB

Sorot Soediro
• Mohon dijelaskan rumus kimia dari zeolit

yang digunakan dalam penelitian ini ?
• Apakah dalam penelitian ini laju alir

umpan divariasikan
• Apakah pengaruh pemanasan pada

zeolit dan berapa temperatur paling
optimal ?

• Apakah zeolit dapat digunakan untuk
menyerap logam berat beracun dalam
limbah ?

• Apakah hasil dari penelitian ini dapat
digunakan untuk skala lebih besar
(industri) ?

Dewi Susilowati
• Rumus kimia zeolit:

£ Mn+ [ xAIOi • yS/O2] " • zHiO

• Laju alir umpan divariasikan yaitu 35, 49,
70, 90, 105m3/menit.

• Pemanasan zeolit dimaksudkan untuk
menghilangkan kandungan air. Dalam
percobaan ini dilakukan pada temperatur
kamar.

• Zeolit dapat digunakan untuk menyerap
logam berat dan beracun dalam limbah
seperti Sr.

• Penelitian ini mempunyai tujuan untuk
memperoleh data-data yang dapat
diaplikasikan dalam scale-up dan
perancangan a!at dengan skala besar
(industri).

Susilaningtyas
• Mohon dijelaskan mengapa dipilih zeolit

dari daerah Bayah, Jawa Barat ? Apakah
mempunyai karakteristik tertentu ?
Apakah sudah pernah dicoba zeolit dari
daerah lain ?

• Berapa ukuran butir terbaik
diperoleh dalam penelitian ini ?

Dewi Susilowati

yang

Zeolit dari daerah Bayah digunakan
dalam penelitian ini dengan alasan
sangat praktis karena pada saat
bersamaan zeolit tersebut diteliti dengan
parameter berbeda oleh peneliti lain di
Pusat Teknologi Pengolahan Limbah
Radioaktif (PTPLR) Serpong. Pada
dasarnya zeolit Bayah secara umum
mempunyai karakteristik sama dengan
zeolit dari daerah Lampung dan
Tasikmalaya. Penelitian dengan
menggunakan zeolit lain telah dilakukan
oleh para peneliti lain di PTPLR.
Ukuran butir zeolit terbaik dari hasil
penelitian ini adalah 100 mesh.
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Gambar 3. Grafik log ShL vs log Re Gambar 6. Grafik Z vs Q untuk dp 40 mesh

Gambar 4. Grafik log Shs vs log Re Gambar 7. Grafik Z vs Q untuk dp 60 mesh

Gambar 5. Grafik Z vs Q untuk dp 20 mesh Gambar 8. Grafik Z vs Q untuk dp 80 mesh
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Gambar 9. Grafik Z vs Q untuk dp 100 mesh Gambar 12. Grafik log (dp/D) vs log ShL (1/Re)0.378

• 1 . 1 -1 .4

Ugt*/O)

Gambar 10. Grafik log {dp/D) vs log ks Gambar 13. Grafik tebal (gr) vs 1/kL (detik)

Gambar 11. Grafik log (dp/D) vs log kL
Gambar 14. Grafik log Co vs ShL (1/Re)0"8(dp/D)a6972
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