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ABSTRAK
APLIKASI TEKNOLOGI BERSIH, TUNGKU MODEL KUPOLA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KEGIATAN

DAUR ULANG AKI BEKAS. Hasil evaluasi terhadap usaha daur ulang aki bekas yang kebanyakan dilakukan oleh
industri rumah tanggat industri kecil, dan merupakan kegiatan keluarga yang turun temurun ternyata merupakan salah
satu sumber meningkatnya pencemaran udara khususnya oleh logam berat Pb yang pad a akhirnya akan mengganggu
kesehatan para pengrajin dan masyarakat sekitar. Kondisi ini antara lain disebabkan teknologi pengolahannya yang
konvensional yaitu dengan menggunakan tungku sistem terbuka (disebut model kuwen), sehingga banyak energi juga
debut asap yang terbuang lepas ke udara tanpa diolah dulu. Untuk mengatasi hal ini maka tungku model kupola dengan
menggunakan sistem tertutup dapat ditawarkan sebagai salah satu alternatif aplikasi teknologi bersih untuk
meningkatkan kinerja kegiatan tersebut agar lebih efektif dan efisien.

ABSTRACT
CLEAN TECHNOLOGY APPLICA TION : KUPOLA MODEL BUNNER FOR INCREASING THE PERFORMANCE

OF SPENT ACCU RECYCLE. Recycling of used battery for recovering lead done by either small household/small scale
industries has been identified as a source of air pollution, especially by heavy metal (Pb). This condition give an adverse
impact toward workers and societies. Technological aspect is one of the causal. The process apply an open system.
Therefore, a lot of energy, as well as dust wasted to the air without prior treatment. For overcoming this condition,
closed system by utilizing Cupola fumace will be offered as one of the altematives clean technology application and to
increase the recovering performance in order to set an effective and efficient result.

PENDAHULUAN
Usaha daur ulang aki bekas banyak

dilakukan oleh industri rumah tangga dan
industri kecil dibandingkan industri
menengah-besar, dan biasanya kegiatan ini
merupakan usaha keluarga yang turun
temurun.

Umumnya para pengrajin masih
melakukan kegiatan ini secara konvensional,
yaitu dengan menggunakan tungku model
terbuka (disebut: model kuwen). Hasil
evaluasi dari sistem ini menunjukkan
banyaknya energi yang tidak termanfaatkan
disamping debu/asap yang keluar tanpa
diolah menyebabkan udara menjadi
tercemar khususnya oleh logam berat Pb.

Agar kegiatan tersebut tidak
mengganggu aktivitas sehari-hari

masyarakat setempat, para pengrajin
terpaksa bekerja malam hari. Dari sisi
pengrajin, selain mengurangi jumlah
produksi juga merubah irama kehidupan
mereka yang dalam jangka waktu tertentu
akan berakibat buruk karena kepekaan
terhadap pencemaran dan kemungkinan
keracunan sangat berkurang, selain itu
udara malam yang relatif lebih lembab akan
menghisap partikel debu Pb yang segera
turun ke area sekitar tempat daur ulang dan
mencemari air tanah sehingga peluang
keracunan bagi para pengrajin dan
masyarakat sekitar menjadi lebih tinggi.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.
19 tahun 1994 tentang Pengelolaan limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serle
SK Menperindag No. 349/KP/XI/92 tentang
Pelarangan Impor Limbah B3, dijelaskan
bahwa limbah B3 didefinisikan sebagai
limbah yang memiliki satu atau lebih sifat
sifat sebagai berikut :
1. Mudah meledak (explosive)
2. Mudah terbakar (flammable),

menimbulkan nyala atau terbakar pad a
seat pengelolaan (mempunyai titik nyala
< 600).

3. Menyebabkan korosi (corrosive),
mampu mengkaratkan wadah baja (SAE
1020) laju > 6,35 mm per tahun pada
550 C (mempunyai pH < 2 atau > 12,5).

4. Pengoksidasi (oxidizer), mudah
menimbulkan kebakaran karena dapat

melepaskan oksigen.
5. Reaktif (reactive), tidak stabil, bereaksi

hebat dengan air den membentuk
campuran yang mudah meledak, bile
bercampur dengan air dapat
menimbulkan gas, uap atau asap yang
beracun dalam jumlah yang
membahayakan kesehatan manusia
atau lingkungan.

6. Menimbulkan penyakit (infectious),
biasanya berasal dari cairan tubuh yang
terkena infeksi, buangan rumah sakit
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atau laboratorium yang terinfeksi kuman
yang dapat menular.
Beracun (toxic), mempunyai sifat racun
terhadap manusia dan lingkungan hidup,
baik untuk jangka panjang maupun

jangka pendek.

mengurangi pencemaram udara serta
mudah dioperasikan, mengingat pendidikan
para pengrajin yang terbatas. Salah satu
alternatif diantaranya adalah tungku model
kupola, yaitu suatu tungku model tertutup
yang dapat menahan panas, sehingga
pemanfaatan energi dapat ditingkatkan.
Sedangkan debu/asap yang dihasilkan
dialirkan ke scrubber dengan menggunakan
pipa, dan ini dapat dimanfaatkan kembali.

Percobaan teknologi daur ulang aki
bekas dengan menggunakan tungku model
kupola, sa at ini masih dalam tahap uji
performence di Temanggung, Jawa Tengah.
Model ini akan diaplikasikan pad a industri
sejenis di tempat lain apabila telah
menunjukkan kinerja yang efektif dan
efisien.

Memperhatikan kenyataan yang terjadi
di lapangan akibat kegiatan tersebut,

seperti:
-terjadi pencemaran udara yang berasal

dari asap dan debu yang mengandung
logam berat Pb

-bau sulfur yang spesifik, yang dapat
mengganggu kesehatan penduduk
sekitar

-limbah cairnya yang masih mengandung
asam sulfat bersifat korosif dan
berpotensi mencemari air tanah

LEAD-ACID BATTERIES (LAB)
Di Indonesia dikenal sebagai aki mobil

merupakan salah satu jenis batere hasil riset
dan penemuan Raymond Gaston Plante
pad a tahun 1860 yang telah menunjukkan

sukses secara komersial (60-70% penjualan
batere seluruh dunia). Produksi dan

penggunaannya terus berkembang sebagai
battery-power atau sebagai sumber energi

misalnya untuk keperluan bidang

transportrasi seperti mobil, kapal laut dan

pesawat terbang yang membutuhkannya
sebagai SLI (engine Starting, vehicles

Lighting dan engine Ignition)
Sistem batere ini juga digunakan secara

ekstensif pada sistem telepon, power tools,

peralatan komunikasi, emergency lighting
systems dan sebagai sumber energi untuk

peralatan mining dan material handling.
Jenis dan aplikasi penggunaan Lead-acid
batteries terdapat pada Tabel1.

Penggunaan LAB terus berkembang
karena merupakan sumber energi termurah
untuk berbagai aplikasi dengan tetap
memberikan kinerja yang baik. Pabriknya

mudah dibuat dan tersebar di seluruh dunia
dalam berbagai kapasitas produksi (pabrik
modern biasanya beroperasi dengan

kapasitas 20.000 -30.000 buah setiap hari).
Khusus untuk di Indonesia, data

menunjukkan bahwa 50% penggunaan LAB

(sebagai SLI) adalah untuk sumber energi
bagi peralatan rumah tangga seperti TV dan
sejenisnya, serta penerangan untuk di
daerah yang belum ada listrik PLN.

Maka kegiatan daur ulang aki bekas
memang jelas tidak memenuhi peraturan
lingkungan yang disyaratkan.

Oisayangkan kebanyakan masyarakat
terutama para pendaur ulang ini kurang
menyadari akan bahaya racun logam berat
timbal (Pb), serta kurangnya memperhatikan
akibat buruk yang ditimbulkan dari kegiatan
tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan
man usia. Hal ini antara lain disebabkan
kurangnya pemahaman mereka tentang
peraturan dan perundang-undangan bidang

Lingkungan Hidup.
Oi sisi lain adanya kenyataan

menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan
para pengrajin sebesar Rp. 100.000,- per
hari atau Rp. 2.000.000,- per bulan, dimana
jumlah ini dirasa cukup untuk biaya hidup
mereka maka sangatlah sulit bagi
Pemerintah, terutama PEMDA setempat
untuk menutup atau melarang kegiatan
tersebut karena dikhawatirkan dampak
sosial yang timbul dapat meresahkan

masyarakat pengrajin.
Agar kegiatan ini dapat memenuhi

persyaratan "aman" khususnya dari aspek
lingkungan hidup, seyogyanya dilakukan
upaya konkrit dengan menata kembali
kinerja kegiatan melalui pendekatan
teknologi bersih dan tepat guna yang lebih
efektif dan efisien.

Solusi teknologi sebagai pengganti
sistem yang ada, sebaiknya suatu teknologi

tepat guna yang dapat meningkatkan
produksi dan pemanfaatan energi,
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Tabel1 :Jenis dan aolikasi LAB:
I No.

Instrumentasi, laptop computer, peralatan
portable, lampu darurat, radio, televisi, system
alarm.

Sedangkan aki yang diproduksi dan
sebagian besar digunakan untuk
transportasi biasanya 12-V dengan
kapasitas 40-60 Ah, berat sekitar 14.5 kg,
dimana 60% be rat terdiri dari logam Pb atau
dalam bentuk senyawa yang mengandung
Pb.

biasanya ditambahkan unsur-unsur lain
seperti : sulfur, copper, arsenic, selenium,
telerium dan berbagai kombinasi dari unsur-
unsur tadi yang berperan sebagai grain
refiner untuk mengurangi lead grain size,
dan meningkatkan ketahanan terhadap
korosi (silver, cobalt).

Seperti kita ketahui bahwa aki
menggunakan Pb dioxide (Pb Ov sebagai
material aktif dari elektroda positif dan logam
Pb sebagai material aktif dari elektroda
negatif dan sebagai elektrolit digunakan
larutan asam sulfat.

Reaksi kimia yang terjadi adalah
sebagai berikut :

Elektroda negatif
Pb -+ Pb2+ + 2e
Pb2+ + 5042- -+ Pb504

Elektroda positif
Pb02 + 4H +2e -+ Pb2+ +2H2O
Pb2+ + 5042- -+ Pb504

5ehingga seluruh proses reaksi yang terjadi
adalah :

Pb + Pb02 + 2H2504 -+
2Pb504 + 2H2O

DAUR ULANG AKI BEKAS
Aspek penting lain dari Pb adalah

recoverable resource dimana sekitar 95%
aki di USA adalah hasil proses daur ulang.
Energi yang diperlukan untuk daur ulang
juga lebih sedikit (titik leleh 327.40 C )
dibandingkan logam lain yang juga
digunakan sebagai bahan baku seperti
nickel, iron, zinc, silver and cadmium.

Daur ulang aki bekas ditujukan untuk
mengambil logam timbal (Pb) dan plastik
boks, untuk dimanfaatkan kembali.
Kegunaan timbal dalam bentuk ingot dari
hasil daur ulang ini antara lain untuk pabrik
aki dan elektronika seperti tabung TV dan
isolasi radioaktif. Sedangkan plastik boks
dapat digunakan kembali baik untuk pabrik
aki maupun pabrik plastik.

Skema daur ulang aki bekas dan
cemaran yang timbul akibat kegiatan
tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

JENIS-JENIS TUNGKU

Dari komposisi ini dapat diperkirakan
bahwa industri daur ulang aki bekas akan
menimbulkan pencemaran udara dan air
tanah serta kemungkinan keracunan Pb baik
melalui makanan maupun kulit.

Pb murni biasanya terlalu lunak untuk
digunakan sebagai material grid yang
berfungsi untuk mengikat material aktif
secara mekanis dan menghantarkan arus
listrik diantara material aktif dan terminal dari
gel aki. Karena itu secara tradisional
biasanya ditambahkan antimony (5-12%)
untuk membentuk alloy.Selain itu untuk
mencegah kerusakan dan kerapuhan grid

Model Kuwen
Dengan metoda ini, timbal dari aki bekas

dibakar bersama dengan arang dalam
kubangan (kuwen) sehingga timbal akan
melebur menjadi "timbal murni". Cairan
timbal yang terjadi dituang dalam cetakan

menjadi batangantimbal.
Sketsa model kuwen ini dapat dilihat

pada Gambar 2.
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Gambar 1. Skema daur ulang aki bekas dan cemaran yang ditimbul
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Gambar 3. Tungku model kupola dilengkapi scrubber

a.

b.

Model kupola
Tungku ini berbentuk silinder (drum),

dibuat dari bahan besi yang di dalamnya
dilapisi castable sehingga besi tahan
terhadap panas (:t 15000 C) dan tidak ikut
bereaksi dengan logam Pb.

Gambar 3 adalah sketsa tungku model
kupola yang dihubungkan dengan scrubber,
dan saat ini dalam tahap uji performance di
Temanggung, Jawa Tengah. Fungsi
scrubber disini adalah untuk menyerap debu
Pb dan gas yang mungkin timbul dari proses
yang terjadi di dalam tungku.

c.

do

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari uraian sebelumnya dapat dillihat

perbandingan kedua sistem tersebut
sebagai berikut:

jumlah produksi relatif lebih sedikit
karena jam kerja terbatas dan diperoleh
penghasilan sekitar Rp. 107.000 untuk
produksi 1 ton.
Irama kehidupan berubah dalam jangka

panjang sehingga kepekaan terhadap
pencemaran dan kemungkinan
keracunan berkurang
Udara malam yang relatif lembab akan
menyerap partikel debu Pb dan turun ke
sekitar area tempat daur ulang sehingga
meracuni pengrajin dan penduduk
sekitar serta mencemari air tanah
Banyak energi tidak termanfaatkan
sehingga memerlukan bahan bakar lebih

banyak yang mengakibatkan biaya
produksi naik. Untuk menanggulangi hal
ini seringkali kotak(box) aki juga
digunakan sebagai tambahan bahan
bakar yang mengakibatkan tambahan
polusi gas chlor dari PVC.
Pasta yang mengandung Pb804 juga
dibakar sehingga menimbulkan bau
sulfur dan racun 802

e.
Sistem konvensional (kuwen)

Merupakan sistem terbuka sehingga

asap yang terjadi pada proses peleburan
timbal dan mengandung partikel Pb, gas
502 dan khlor langsung keluar ke udara
bebas.

Untuk menghindari prates masyarakat
para pengrajin terpaksa bekerja malam hari

Uam 18.00-24.00) sehingga:

Sistem yang diusulkan (Kupola)
Dibandingkan dengan tungku model

kuwen, maka tungku model kupola
mempunyai beberapa kelebihan antara lain:
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a. a. penanganan limbah cair dengan
kandungan asam sulfat yang bersifat
korosif dan mencemari air tanah agar
dilakukan dengan lebih baik melalui
lokalisasi kegiatan sehingga
penanganan bahan baku bisa terpusat.

b. Penggunaan aditif untuk menghilangkan
ketidakmurnian (impurities) dari Pb perlu

dipikirkan agar diperoleh produk dengan
kualitas lebih baik.

b.

c.

Tungku kupola merupakan sistem
tertutup sehingga asap hitam yang
mengandung Pb jauh berkurang karena
tertampung dalam scrubber selain itu
debu Pb tersebut dapat diolah kembali
Penggunaan tungku kupola juga lebih
hemat dalam penggunaan energi,
karena panas yang terjadi dapat
"ditahan" oleh castable.
Tungku kupola juga sangat praktis dan
fleksibel dalam penggunaannya
sehingga mudah untuk dibuka/ditutup
untuk dibersihkan.

Pengrajin perlu dilindungi melalui
regulasi atau kebijakan pemda dengan
menjamin stabilitas harga dan pasar, selain
itu perlu dilakukan peningkatan keahlian,
kesadaran lingkungan dan kesehatan dari

para pengrajin.

Dari perbandingan kedua sistem
tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem

tertutup dengan menggunakan tungku
kupola jelas mempunyai banyak keunggulan
dibandingkan dengan sistem terbuka karena

Sistem terse but merupakan teknologi
bersih yang dapat mengurangi polusi
timbal, asam sulfat dan gas khlor
secara maksimal dan juga hemat energi.

Dengan berkurangnya polusi, jam kerja
para pengrajin dapat ditingkatkan hingga
tiga kali lipat yang dapat berdampak
positip pad a penghasilan dan
kesejahteraan mereka sehingga dapat
digunakan untuk membayar pajak pada
Pemda, memperbaiki kualitas produk,
lingkungan dan kesehatan

8.

b.

Beberapa perbaikan perlu dilakukan
agar proses daur ulang aki bekas ini dapat
mendekati standar internasional karena itu
disarankan agar dilakukan beberapa hat
berikut ini :
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Lingkungan (Bapedal).

.E Herlan Martono (P2PLR-BATAN)

Pertan~aan:
Kira-kira slat penanganan gas buang seperti apa, absorpsi atau filter?

Jawaban :
penanganan gas buang dapat dilakukan absorbsi atau filter. Percobaan yang dilakukan secara
absorbsi dengan menyemprotkan air dan soda ash.
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.E Zainus (BATAN)

Pertan~aan:
Komposisi logam Pb yang dibakar tidak murni, tapi berupa campuran. Apakah pad a waktu
pembakaran, logam lain tersebut ikut meleleh bersama dengan Pb, menyatu atau terpisah ?

Jawaban :
1. Komposisi logam Pb tergantung dari bahan baku asalnya (raw materia/) dari aki bekas yang

biasanya terdiri dari : logam Pb, PbSO4 dan PbO.
2. Logam-logam lain yang ikut/ada juga leleh, karena logam-logam tersebut di masukkan

dalam reaksi sebagai bahan pembawa reaksi logam-logam Pb adalah besi. Bahan-bahan
tersebut akan terpisah karena perbedaan berat jenis

.E Stephanus Bambang Guritno (PT. Prasada Pamunah Limbah Industri)

Pertan~aan :
1 Bagaimana kita tahu bahwa pembakaran sempurna atau tidak ?
2. Kenapa tidak metoda 2 chamber yaitu

-tahap I pengarangan
-tahap II pengabuan
-Barangkali lebih baik/efisien !

Jawaban :
1. Yang dimaksud pembakaran sempurna, apakah pembakaran arang

-Bila pembakaran arang ditandai dengan asap putih/panas yang keluar tidak maksimal.
-Bila yang dimaksud dengan reaksi sempurna ditandai dengan efisiensi hasil yang turun

2. Kenapa tidak metode 2 chamber: Dalam recovery Pb tidak diperlukan pengarangan,
karena recovery terjadi reaksi redoks (reduksi dan oksidasi)

---0000000---
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