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ABSTRAK

STUDI AWAL PROTOllPE FILTER HEPA UNTUK MENGONTROL POLUSI UDARA Makalab ini

melaporkan basil rancang bang un prototipe alat penyaring partikel udara eflSiensi tinggi (filter HEP A) subu rendah, untuk

mengontrol polusi udara daTi partikel aerosol padat maupun cairo Rancangn prototipe filter HEPA berdasarkan data

karakteristik baban filter (diameter fiber, kepadatan, tebal filter), laju aliran udara dan nilai penurunan tekanan awal. Dari

basil pengujian skala laboratorium, menggunakan aerosol DOP I PSL berdiameter 0,3 ~ dengan laju aliran 3,78 mJ I

menit, diperoleb efisiensi penyaringan berkisar antara 89,90 -99,94 % untuk prototipe filter A, B, C dan D. Perkiraan

efisiensi secara teori dengan program filtrasi dan percobaan, banya berbeda sebesar 1 %. Nilai eflSiensi prototipe filter

HEPA D tidak berbedajaub dengan filter AAF -USA, dan barganya lebib murab 30 %.

ABSTRACT

FIRST STUDY OF HEPA FILTER PROTOTYPE PERFORMANCE TO CONTROL THE
AIRBORNE POLLUnON. This Paper will report the efficiency test result of the filtration tool prototype of High
Efficiency Particulate Air (HEPA filter) for low temperature, to control the airborne pollution of aerosol particle of solid
and liquid. The prototype design of HEPA filter was based on the characteristic data of filter material (fibrous diameter{
density, filter thickness), flow rate of air and first pressure drop. From the result of laboratory scale test, using DOP I
PSL aerosol with 0.3 ~ diameter and the flow rate of 3.78 m3 I min, was obtained filtration efficiency revolve between
89.90 and 99.94 % for the filter prototype of A, B, C and D. The efficiency estimation of theory with filtration
progralrune and the experiment was different amount I %. The value of the prototype efficiency of D filter was not far
different with AAF-USA filter and its price is cheaper 30 % than the price of AAF-USA filter.

PENDAHULUAN

Pencemaran udara (polusi udara) berupa

partikel aerosol sangat halus lepasan industri saat ini

makin memprihatinkan dengan makin banyaknya

kasus infeksi saluran pemafasan akut (ISP A) pada

penduduk yang berada di sekitar lokasi industri

tersebut. Ini teIjadi karena pengusaha industri belurn

sepenuhnya menerapkan program industri yang

belWaWaSall lingkungan sesuai standar ISO 14000.

Kendala yang dihadapi pengusaha adalah mahalnya

biaya operasi sistem pembersih udal.a, mengingat

filter HEP A Yallg digunakan masih di impor dari

Amerika clan Perancis [1]. Kondisi inipun dialami

oleh BATAN, dimana untuk pengoperasian sistem

filtrasi P21RR, P2PLR, P2TBDU, PRR daD P3TM

diperlukan anggaran > Rp. 500 juta I tahWl.

Pemecahan masalah yang dapat dilakukan

adalah dengan membuat filter REP A di dalam

Degen, dengan memperbanyak penggunaan
komponen lokal, untuk menekan harga sekaligus

memberikan nilai tambah pada bahan baku lokal.

Berkaitan dengan pemakaiannya, perlu dilakukan

pembuatan fiter REP A untuk suhu kamar, suhu

sedang daD suhu tinggi.

Dalam merancang prototipe filter REPA

ada 3 acuan yang harus dipenuhi yaitu filter dapat

menahan aliran tinggi, umur pakai lama daD efisiensi

penyaringan tinggi ( ;::: 99,90 %). Dati ketiga acuan

tersebut, muncul beberapa masalah yaitu prototipe
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buatan Shimatsu -Jepang. Hasil pemotretan

ditwIjukkan pacta Gambar I (lampiran) [4].

-Pembuatan program "Filtrasi" untuk menentukan

efisiensi filter FlEP A secara teori berdasarkan

data karaktellstik filter [5].

-Penentuan luas permukaan filter

Agar aliran udara yang melewati fIlter

seoptimal mungkin untuk filter FlEP A dimensi 30

cm x 30 cm, dengan laju aliran udara standar (Q)

sebesar 300 m3/jam, dapat ditentukan luas

pennukaan filter (Lp) dengan persamaan :

LF = ~ (cm2) (1)
VF

filter HEP A harns kokoh, beda tekanan pada filter
HEPA harns rendah (- 18 mmH2O) dan bahan filter
yang dignnakan ringan, berserabnt dengan diameter
fiber dalam orde mikron [2].

Untnk menyelesaikan permasalahan
tersebut diatas, dilaknkan upaya sebagai beriknt: [3]

Bahan filter disnsnn berlipat dan antar lipatan
diberi penyekat dari aluminium.
Bahan filter disusnn sedemikian rupa, sehingga
dicapai luas permnkaan filter yang besar dan

beda tekanan rendah.
Dipilih bahan filter dengan struktur susnnan
fibemya seperti anyaman kasa acak dan fraksi
padat yang relatif besar, sehingga efektif dalam
menyaring partikel aerosol. dengan V F adalah keCepatall penyaringan filter

bergantung pada bahan filter tipikal antara 170 -240

ill I jam.TATA KERJA

Persiapan instrumen penelitian Merancang daD Membuat Prototipe filter HEP A

Berdasarkan data basil perkiraan efisiensi

filter secara teon dengan program "Filtrasi" clan luas

pennukaan filter, dirancang clan dibuat prototipe

filter HEPA untuk pemakaian pada subu rendah

(kamar).

Pengujian prototipe filter HEPA

MenyiapkaIl generator aerosol buatan TSI -USA

YaIlg akan digunakan sebagai sumber aerosol

dari larutan DOP daD PSL.
Menyiapkan alat ukur beda tekanan daD laju alir

udara buataIl Alnor -USA.

Menyiapkan alat ukur konsentrasi a~rosol yaitu

POl1a Count Plus buatan TSI -USA

PengecekaIl sistem uji filter HEPA, meliputi

kegiatan :
.Penentuan lokasi (titik) kebocoran pada

saluran uji fiter dengan menggunakan 2 cara

yaitu : "Bubble Leak Test" daD "Leak Snifer".

Lokasi yang bocor ditutup dengan epoksi.
.Penentuan laju aliran udara di dalam sistem uji

filter dengan anemometer, buatan Alnor-USA

daD diperoleh laju volumetrik R: 227 m3 I jam

.Pengamatan distribusi homogenitas partikel
aerosol di dalam ruang uji filter HEPA, daD

diperoleh informasi bahwa distribusi aerosol

relatif homogen dengan::t: 10 %

Pt-ototipe filter HEPA yang telah selesai
dibuat dilakukan pengujian di ruang uji filter
(Gambar 3 di lampiran).KlleIja filter HEPA
meliputi : -

-Penentuan beda tekanan pada filter
-Penentuan efisiensi filter

Rancang bangun filter HEP A

MenentukaIl karakteristik bahan filter, aIltara lain

.Tebal bahan filter menggunakan

"thicknessmeter" buatan Cole Parmer-USA.

.Diameter fiber pada bahan filter,

menggunakan mikroskop elektron (SEM)

Adapun prosedur pengujian filter HEPA sebagai

berikut [6]:
.Prototipe filter HEP A diletakkan di ruang uj i filter

daD disegel rapat dengan diberi lem aquarium,

agar tidak ada kebocoran antara dinding tempat

uji filter daD wadah filter.
.Aerosol DOP atau PSL yang dihasilkan dari

generator aerosol, dialirkan ke dalam tempat uji

filter daD ditambah dengan udara kering yang

bersih.
.Pompa hisap pada sistem uji filter dihidupkan,

maka akan ada aliran udara yang mengandung

aerosol DOP atau PSL yang melewati prototipe
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Catatan CD Efisiensi filter untuk partikel aerosol monodispersi berdiameter 0,3 ~m

~mQ) Efisiensi filter untuk partikel aerosol polidispersi berdiameter anWra 0,1 -

(3)Efisiensi filter dan beda tekanan berdasarkan sertifikat pabrik pembuatnya

filter HEP A, dengan laju volurnetrik ~ 227 m3 I

jam.
.Dilakukan penentuan beda tekanan (t.P), dengan

cara mengukur tekanan udara sebelurn dan

sesudah melewat filter HEP A dengan manometer

au.
.Dilakukan penentuan efisiensi filter dengan cara

mengukur konsentrasi aerosol sebelurn dan

sesudah melewati filter. Efisiensi filter dihitung

menggunakan persamaan:

P.

-
Cin

dengan Coot = konsentrasi aerosol setelah melewati

filter (partikell cm3)
Cin = konsentrasi aerosol sebelum melewati

filter (partikell cm3)

BASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian prototipe filter HEPA yang

telah berhasil dibuat (Gambar 2), dibandingkan

dengaIl filter HEP A buatan AAF -)USA, disajikan

pada tabel 1.

Prototipe filter HEP A yang berhasil dibuat

mempunyai dimensi clan luas permukaan bahan filter

lebih kecil dibandingkan filter buatan AAF -USA,

untuk nilai
beda tekanan (AP) yang sama sebesar 20 rom H2O.

Bila dimensi prototipe filter HEPA dibuat sama

dengan filter AAF -USA sebesar (15 x 30 x 30) cm,

mala nilai AP alan dapat lebih rendah < 18 rom

H2O, karena luas permukaan filter bertambah. Ini

berarti bahwa umur pakai dari prototipe filter HEPA

yang dibuat alan lebih lama, seperti tabel I.

Efisiensi prototipe filter HEPA berdasarkan

perkiraan secara teori dengan program filtrasi untuk

partikel berdiameter 0,3 ~ sebesar 99,95 %.

Sedangkan basil percobaan di sistem uji filter,

diperoleh sebesar 99,94 % (untuk prototipe filter

HEPA D).1ni berarti perkiraan efisiensi filter HEPA

secara teori dapat di andalkan.

Efisiensi prototipe filter HEP A A, B clan C

belum memenuhi standar filter HEP A karena s

99,90 %. Hal ini dapat terjadi karena adanya

kebocoran akibat:

Pengeleman (perekatan) yang ti":ak sempurna

ant31"a filter serta penyekat aluminium daD wadah

filter.
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DISKUSI

Mukhlis Akhadi, P3KRBiN-BATAN

Terdapat bagian bahan filter yang bersinggungan

dengan tepian penyekat aluminium yang relatif

tajarn, sehingga mengakibatkan ada bagian bahan
filter yang robek.

Sistem uji filter (khususnya tempat filter yang

akan diuji) tidak kedap, sehingga ada partikel

aerosol yang lolos melewati ruang antara tempat

uji filter daIl wadah filter. Hal ini diperlihatkan

pada saat dilakukanpengujian filter AAF -USA

(Tabel 1), dimana efisiensi filter turun sebesar

4,2%.
Wadah filter tidak simetris (siku-siku), sehingga

ada partikel aerosol yang lolos antara tempat uji

filter daD wadah filter (kasus pada filter C).

Keempat kendala di atas dapat diatasi
dengaIl cara memperbaiki pengelemen, mengurangi

bagian yang tajarn dari tepian pembatas,

memperbaiki konstruksi filter, agar bahan filter daD

tepiaIl pembatas tidak bersinggungaIl, serta

memperbaiki tempat uji filter daD wadah filter,

sehingga diperoleh prototipe filter HEP A dengan
efisiensi c. 99,94 % (filter D). Ini berarti prototipe

filter HEPA yang dibuat telah memenuhi standar

sebagai filter HEP A menurut ASHARE (USA)

maupUll JIS (Jepang).

DaIi segi pembiayaan, mulai dari

pengadaan bahan, pembuatan filter, dan dilanjutkan

dengaIl pengujian, biaya yang dibutuhkan Ulltuk

pembuataIl filter HEP A suhu rendah selanjutnya

akan lebih murah. Filter HEP A basil rancang bangun

ini dapat dipasarkan dengan harga Rp. 600.000,- per

buah yang berarti akan jauh lebih

murah dari harga filter buatan AAF-USA yang

berhaI.ga sekitar Rp. 780.000,- per buah.

KESIMPULAN

a. Konfumasi saja, filter lIEP A ini nantinya untuk

pemantauan partikel di udara, atau untuk

mengikat/menyaring partikel polutan yang
dikeluarkan olehg pabrik/lndustri melalui

cerobong ?

b. Industri-industri apa saja yang dapat

menggunakan lIEP A filter tersebut ?

Bunawas, P3KRBiN-BATAN

I. Telah berhasil di buat prototipe filter HEPA

dengan demensi 10 x 30 x 30 cm untuk

pemakaiatl pada suhu kamar dengan efisiensi
sebesat. 99,94 %, memenuhi standar ASHRAE -

USA maupun ns -Jepang dengan harga yang

.lebih murah.

2. Perlu dilakukan pengujian lanjutan mengenai

pengaruh kelembaban udara dan beban debu

terhadap kenaikan ~P datl penurunan efisiensi

filter.

a. Filter HEPA untuk mengontrol clan

meminimalisasi lepasan partikel dari cerobong

industri
b. lndustri yang menggunakan filter HEPA antara

lain :

-indusrti nuklir

-industri elektronik

-industri farmasi

-industri listrik
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a. Apa yang dimaksud dengan filter HEP A ?
b. Filter tersebut berlaku untuk sebagai filter debu

radiasi ataukah gas ?

Bunawas, P3KRBiN-BA TAN

a. Yang dimaksud filter HEP A yaitu alar penyaring

partikel padat (partikulat) yang mengambang di
udara dengan kemampuan penyaringan

(Efisiensi) ~ 99,90 %

b. Filter ini dapat digunakan untuk menyaring debu

(radioaktif maupun non radioaktif), jamur clan
virus YaIlg ala di udara

Mulyadi R, P3KRBiN-BATAN

Bagaimana mengultlr diameter serat ?

Bunawas, P3KRBiN-BATAN

Pengukuran diameter serat pada bahan filter
dilakukan dengan elektron mikroskop (SEM) pada 3

sampel yang berbeda.

Lampiran

Gambar 1. Struktur fiber pada bahan filter
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