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PADA KONDISI DESALINASI AIR LAUT PROSES TERMAL
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ABSTRAK

STUDt EKSPERIMENTAL PEMBENTUKAN ENDAPAN ALKALI PADA KONDISI
DESALINASI AIR LAUT PROSES TERMAL. Telah dilakukan eksperimen pembentukan
endapan alkali secara terpisah. Eksperimen dilakukan dengan memanaskan simulasi air taut
yang masing-masing terdiri dari a)./arotan ion bikarlJonat 142 ppm dan ion kalsium 400 ppm
serfs b).ion bekarlJonat 142 ppm dan ion magnesium 1272 ppm pads suhu berfurot-turot
40,50,60,70 80,90,100,110 dan 120 DC menggunakan autoclave. Pads setiap suhu pemanasan
tersebut di/akukan sampling secara periodik lisp 30 menit se/ama rentang waktu 300 menit.
Kuantifikasi fumlah endapan alkali yang terjadi pads setiap tahapan dihitung me/alui
berl<urangnya konsentrasi ion kalsium ataupun ion magnesium yang diana/isis menggunakan
AAS. Dari data eksperimen diperoleh informasi bahvla endapan alkali te/ah terlJentuk sefak
pemanasan mulai suhu 40 DC. Dari variabel waktu diperoleh informasi bahwa endapan dengan
cepat terlJentuk pads menit ke 30, sedangkan pads waktu se/anjutnya relatif tidak terjadi
penambahan jum/ah endapan. Hal ini dapat dije/askan bahwa dalam setiap tahapan
pemanasan mulai suhu 40 DC ion bekarbonat te/ah menga/ami dekomposisi termal
menghasilkan ion karlJonat se/anjutnya ion ini menga/ami hidrolisa menjadi ion hidroksil dan
bereaksi dengan ion kalsium ataupun magnesium yang ada membentuk endapan CaCO3 dan
Mg(OHh. Dari informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam rangka menghindari
penggunaan bahan kimia untuk pencegahan endapan pada desa/inasi proses termal.

ABSTRACT

EXPERIMENTALE STUDY OF ALKALINE PRECIPITA TION ON THERMAL PROCESS SEA
WA TER DESALINA TION CONDITION. The experiment of alkaline precipitation by separated
method has been cany out. Experiment took please by heating sea water simulation with each
other consist of a).142 ppm becaroonate and 400 ppm calsium ion b). 142 ppm becaroonate and
magnesium ion at temperature 40,50,60,70,80,90,100,110 and 120 DC respectively by using
autoclave. Sampling has been done periodical for 30 minute in interval 300 minute for each
temperature. The calculation of alkaline precipitation on each step calculated through the
decreasing of calcium and magnesium concentration with analysis by AAS. From experiment
data have the information that alkaline precipitation have been formed since 40 DC. From time
variable have been the information that the precipitation formed at 30 th minute rapidly. ~ether
at further time the increasing of precipitation are not significant. This phenomena can exsplaned
that at each heating step from 40 DC becaroonate ion be come decompocition with the result
caroonate and hidroxide ion and react with calsium and magnesium form calsium caroonate
and magnesium hidroxide. From this information could be implemented as base for avoiding

using chemical material in desalination thermal process.

besar-besaran juga memperburuk kondisi sumber
air. Hal tersebut menyebabkan ketersediaan air
tanahlair sungai yang layak untuk diolah menjadi air
bersih berkurang pesat sehingga tidak dapat
memenuhi kebutuhan industri ataupun masyarakat.
Pern1asalahan kekurangan air tcrscbut pcrlu scgera
mendapatkan penyelesaian dengan melibatkan peran
iptek o)eh berbagai lembaga litbang seperti
BA TAN, Universitas, swasta scrta masyarakat
sehingga kebutuhan air dapat dipenuhi dengan tetap

PENDAHULUAN

P ertumbUhan penduduk clan pesatnya

perkembangan industri dewasa ini khususnya di

kota-kota besar seperti Jakarta clan sekitar kawasan
industri nasional scring mcnimbulkan dampak
negatif terhadap lingkungan yaitu tercemarnya air
pennukaan/air sungai oleh limbah industri ataupun
limbah rumah tangga. Intrusi air taut kedaratan
sebagai akibat dari pengambilam air tanah secara
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dalam menentukan langkah teknis untuk mengatasi
kendala-kendala serta untuk memperoleh berbagai
keuntungan tersebut.

memperhatikan aspek lingkungan. Iptek nuklir
merupakan salah satu teknologi bersih lingkungan
yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan
kekurangan air terse but melalui pemanfaatan panas
sisa dari pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PL TN)
untuk digunakan sebagai energi panas dalam
Desalinasi air laut proses termal.. Demikian juga
pada pembangkit Listrik Tenaga Uap (PL TU)
ataupun pembangkit listrik lainya dapat
memanfaatkan energi uap dari Boiler sebagai
sumber energi panasnya untuk mengolah air.

Desalinasi air laut proses termal adaJah
salah satu tara pengolahan air yang memanfaatkan
energi panas untuk mengolah air laut menjadi air
bebas mineral.Air dari proses ini dapat
dimanfaatkan dalam PLTN, PLTU, industri serta air
bersih untuk masyarakat. Desalinasi proses termal
merupakan salah satu altematif yang cocok untuk
mengatasi masalah kekurangan air di Indonesia
karena disamping dapat memanfaatkan energi panas
dari industri, perawatan pada sistem ini relatif
mudah daD murah. Saat ini suatu pembangkit listrik
di Indonesia telah memanfaatkan teknik desalinasi
proses termal untuk memenuhi kebutuhan air
industrinya. Berbagai kendala yang muncul selama
operasi adalah timbulnya endapan pada permukaan
pipa penukar panas, terganggunya integritas struktur
material karena serangan korosi dan penurunan
efisiensi perpindahan panas yang k esemuanya ini
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam rangka
mendapatkan air yang berkualitas daD murah maka
kendala tersebut harus dapat ditekan serendah

mungkin.
Dua metode yang saat ini digunakan untuk

menekan terbentuknya endapan alkali adalah
penambahan asam kuat (asam khlorida) gun a
menghilangkan ion bikarbonat yang terdapat dalam
air laut sebelum masuk dalam unit desalinasi serta
menggunakan bahan kimia pencegah pembentukan
kerak yang juga ditambahkan dalam air umpan.
Permasalahan teknis yang timbul akibat penggunaan
bahan kimia tersebut adalah meningkatnya laju
korosi struktur material sehingga mempercepat
kerusakan instalasi serta limbah air yang
mengandung bahan kimia akan mengganggu
kehidupan biota laut. Untuk itu perlu diupayakan
suatu tara untuk pengendalian pembentukan
endapan dengan penggunaan bahan kimia
seminimal mungkin sehingga akan diperoleh
keuntungan yaitu disamping endapan terkendali
limbah air proses desalinasi dapat dimanfaatkan
sebagai air umpan yang baik untuk pembuatan

garam.

TEORI

Pad a prinsipnya proses desalinasi proses
tennal adalah memanaskan air laut secara progresif
melalui sistem penukar panas hingga suhu tertentu,
kemudian di flashing dalam beberapa tingkat
operasi pacta tekanan lebih rendah untuk
menghasilkan uap. Uap air yang dihasilkan disetiap
tingkatnya dikondensasikan sehingga mengh.asilkan
air. Sistem penukar panas adalah komponen vital
yang merupakan interface an tara sistem desalinasi
dan sumber panas dari industri, berfungsi untuk
memanaskan air laut. Pennasalahan penting dalam
sistem ini adalah terbentuknya kerak sehingga akan
mempengaruhi etisiensi perpindahan panas serta
integritas struktur karena serangan korosi yang pacta
akhirnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Kerak secara umum dapat didetinisikan
sebagai berikut :
a. Endapan kristal keras yang melekat pacta

pennukaan penukar panas, sehingga untuk
pelepasannya diperlukan metode secara mekanik

seperti "chipping "ataupun "drilling".
b. Endapan yang terbentuk oleh substansi kimia

dari suatu larutan dimana kelarutan substansi
tersebut menurun dengan kenaikan suhu.

c. Onggokan kristal yang mengendap dan terikat
dengan baik pacta pennukaan logam.

Dampak langsung dari terbentuknya kerak
dalam desalinasi proses tennal adalah terjadinya
penurunan daya hantar panas dari pipa penukar
panas yang selanjutnya akan mempengaruhi
etisiensi proses perpindahan panas. Pacta dasamya
kerak yang terbentuk dalam desalinasi proses tennal
dapat dibedakan menjadi dua yaitu : kerak alkali dan
kerak non alkali. Kerak alkali terdiri dari kalsium
karbonat (CaCO3) dan magnesium hidroksida
Mg(OH)2, sedangkan kerak non alkali terdiri dari
kalsium sulfat (CaSO4), kalsium phosphat Ca3(PO4)2
dan silikat (SiO2).

Kalsium karbonat dan magnesium
hidroksida disebut kerak alkali karena keduanya
disebabkan oleh adanya alkalinitas dari air laut.
Alkalinitas adalah suatu tingkatan yang
mengindikasikan kebutuhan asam yang diperlukan
untuk menguraikan air laut menjadi netral.
Alkalinitas diekspresikan sebagai ppm (part per
million) kalsium karbonat dalam air laut. Harga
alkalinitas ini ditentukan secara eksperimental yaitu
titrasi air laut dengan asam kuat. Berbagai ion alkali
dapat bereaksi dan mempunyai kontribusi terhadap
alkalinitas tetapi spesi ion alkali yang dominan
adalah ion bikarbonat (HCO3). ion karbonat (CO32")~

Studi eksperimental pembentukan endapan
alkali pada kondisi operasi desalinasi proses termal
merupakan hal yang mendasar clan perlu dilakukan.
Dari basil eksperimen ini digunakan sebagai dasar
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Pertumbuhan kristal : Kristal tebentuk dari lapisan
ionlmolekul komponen endapan pada permukaan
inti. Laju pertumbuhan kristal dinyatakan sebagai
berikut:
dC/dt = -k S (C -C~ ) n

C~ = Konsentrasi saturasi
C = Konsentrasi aktual ion pembatas ( moVliter )
K = Tetapan laju (.liter -I, waktu -I, mg -I mol (l-n)

S = Luas permukaan yang tersedia untuk

pengendapan (mg/liter )
n = Tetapan

Jika laju difusi ion ke permukaan kristal
mengendalikan laju pertumbuhan kristal maka n
adalah bilangan bulat. Harga K bergantung pada
kondisi larutan clan sifat padatan yang mengendap.

Agglomerasi : Padatan yang awalnya
terbentuk dengan pengendapan mungkin bukan
padatan yang stabil terhadap berbagai kondisi
reaksi. Jika demikian maka selama jangka. waktu
tertentu struktur kristal endapan dapat berubah
menjadi rasa stabil. Perubahan rasa ini dapat disertai
penambahan endapan clan pengurangan konsentrasi
larutan, sebab rasa yang stabil biasanya mempunyai
kelarutan yang lebih kecil dari rasa yang dibentuk

sebelumnya.

BAHAN DAN METODE

dan ion hidroksil (OH"). Reaksi yang terjadi selama
titrasi dengan asam kuat adalah sebagai berikut :

OH- + H+~ H2O (1)
C03 2- + H+ ~ HC03- (2)

HC03- + H+ ~ H2O + CO2 (3)

Reaksi I dan 2 akan sempuma pada pH =8,3
sedangkan reaksi 3 pada pH 3,8 sehingga pada
reaksi I dan 2 digunakan indikator PP
("phenolphtaline") dan reaksi 3 digunakan indikator
MO ("methyl Orange").

Air laut dan sebagian air alam, alkalinitas
disebabkan oleh adanya ion bikarbonat. Ion
bikarbonat dalam air laut membentuk seri reaksi
kesetimbangan menghasilkan ion karbonat dengan
persamaan sebagai berikut :

2HC032- ~ C03 2. + CO2 + H2O (4)

Kemajuan reaksi kesetimbangan ini
dipercepat oleh kenaikan temperatur, tetapi hanya
akan berlangsung cepat hila gas karbon dioksida
yang terbentuk dapat dilepaskan. Jika gas CO2 tidak
dapat dilepaskan maka derajad desosiasi reaksi ini
diatur oleh konsentrasi ion HCo]2-, CO] 2- dan ion

OH- yang terdapat dalam air laut. Bila gas CO2
dapat dilepaskan maka derajad desosiasi reaksi ini
diatur oleh tekanan partial gas CO2.

Komposisi kimia air laut sangat bergantung
pada kondisi lingkungannya namun secara umum
komposisi kimia air laut adalah sebagai berikut :

KOMPOSISI AIR LAUT
ION ppm

Na+ 10561
Mg++ 1272
ICa++ 400
K+ 380
CI- 18980
S04- 2649
HC03- 142
Br 65
'.Padatan Lain 34

Bahan yang digunakan dalam eksperimen
ini adalah sebagai berikut ; larutan A mengandung
142 ppm ion HCO3" dan 400 ppm ion Ca++, larutan
B mengandung 142 ppm ion HCO3- dab 1272 ppm
ion Mg++

Karakterisasi pembentukan endapan CaCO3
dilakukan dengan memanaskan 1500 ml larutan A
ke dalam "aotuclave" pada suhu berturut-turut
40,50,60,70,80,90,100,110 dan 120 °C. Pada
masing-masing suhu pemanasan dilakukan sampling
larutan dengan variabe1 waktu mulai menit ke
30,60,90,120,150,180,210,240,270 dan menit ke
300. Kinetika pembentukan endapan Ca CO3 diikuti
melalui pengurangan konsentrasi ion Ca-I:T pada
masing-masing tahapan yang diana1isis
menggunakan AAS.

Karakterisasi pembentukan endapan
Mg(OHh dilakukan dengan memanaskan 1500 ml
larutan B ke dalam autoclave pada suhu berturut-
turut 40,50,60,70,80,90,100,110 dan 120°C. Pada
masing-masing suhu pemanasan dilakukan sampling
larutan dengan variabel waktu mulai menit ke
30,60,90,120,150,180,210,240,270 dan menit ke
300. Kinetika pembentukan endapan Mg(OH)2
diikuti melalui pengurangan konsentrasi ion Mg++
pad a masing-masing tahapan yang dianalisis
menggunakan AAS.

KINETIKA PENGENDAPAN

Proses pengendapan terjadi melalui tiga
tahapan yaitu nukleasi, pertumbuhan kristal clan

agglomerasi.
Nukleasi adalah pembentukan inti endapan

yang merupakan partikel halus dimana endapan
dapat terjadi secara spontan. Inti ini dapat terbentuk
dari beberapa molekul atau ion dari komponen
endapan yang tumbuh bersama-sama. Pengendapan
homogen membutuhkan inti yang dibentuk dari ion
larutan, sedangkan pengendapan hiterogen inti
terbentuk dari partikel halus lain yang ada dalam
larutan.

Prosiding Per1emuan den Presentasi Ilmiah Penelitian Oasar Ilmu Pengetahuan den Teknologi Nuklir
P3TM-BATAN Yogyakar1a, 25 -26 Juli 2000



Sumijanlo20 ISSN 0216-3128

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil eksperimen karakterisasi
pembentukan endapan CaCO3 seperti ditunjukan
pad a Gambar 1, 2 dan 3 sebagai berikut :

400 ~ ~~~~;;;;; + N 390. ~ ~ 380 60'£ 50' C

0 E
-a.= Co 370 --
5~
~ 360
~
-350

0 60 120 180 240 300

Waktu Pemanasan (menit)

Gambar I. Perubahan Ion Ca Pada Pemanasan 40.
50 don 60 °c

berubah ( sedikit berfluktuasi) dibanding dengan
konsentrasi ion Ca H pada menit ke 30. Fluktuasi

perubahan konsentrasi ion Ca++ tersebut disebabkan
oleh ketidak mampuan alat dalam mempertahankan
suhu tepat pada 40°C, yaitu pad a kenyataannya suhu
berfluktuasi antara 38 sampai 42 DC. Hal ini
mempengaruhi kesetimbangan reaksi berikut CaCOJ
-+ Ca++ + COJ2- yang pada akhirnya menaik-
turunkan konsentrasi ion Ca ++ karena terjadi

pelarutan dan pengendapan kembali ion Ca++.
Hal serupa terjadi pula dalam pemanasan

pada suhu 50,60,70 sid 120°C dimana pada menit ke
30 selalu terjadi penurunan konsentrasi ion Ca ++

dengan cepat dan pada menit berikutnya konsentrasi
ion CaH relatif tidak berubah dibanding dengan
konsentrasi ion CaH pada menit ke 30. Hanya saja
pad a pemanasan dengan suhu lebih tinggi/semakin
tinggi ( 70 sId 120°C) seperti pada gambar 2 dan 3,
fluktuasi perubahan konsentrasi ion Ca++ lebih kecil.
Hal ini berkaitan dengan alat pengatur suhu yang
lebih mampu mengendalikan suhu dalam rentang :I:
1°C dari suhu yang ditetapkan.

Hasil eksperimen karakterisasi

pembentukan endapan Mg(OHh seperti ditunjukan
pad a Gambar 4, 5 dan 6 sebagai berikut :

1280 -

0 60 120 180 240 300
Waktu Pemanasan (menil)

Gambar 2. Perubahan Ion Ca Pada Pemanasan
70,80 don 90 °c
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Gambar 4. Perubahan ion Mg Pada Pemanasan 40.
50 don 60 °c
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Gambar 5. Perubahan Ion Mg Pada Pemanasan
70.80 don 90 °c
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Gambar 3. Perubahan Ion Ca Pada Pemanasan
lOO.lIOdan l20oC

Dari gambar ini terlihat bahwa pad a
pemanasan 40°C, dalam menit ke 30 telah terjadi
penurunan konsentrasi ion Ca++ dari mula-mula 400
ppm menjadi 363 ppm. Hal ini dapat diartikan
bahwa pada suhu tersebut telah terjadi pembentukan
endapan CaCO3 sebagai akibat interaksi antara ion
karbonat basil dekomposisi termal ion bikarbonat
(HCO3J dengan ion Ca ++ membentuk partikel

CaCO3 seperti persamaan reaksi berikut
2 H CO3" ~ C032- + CO + H2O (5)
CO32- + Ca ++ ~ CaCO3 (6)

Sedangkan pada menit selanjumya yaitu
60,90,120 sId 300 konsentrasi ion Ca++ relatif tidak
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nukleasi, pertumbuhan kristal clan agglomerasi perlu
dipertimbangkan untuk meperoleh pemisahan
endapan yang optimal.

Apabila penggunaan asam khlorida (HCI)
berhasil dihindarkan maka hal ini akan memberikan
kontribusi yang baik terhadap efisiensi transfer
panas dalam "brine heater", integritas struktur, umur
operasi, lingkungan air laut serta peluang
pemanfaatan air buangan desalinasi". untuk
digunakan sebagai bahan dasar pembuatan garam.

0 60 120 180 240 300

Waklu Pemanasan (menil)

Gambar 6. Perllbahan Ion Mg Pada Pelnanasan
IOO,llOdan 120°C

Fenomena proses pembentukan endapan

Mg(OH)2 mirip dengan pembentukan endapan
CaCO3 yaitu bahwa pada suhu 40 °C menit ke 30
telah terjadi penurunan konsentrasi ion Mg ++ dengan

cepat yaitu dari 1272 ppm sampai 1254 ppm Mg++
clan pada men it berikutnya penurunan konsentrasi
ion Mg++ relatif kecil (berfluktuasi). Penurunan
konsentrasi ion Mg ++ ini dapat diartikan sebagai

pembentukan endapan (partikel Mg(OH)2 ) sebagai
akibat interaksi ion hidroksida (OH") hasil hidrolisis
ion karbonat dengan ion Mg ++ yang ada menurut

persamaan reaksi sebagai berikut :
CO32- + H2O -'; 2 OH- + CO2 (7)
20H- + Mg--,; Mg (OH)2 (8)

Dari kedua eksperimen tersebut dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
Dalam desalinasi air taut proses termal endapan
alkali [ CaCO3 ataupun Mg(OH)v] telah terbentuk
saat air laut dalam proses pemanasan awal yaitu
mulai suhu 40 °c. Hal ini berarti bahwa pad a
pemanasan awal dengan suhu 40°C ion bikarbonat
HCO3° yang terkandung dalam air laut telah
mengalami dekomposisi termal membentuk ion
karbon at CO32o dan ion hidroksida OHo yang
masing-masing ion ini bereaksi dengan ion Ca++

membentuk partikel CaCO3 clan dengan ion Mg++

membentuk partikel Mg(OH)2' Proses tersebut
berjalan dengan cepat dalam waktu 30 men it hingga

seluruh ion CO32- dan ion OHO tidak memungkinkan
membentuk partikel pad at.

Fenomena pengendapan alkali tersebut

akan memberikan peluang untuk dapat menghindari
penggunaan as am khorida (HCl) dimana dalam
proses desalinasi selalu ditambahkan untuk

menghilangkan ion bikarbonat dalam air laut.

Permasalahan yang perlu mendapat
perhatian adalah bagaimana caranya agar endapan
alkali yang terbentuk terse but tidak masuk dalam
proses desalinasi lebih jauh. Salah satu cara yang

dimungkinkan untuk menghilangkan endapan
tersebut adalah dengan menunda sirkulasi air taut

dalam ruang yang dirancang sedemikian hingga
seluruh endapan alkali terpisah. Berbagai hat seperti

KESIMPULAN

Pembentukan endapan alkali dalam
desalinasi air laut proses termal terjadi pada saat air
laut memperoleh pemanasan pad a suhu 40°C. Laju

pembentukan endapan dengan cepat terjadi pada
menit ke 30 hingga seluruh ion karbon at dan
hidroksida hasil dekomposisi termal tidak
memungkinkan membentuk endapan alkali.

DAFTAR PUS TAKA

I. JACQUELINE RIBEIRO, Desalination
Technology Survey and Prospect, 1996 .-

2. VERNON L.SNOEYINK, DAVID JENKINS,
Water Chamestry, Jhon wiley & son, New York,
1980

3. IAEA-TECDOC-923, Non -electric applications
of nuclear energy, Proceeding of an A.dvisoryGroup meeting held in Jakarta, Indonesia, ° 1995

4. G.R.SUNARYO dkk, Prospect on desalination
by using nuclear energy in Indonesia. 1995

TANYA JAWAB

Damunir
}> Apakah komposisi air yang diteliti terdiri Na+,

Mg+, Ca2+, K+, Cl-, 804", HC03-, Ba dan padatan
? Apakah tidak ada unsur dan senyawa lain?

Sumijanto
-<>- Komposisi air yanj diteliti adalah hanya

Cal+ 400 ppm, Mg + 272 ppm don HCOj-

J 42 ppm don ini tidak semua unsur dari air
lout itu ada, tetapi konsentrasi dari ion-ion
tersebut adalah sarna dengan konsentrasi air
lout di alam,

Sunardjo "

}> Mengapa dalam pengambilan sampel tidak
langsung pada air iaut ?
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-t). Dari hasi' eksperimen, memang pada wak/u

'ebih dari 30 menil penambahan sudah lidak
lerjadi, hai ini dapal dije'askan karena pada
wak/u 'ebih dari 30 menil dekomposisi
lerma' ..HCOj" ~ COj, alaupun 0" sudah
habis dan lidak ~'eluruhnya berinteraksi
dengan Ca'+ ~ CaCOj dan dengan Mi+ ~
Mg(OH)].

~ Bagaimana hasil yang diperoleh dikaitkan
dengan tujuan yang ingin dicapai ?

Sumijanto
.-:;.. Apabi/a digunakan air taut maka

karak/erisasi pemben/ukan endapannya akan
suli/ dipelajari. karena ten/u banyak endapan
yang terbentuk selain endapan alkali
(CaCOJ dan Mg(OH)].

.-:;.. Dari hasil yang diperoleh ini merupakan
langkahlinformasi pen/ing dalam rangka
pengendalian endapan dengan tanpa
penggunaan bahan kimia, yang merupakan
tujuan utama dari pene/itian ini.

Budiarto
~ Mengapa pada waktu lebih dari men it ke 30

relatif tidak terjadi penambahan jumlah

endapan?
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