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ABSTRAK

PENURUNAN KADAR MERKURI PADA LIMBAH CAIR DENGAN TEKNIK MEMBRAN EMULSI
CAIR. Tujuan daTi penelitian adalah untuk mengetahui kemampuan serta efektivitas membran emulsi cair dalam
menurunkan kadar merkuri dalam air lirnbah. Proses ini dapat digambarkansebagai transfer merkuri terlarut dari rasa
eksternal sebagai rasa yang bergerak menuju ke rasa internal membran. Adanya gerak putaran konveksi

mengakibatkan perubahan tegangan antar pennukaan pacta seluruh bidang antannuka sehingga merkuri terlarut dapat
menyebar pacta setiap bidang antar muka. Gerakan ini akan menempati seluruh bidang volume butir-butir rasa
dispersi, dengan demikian perubahan tegangan antar pennukaan pacta seluruh bidang antannuka dapat dipertahankan
untuk menyerap merkuri. Merkuri yang terserap ke dalam rasa internal (Fai) bergerak menuju ke tetes dispersi
dengan melalui proses difusi molekul. Teknik membran emulsi cair, dixnana rasa membran yang berupa emulsi terdiri
daTi kerosen sebagai pelarut, sorbitan monooleat (span-80) 5 % (v/v) sebagai surfaktan, tributil fosfat (TBP) 10 %

(v/v) sebagai ekstraktan, serta merkuri terlarut sebagai rasa internal. Kemudian diaduk dengan kecepatan 8000 rpm,
selama 20 menit setelah kestabilan membran terbentuk kemudian masukkan umpan daD di ekstraksi. Kondisi efektif
yang diperoleh untuk recovery ion merkuri dengan teknik membran emulsi cair adalah dengan ekstraksi daD re-
ekstraksi selama 30 menit dengan perbandingan membran daD umpan sebanyak 1 : 1 pada konsentrasi 100 ppm yang

menghasilkan efisiensi 99,6 %. Besarnya efisiensi tersebut menunjukkan bahwa teknik membran emulsi cair sangat
efektif untuk digunakan dalam menurunkan limbah cair yang mengandung merkuri.

ABSTRACT

MERCURY CONCENTRATION REDUCTION IN WASTE WATER BY USING LIQUID

SURFACTANT MEMBRANE TECHNIQUE. The objective of this research is to know effectiveness of liquid
surfactant membrane in diminishing mercury found in waste water. This process can be regarded as transferring
process of solved mercury from the external phase functioning as a moving phase to continue to the membrane
internal one. The existence of the convection rotation results in the change of the surface pressure on the whole
interface parts, so the solved mercury disperses on every interface part. Because of this rotation, the solved mercury
will fulfil every space with particles from dispersion phase in accordance with its volume. Therefore, the change of
the surface pressure on the whole interface parts can be kept stable to adsorb mercury. The mercury adsorbed in the
internal phase moves to dispersed particles through molecule diffusion process. The liquid surfactant membrane
technique in which the membrane phase is realized into emulsion contains of kerosene as solvent, sorbitan monoleat
(span-80) 5 % (v/v) as surfactant, threbuthyl phosphate (TBP) 10 5 (v/v) as extractant, and solved mercury as the
internal phase. All of those things are mixed and stirred with 8000 rpm speed for 20 minutes. After the stability of
emulsion is formed, the solved mercury is extracted by applying extraction process. The effective condition required
to achieve mercury ion recovery utilizing this technique is obtained through extraction and re-extraction process. This
process was conducted in 30 minutes with membrane and mercury in scale 1 : 1 on 100 ppm concentration. The
results of the processes was 99,6 % effeciency. This high efficiency shows that the liquid surfactant membrane
technique is very effective to reduce waste water contamined by mercury.



PENDAHULUAN Fasa air internal (Fai) yang mengandung larutan untuk

proses re-eksu.aksi (stripping).

Selama proses ekstraksi terbentuk kompleks
log am dengan pengekstrak pada bidang antar-muka
rase air eksternal dengan rase membran kompleks

tersebut yang selanjutnya melewati rase membran

menuju rase internal dengan mengalami dekomposisi

pada bidang antar.-muka rase internal.

Proses ini menurut Melzner berlangsung

melalui dua langkal1 yaitu: langkah pertarna proses

emulsifikasi rase air internal (Fai) yang mengandung
larutan re-ekstraksi dengan rasa Organic (Fo) yang

mengandung lar.utan pengekstrak, langkah kedua
emulsi terdispersi dalam rasa kontinu dan membentuk

butiran kapsul membran cairo Sistem emulsi stabil

apabila membentuk butir-butir teres terdispersi dengan
diameter 0,1 -1,0 mm dalam rasa kontinu dengan

pengadukanlarnbat.
Membran emulsi cair dibentuk dengan

mengemulsikan campuran dua rasa cair yang tidak
bercarnpur. Dalarn proses ekstraksi, membran emulsi
cair yang berbentuk butir-butir kapsul (suatu massa

dengan bentuk bulat) terdispersi dalarn rasa ketiga.

Untuk menstabilkan emulsi, selarna proses ekstraksi

ditarnbahkan surfaktan yang berfungsi untuk

menurunkan tegangan pada bidang antarrnuka dari

setiap rasa.

Limbah yang mengandung merkuri ini

mempunyai sifat racun yang paling kuat dibandingkaIl

dengan logam-logam berat lainnya seperti Cd

(Cadmium), Ag (Perak) , Ni (Nikel), Pb (Plumbum),
As (Arsen), Cr (Kromium), Sn (fimah) maupun Zn

(Seng), selain mempunyai daya racun yang kuat,
merkuri daIl senyawanya mudah bereaksi dengan

enzim yang mengandung belerang daD membentuk

senyawa merkUl1 sulfida (HgS), yang dapat merusak
susunan senyawa enzim sehingga fungsi enzim

terganggu. Tingkat dosis yang dapat mengakibatkan
kematiaI1 (lethal Dose -tOO) dapat tercapai bila

merkuri tertelaI1 sebanyak 0,2 -1,0 gram, dengan

dernikiaI1 dampak negatifnya berupa kerusakan suatu

ekosistem perairan ataupun gangguan kesehatan

terhadap manusia dapat dicegah secara dini.

MembraI1 emulsi cair merupakan suatu teknik

pelnisahan proses maju yang dapat digunakan untuk
pemisahan selektif dan pungut ulang dengan

mengkonsenu'asikan zat terlarut yang diinginkan ke
rasa internal membran. Teknik ini merupakan proses

ekstraksi dalam tiga rasa, yaitu :

Fasa kontinu yang di dalaIlli1ya terlarut material YaI1g

akaI1 dip iSal1 kan , biasa di sebut sebagai rasa air

eksternal (Fae) , Fasa membran (FM) yang

mengandung larutaI1 pengekstrak dalam pelarut
Organic aromatis atau aIifatis (Fo), .'

t:>iingIIlkal) f)il,)lak

Gambar 1. Sistem membran cair (Melzner, 1984)
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Bentuk Emulsi (a)

Bentuk Emulsi (b)

Gambar 2. Skema Sistem Membran Cair (Hayworth, 1983)

2.

Koefisien distribusi logarn-logarn akan

semakin besar sarnapai harga tertentu jika

konsentrasi semakin besar.

Hg""+nNO3-+2TBP~Hg(No3)n.2(TBP) (1)
Konsentrasi larutan pada rasa air internal. Pada

konsentrasi ekstraktan yang tetap, harga

"koefisien distribusi bervariasi jika konsentrasi

larutan dalarn rasa air internal bervariasi.

Perballdingan dari komponen-komponen (fasa

organik air surfaktan dan ekstraktan) akan

menentukan sifat serta jenis emulsi yang

terbentuk. Ekstraksi merkuri secara kirnia, ion

merkuri(Hg2+) dicapai dengan persarnaan kirnia

berikut:
Ekstraksi :

2RH + Hg2+ <==> R2Hg + 2H+ (2)

Organik Aq Organik Aq

Re-ekstraksi

2H+ + R2Hg2++Hg<=~ RH+ (3)

Aq Organik Aq Organik
Dimana RH digambarkan dalam bentuk

proton daTi alat penukar cairan yang digunakan

sebarrai ekstraktan. Keseimbangan antara variasi
i

jeniE !dapat ditunjukkan dengaxl persamaan berikut :

(B,2Hg)Organik(H+)2Aq=K (4)

Gambar 2. memperlihatkan sistem membran emulsi
cairo Gambar (a) menunjukkan butir-butir tetes
emulsi rase terdispersi yang memiliki ukuran sangat
kecil (diameter antara 1-10 J.Ull). Gambar (b)
menunjukkan penyerapan emulsi butiran dalam rasa
ketiga dirnana setiap butiran berisi beberapa tetes
kecil rasa internal. Gambar (c) menunjukkan
transfer material secara selektif dari rasa eksternal

ke dalam ?utir kapsul .
Beberapa faktor yang venting dalam

mempengaruhi pemisahan logam dengan
menggunakan membran emulsi cair adalah sebagai

berikut:
1. Temperatur efisiensi ekstraksi berubah

dengan perubahan temperatur, semakin tinggi
temperatur, akan semakin besar efisiensinya
samapai dengan batas waktu tertentu.

2. Konsentrasi asam nitrat pada rasa air internal

(feed).
Bertarnbahnya konsentrasi asam nitrat

sebagai umpan akan menaikkatI koefisien
distribusi pada proses ekstraksi konsentrasi
te11entu, mulai rusak menjadi dibutil gfosfat
(DBT) datI monobutil fosfat setelah konsentrasi

asam nitrat 3 N.
3. Konsentrasi tributil fosfat (ekstraktan)

13P3KRBiN-BATAN
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a. Pembuatan Emulsi

Pembuatan membran emulsi dari berbagai

bahan seperti : span-80 5 % sebanyak 5 ml,

tributil fosfat (TBP) 10 % (v/v) 10 mi, kerosen

35 ml, natrium karbonat 1 % (v/v) 50 ml,

kemudian dimasukkan ke dalam tabung

emullsiftkasi dan diaduk menggunakan

pengaduk Ultra Turrax T-50 dengan kecepatan

8000 rpm.

b. Variasi Konsentrasi Merkuri

(RH)20rganik. (H2~)Aq
Konstanta kesetimbangan K tidak hanya

belfungsi pada pemilihan alat penukar ion cair

tertentu, tetapi juga bergantung pada sifat pelarut

organik dim ana akan dilarutkan.

Dalam sistem membrarl emulsi cair,

ekstraksi (persamaan 2) teljadi pada membran rasa

air ekstemal antarmuka, sedarlgkan re-ekstraksi

(persarnaan 3) teljadi pada membrarl rasa air

internal antarmuka. Semua reaksi menunjukkan

pellukar-an ion merkuri.

Sterna perpindahan HgU dalarn membran

emulsi cair adalah sebagai berikut :

Umpan Ekstraktan (TBP) Larutan (fasa internal)

Hg2~ + (Hg2~- TBP) ~ Hg2~ (5)
A * eks M* A * in!

Keterangan :
A * eks -+ M* = Eksu-aksi

M* -7 A *.int = Re-ekstraksi (stripping)

Hg2~ = Terlarut dalam suatu

pelarut rasa air eksternal
TBP = Terlarut dalarn suatu

pelarut organik (membran)

Setelah melaui proses pembuatan emulsi

sebagaimana tersebut di atas, membran emulsi

yang terbentuk diambil clan dimasukkan ke

dalam gelas erlenmeyer, kemudian ditambahkan

larutan umpan merkuri dengan konsentrasi 100,

200, 300, 400 clan 500 ppm dengan variasi

perbandingan antara membran dengan umpan

sebanyak 1: 1 untuk selanjutnya dilakukan

pengadukan pada kecepatan 200 rpm selama 15

menit dengan menggunakan pengaduk magnet

dari JaItke and Kunkel Ika Labor Technic.

TATA KERJA
c. Waktu Proses Ekstraksi

Bahan Penelitian

Pada prinsipnya proses ini adalah sarna

yaitu dengan mengkontakkan membran dengan

larutan umpan merkuri konsentrasi 200 ppIll,

kemudian diaduk menggunakan magnet stirrer

pada kecepatan 200 rpm. Selarna variasi waktu

2, 5, 10, 15, 20 dan 30 menit.

d. Variasi Perbandingan antara Membran daD

Umpan

Bahan-bahan penelitian yang digunakan meliputi :

span-80, merkuri nitrat Hg(NO3h.H2O, natrium

karbonat. butanol, asarn nitrat.

Peralatan :

I. Motor pengaduk Ultra Turrax T -50

IKA WERK.
2. Magnet stirrer dari Janke and KwIkel Ika

Labor Technic.

3. BataIlg magnet lebar 0,5 cm dan panjang 2,5

cm. Membratl yatlg teiah terbentuk

dikontakkatl dengatl umpatl merl'"Ufi konsentrasi

200 ppm, dengatl variasi perbatldingatl atltara

membratl datl umpatl masing-masing sebatlyak 1

; I, 1 : 2, 1 : 3, I : 4, 1 : 5 datl 1 : 6. Seteiah itu

diaduk dengatl menggunakatl magnet stirrer

berkecepa-tan 200 rpm seiama 15 menit

Langkah Kerja

Pada plinsipnya proses proses ini terdiri

dal-i 3 tahap yang hams dilalui yaitu pembuatn

membrall emulsi, ekstraksi dan re-eksu-aksi

P3KRBiN-BATAN14
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Gambar 3. Proses pungut ulang I recovery merkuri

I - Emulsi

I
Emulsi w/o/w

I Fase AirEkstemal I

Gambar 4. Diagram Alir Recovery Merkuri

P3KRBiN-BA T AN 15
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HASH., PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Variasi Konsentrasi Umpan Merkuri

: I. Tabel 2. Mernperhatikan bahwa sernakixl lama
Berbagai variasi yang diuji cobakan waktu ekstraksi basil yang diperoleh makin bait,

dengan konsentrasi 100, 200, 300, 400 daD 500 Pengaruh waktu ekstraksi ini terhadap
ppm ~nenunjukkan tingkat efisiuensi yang relatif penurunan konsentrasi teljadi karena mernbran
hamplr sarna. .

d ' ) dari IakaJl rnenarik (rnenga SOrpSl umpaJl aJlltan

Tabell. Data basil penurunan limbah dengan variasi konsentrasi

Tabel 2. Hasil penurunan limbah dengan variasi waktu pada konsentrasi limbah

Tabel I. Ditunjukkan bahwa tinggi
maupun rendahnya konsentrasi tidak berpengaruh
terlladap efektivitas teknik membran emulsi cair,
berbeda dengan teknik-teknik yang lain yaitu
biasanya semakin tinggi konsentrasi limball maka
efektivitasnya akan menUflffi. Hasil perhitungan
statistik didapatkan r = 0,99 pada ekstraksi daD r =

0,94 pada re-ekstraksi menunjukkan hubungan yang
erat antara kedlIa variabelnya.

yang ada di sekelilingnya ke dalam butiran tetes,

dimana semakin lama waktu ekstraksi akan

semakin baik karena pengikatan antara membran

dan merkuri akan semakin kuat. Hasil perhitungan

statistik diperoleh r = 0,88 untuk ekstraksi daD r =

0,29 pada re-ekstraksi menunjukkan hubungan

korelasi yang signifikaIl.

3. Variasi Perbandingan Membran daD Umpan
2. Variasi Waktu Proses Ekstraksi

Beberapa variasi perbandingan antara
membran dengan urnpan diuji cobakan di sini untuk
mencari perbandingan yang optimal, dengan
perbandingan membran daD urnpan sebanyak 1 : 1,
1 : 2, 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5 daD 1 : 6. Hasil variasi
perbandingan membran daD urnpan dan
pengaruhnya terhadap penurunan konsentrasi
merkuri ditunjukkan pacta Tabel 3 ."

Penggwlaan variasi waktu ekstraksi ini

bertujUaIl wItuk mencari waktu optimum yang

dapat dijadikan standar .pada proses ekstraksi

membraIl emulsi cair dengaIl kecepatan ekstraksi

200 lFm d"n variasi waktu 2, 5, 15, 20 clan 30

menit pada konsentrasi limbah mula-mula sebanyak

200 ppm selta l)erbandingaIl membran dan umpan 1

16 P3KRBiN-BAT Af'-i
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Tabel 3. Hasil penurunan limbah dengan variasi perbandingan membran
daD umpan pada konsentrasi mula-mula 200 ppm

Berdasarkan basil sebagaimana terlihat di
atas menunjukkan bahwa perbandingan yang

optimum teluapat pada I : I dengan tiqgkat
penurunan konsentrasi limbah yang lebih besar

dibanding lainnya yaitn 0,630 ppm untnk ekstraksi
dan 0,260 ppm pada re-ekstraksi. Signifikansi
antara membran dan jumlah umpannya terlihat pada
basil perhitungan statistik r = 0,88 untnk ekstraksi
dan r = 0,88 untnk re-ekstraksi.

Dari ketiga point (variasi perlakuan) dapat

dijelaskan sebagai beriknt bahwa proses penurunan
limbah yaang mengandung merl'Uri dengan teknik
membran emnlsi cair terjadi karena pada proses

ekstraksi, logam mula-mula berada pada Case
ekstemal, kemudian logam terekstrak oleh
ekstraktall yang berada pada fasa organik dan

selanjutnya masuk ke dalam fasa air internal.
Jadi pada ekstraksi membran emulsi cair

terjadi ekstraksi pada f~sa air eksternal organik dan
re-ekstraksi pada fasa air internal organik secara

kontinyu.

fasa yang bergerak. Transfer rnerkuri terlarut yang
rnelewati bidang antar rasa cair- cair terjadi karena

adanya perbedaan konsentrasi.

Adanya gerak putaran konveksi
rnengakibatkan tegangan antar permukaan pada
seluruh antar rnuka sehingga rnerkuri terlarut dapat

rnenyebar pada setiap bidang antar rnuka. Dalam
rnernbran ernulsi gerakan konveksi akan rnenernpati
seluruh volume butir -butir tetes rasa terdispersi,

dengan demikian perubaban tegangan antar
permukaan pada seluruh bidang antarmuka dapat
dipertahankan untuk rnenyerap rnerl-.ruri.

Merkuri yang terserap ke dalam rasa
insternal bergerak rnenuju ke pusat titik-titik tetes
rasa terdispersi dengan rnelalui proses difusi
rnolekul yang dapat digambarkan sebagal berikut :
Pada gambar 5. ditunjukkan babwa pada tahap

pertama transfer dari fasa eksternal rnenuju
antarmuka aiItara fasa eksternal dengan rasa
rnernbran dengan koefisien transfer rnerkuri
dinyatakan sebagai Ke. Tabap kedua transfer
rnelewati antar rnuka dengan koefisien dinyatakan
Kme. Tabap ketiga difusi rnelalui rasa rnernbran

dengan koefisien dinyatakan sebagai Km, tahap
keernpat transfer rnelewati antarmuka antara rasa
rnernbran dengan rasa internal yang dinyatakan
sebagai Kim daD kelirna yaitu difusi di dalam rasa
internal dengan koefisien Ki.

Proses ekstraksi clan re-ekstraksi secara

berkesinarnbungan ini menghasilkan pernisahan

secara cepat clan hanya membutuhkan sedikit

eksu"aktan pada rasa organik.

Trarlsfer merkuri terlarut dari rasa

ekstemal melalui membran emulsi dapat

digarnbar"karl sebagai model lapisarl barns yang

harlya dipel1Jlltukkan untuk rasa ekstemal sebagai

P3KRBiN-BA T AN .7
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2.

3.

4.

5.

6.

dijadikan sebagai bahan pembentuk membran

yang cukup baik.

Emulsi membran yang terbentuk pada waktu

emulsifikasi 10 menit deng3l1 kecepatan

e~ulsiftkasi 8000 rpm.

Konsentrasi awal limbah yang baik pada 100

ppm.
Waktu ekstraksi yang baik Ulltuk penurunan

limbah cair merkuri adalah 30 menit.

Perb3l1dingan antara membran dan umpan

paling baik adalah 1: 1

Membran emulsi cair yang digmlakan Ulltuk

menurunkan limbah cair yang mengandUllg

merkuri temyata cukup baik.

DAFTARPUSTAKA

Pada umumnya transfer merkuri pada fasa

membraIl dan kedua antarmuka akan memberikan

perlaWanaIl YaIlg lebih tinggi dari kedua fasa air.

Hal ini beraI1i bahwa koefisien transfer KIll, KIne

daIl Kim merupakan parameter yang mempengaruhi

keselUl11haIl proses penyerapan.

Berdasarkan proses membran emulsi cair

dengaIl data di atas basil pengaruh variasi

konsentrasi dapat dikatakan bahwa pada proses

penunnlaIl merkuri hila konsentrasi limbah yang di

proses semakin kecil, dengaIl waktu ekstraksi lebih

lama daIl perbaIldingaIl antara membran dan umpan

SebaIlyak 1: 1, maka proses penurunan limbah

merkuri akaIl semakin baik serta akan mempunyai

efisiensi yang besar. Hal ini disebabkan karena

faktor pengotomya sedikit.

Untuk variasi konsentrasi umpan merkuri

terhadap penurunannya pada merkuri dalam limbah

pada masing-masing konsentrasi yang di analisa

adalah berbeda-beda. Berdasarkan pada basil

analisis statistik korelasi regresi non linear dapat

digwlakan untuk menduga tingkat kejenuhan

dengaIl ditunjukkan oleh garis regresi yang naik

secara ekstrim, ini berarti absorpsi logam merkuri

oleh membran mengalami penurunan ( kejenuhan ).
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a.

b.

lnstalasi apa saja yang..menghasilkan limbah
merkuIi ?
Mohon dijelaskan teknik sampling limbah
merkuri yang digunakan.()

Prayitno, P3TM-BATAN

a.

8

llistalasi yang menghasilkan limbah merkuri :
Industri agro chemical: Hg, Cd, So, Zn,
Ni
Kayu/kulit : Hg

-Kirnia:Hg
-Makanan dan minuman : Hg

9

b. Teknik sampling tidak kami lakukan, kami ha-

nya menerima limbah tersebut, terns kami

1al.'"Ukml pre-treatment dengan teknik membran

emulsi cairo

Bum Hartana, Fisika VI

DISKUSI

Robert S

a. Bagaimana bentuk senyawa akhir daTi limbah

merkuri setelah dilakukan teknik membran

emulsi cairo

b. Apakah masih bisa dilakukan daur ulang

terhadap limbah tersebut ?
Apakah teknik ini berlaku atau dapat

dilakuk3l1 pacta area (sungai, laut) sebagai tempat

membuang limbah merkuri di pantai utara pulau

Jawa (fanjung Priok) disinyalir limbah merkuri

dibuang sembarangan.

Prayitno, P3TM-BA TAN

Prayitno, P3TM -BA TAN

a. Tidak membentuk senyawa daTi limbah tetapi

logam merkuri diikat dalam membran (Mnn+-

TBP); pada rase ekstemal diharapkan merkuri

cukup kecil

b. Masih dapat dilakukan daur ulang.
Limbah merkuri sebelum dibuang pada

area (sungai, laut) harus diolah sehingga sesuai

baku mutu lulgkungan yang diharuskilll. Untuk itu

apabila merkuri masih cukup tinggi perlu diolah

dulu. Dengan cara membran ini, diharapkan

merkuri dapat ditunmkan sesuai baku mutu

lingkUllgilll dilll merkuri dapat didaur ulangl

diambil kembali.

Dewi, FKM-UI

BiasaIlya limbah cair tidak hanya

mengandung merkuri, mungkin logam atau logam

berat lain. Bagaimana pengaruh logam (berat)

tersebut pacta teknik membran emulsi ini. ?
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Prayitno, P3TM-BATAN -Dapat memisahkan 0 nsure-unsur yang
serupa.

-Dapat memperpendek tahapan proses.
Usul kami terima

Pengaruhnya logam berat merkuri terhadap
logam yang lain pada teknik membran emul$i uii,
pengm1Ibnya cukup kecil (1 %).

Sri Eko, DEPKES-RI

M. Saleh Kasim, P2EN-BATAN
a. Seberapa jauh teknik membran emulsi cair

digunakan pacta industri penghasil limbah
merkuri.

b. Apa kendalanya karena kenyataan di lapangan
kadar merkuri di lingkungan masih cukup
tinggi.

a. Dari hasil penelitian tersebut, apakah sudah
pernall dicoba mengllitung bagaimana aspek
ekonominya untuk skala industri ?

b. Usul, bagaimana judul diubah menjadi :

"PenUlllllan kadar merkuri pacta limbah cair
dengan teknik membran emulsi cair « Prayitno, P3TM-BATAN

Prayitno, P3TM-BATAN a. Pacta umumnya teknik ini digunakan di industri
penghasillimbah merkuri.

b. Kendalanya harus membuat membran emulsi
yang cukup stabil dan kadar yang dapat
dipisahkan kadarnya 10-4000 ppm.

a. Hasil penelitian ini, belum kami hitung
mengenai aspek ekonominya. Tempi melihat
prosesnya sudah dapat disimpulkan :
-Proses lebih cepat, mempunyai ketepatan

tinggi dan dapat mendeteksi 0 nsure dalam
konsentrasi kecil.

-Kemampuan untuk mengekstraksi logam,
kebutultan bahan yang lebih sedikit dan
selektivitasnya cukup tinggi.
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