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ABSTRAK

KAjIAN PENGARUH REGENERASI RESIN MENGGUNAKAN HCL DAN HzSO4 UNTUK
PERTUKARAN ION TEMBAGA. Telah dilakukan penelitian meregenerasi resin bekas menggunakan HCI
dan H2SO4 dengan variasi konsentrasi 1; 1,5; 2; 2,5 dan 3N serta waktu pengadukan 5; 10; 15; 20 dan 25
menit. Untuk mengkaji keefektifan resin dalam penurunan ion tembaga dalam limbah dengan kadar 500
ppm. Secara eksperimental penelitian ini merupakan tahap awal dari studi pemakaian resin hasil regenerasi
sebagai altematif pengolahan limbah cair yang mengandung unsur khususnya tembaga. Percobaan
dilakukan dengan mencampur umpan larutan tembaga kedalam tangki berpengaduk yang telah diisi resin
yang sudah diregenerasi. Dari percobaan dapat disimpulkan bahwa regenerasi yang paling efisien dicapai
dengan HCI berkadar 2N lama pengadukan 15 menit dengan efisiensi penurunan 85,1 %.

ABSTRACT
EVALUATION OF RESIN REGENERATION USING HCl AND H2SO4 FOR THE ION EXCHNGER
OF COPPER. The experimental investigation on the regeneration of resin using HCl AND H2SO4 with its
varian concentration of 1; 2,5; 2; 2.5 and 3 N and the strirring time was 5; 10; 15; 20; and 25 minutes. For
evaluating their effectiviness on the separation of ion copper in the waste with concentration 500 ppm.
Experimentalley this investigation is the first step of resin results of regeneration process usage as an
altematif resin for the treatment of liquid waste containing ospecially copper. The experimental resulted by
mixing the feed copper waste with resin after regeneration. Therefore it could be concluded that the most
effective regeneration was obtained with HCl as the regeneration of concentration 2 N and the strirring time
15 minutes with the percentage of separation used of 85,1 %.

PENDAHULUAN ion disebut matrik yang tidak beraturan daD
merupakan ikatan hidrocarbon. Untuk resin
penukar ion asam kuat matriknya berokatan dengan
grup ionik sperti -SO3H (sulfonat), sedangkan
untuk resin penukar ion asam lemak matriknya
berikatan dengan -COOH karboksilar2).

Sifat-sifat penting yang diharapkan dari
pertukaran ion: daya pengambilan (kapasitas)

besar, pertukaran cepat, tahan terhadap suhu daD
tahan terhadap pengaruh fisik, kimia dan
pengikisan (3).

Resin sebagai media pertukaran ion mempunyai
batas kemampuan dalam melakukan

pertukaran sehingga pada akhimya mengalami
kejenuhan. Setelah mengalami kejenuhan resin
tersebut perlu regenerasi sehingga dapat digunakan
kembali. Resin ini mempunyai kemampuan
mengikat logam. Berdasarkan hal tersebut dalam
rangka produksi bersih dalam hal peningkatan
teknologi pengolah limbah, maka dalam penelitian
ini, regenerasi resin amberlite IR-120 menggunakan
HCI dan H2SO4 untuk memperbaiki pertukaran ion

tembaga.

Resin penukar ion merupakan polimer yang
mempunyai berat molekul tinggi, yang terangkai

silang mengandung gugus-gugus fungsional,
karboksilat, fenolat dan lini-lini sebagai suatu
bagian integral serta mengandung sejumlah kation
yang ekivalen (I).

Reaksi yang berlangsung pada penukar ion
secara sederhana dapat dirumuskan :

-+ + -+ +
R -H + Na ~ R -Na + H ( I)

Waktu kontak larutan yang diperlukan dalam
pertukaran ditentukan oleh waktu untuk pertukaran

pada setiap partikel penukar. Apabila waktu kontak
terlalu singkat, maka tidak semua ion yang akan
dipisahkan dapat ditukar sehingga syarat kemurnian
cairan yang diinginkan tidak terjadi (3) .

Dalam penelitian ini menggunakan resin
amberlite IR-120 sebagai media pertukaran ion.
Resin kation amberlite umumnya berbentuk butiran
atau bulat dengan diameter 0,3 -1,2 mm
mempunyai sponge keras. Struktur resin penukar
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Langkah-langkah Penelitian
1. Menyiapkan resin bekas dan membuktikan

bahwa benar-benar resin sudah kedaaan jenuh,
dengan digunakan untuk pengolahan.

2. Meregenerasi resin dengan HCI daD H2SO4
Resin bekas 10 gram dimasukkan dalam gelas

beker, dimasukan larutan HCI, H2SO4 sebanyak
20 ml dengan konsentrasi tertentu. Melakukan

pengadukan dengan memvariasi waktu
pengadukan (5; 10; 15; 20 daD 25 menit),
setelah itu disaring, diangin-anginkan daD siap
digunakan kembali.

3. Seperti percobaan No.2. resin bekas 10 gram
dimasukkan dalam gelas beker, dimasukan
dengan pengadukan tertentu daD memvariasi

konsentrasi larutan HCI, H2SO4 konsentrasi : I;
1,5; 2; 2,5 daD 3N, setelah itu disaring, diangin-
anginkan daD siap digunakan kembali

4. Pelaksanaan pengolahan : resin yang telah
diregenerasi 10 gram daD air limbah 50 ml,
dimasukan dalam glas beker, pengadukan
selama 15 menit. Kemudian air beningan
diambil untuk dianalisa kandungan Cu-nya,
dengan alat spektrometer serapan atom.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regenerasi adalah suatu proses peremajaan,

penginfeksian, dengan kekuatan baru terhadap resin
penukar ion yang telah habis saat kerjanya atau
telah terbebani, telah jenuh. Regenerasi penukaran
ion dapat dilakukan dengan mudah karena

pertukaran ion merupakan suatu proses yang sangat
reversibel. Yang perlu diusahakan hanyalah agar

pacta regenerasi berlangsung reaksi dalam arah yang
berkebalikan daTi penukaran ion:

-+ + -+ +
R -Na + H ~ R -H + Na (2)

Regenerasi suatu proses pengaktifkan
kembali suatu resin atau media pertukaran ion.
Secara sederhana proses regenerasi dapat
dituliskan:

-2+ + -+ 2+
R-Cu +H ~R -H +Cu (3)

Regenerasi penukar ion asam kuat menggunakan
stand art yaitu diolah dengan asam klorida 2N
sebanyak suatu volume lapisan (sebesar volume
tapisan resin) dalam waktu 10 -15 menit.

Pengolahan limbah menggunakan proses
pertukaran ion daD sebagai media pertukarannya
adalah resin amberlite IR-120 yang telah

diregenerasi menggunakan HCl daD H2SO4.
Pengertian ini ten tang pertukaran ion adalah suatu
proses untuk menghilangkan atau mengurangi ion-
ion yang terlarut dalam air.

Resin ambelite IR-120 bekas dapat

diregenerasi menggunakan HCl daD H2SO4. Hasil variasi konsentrasi HCI,' H2SO4 dan
waktu pengadukan

Penggunaan variasi konsentrasi HCl: 1 ;

1,5;2;2,5,3NdanH2S04HCl: 1; 1,5;2;2,5,3N
dan waktu pengadukan selama : 5; 10; 15; 20 dan
25 menit bertujuan untuk mengetahui konsentrasi

HCl dan H2SO4 untuk meregenerasi resin tersebut
dan waktu pengadukan yang terbaik

METODA PENELITIAN

Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan :

Seperangkat jart test, peralatan gelas, pH meter dan
spektrofotometer Serapan Atom (AAS) Tabel 1. Hubungan antara waktu pengadukan

dengan efisiensi (%) penurunan kadar
ion tembaga pada resin yang
diregenerasi menggunakan HCI 1 N dan
H2SO4 IN.

Bahan yang digunakan :

Asam khlorida, asam sulfat, aquadest, resin bekas

Waktu

Pengadukan
( menit )

HCIIN

Efisiensi (%)

H2SO4 IN

Efisiensi (%)

5
10
15
20
25

77,10
78,00
80,40
77,70
77,50

39,20
47,70
49,60
55,00
54,60

Variabel Yang Diteliti

I. Variabel HCI, H2SO4 dengan konsentrasi : I;
1,5; 2; 2,5 dan 3N

2. Variabellama waktu pengadukan dengan variasi
: 5; 10; 15; 20 dan 25 menit
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Tabel 2. Hubungan antara waktu pengadukan
dengan efisiensi (%) penurunan kadar
ion tembaga pada resin yang
diregenerasi menggunakan HCl 1.5 N
dan H~O41.5N.

Waktu
Pengadukan

( menit )

HCII,5 N

Efisiensi (%)

H2SO4 1,5 N

Efisiensi (%)

5
10
15

20
25

77,'
80,
84,

80,
80,

39,90
40,80
47,30
60,00
56,50

Tabel 3. Hubungan antara waktu pengadukan

dengan efisiensi (%) penurunan kadar
ion tembaga pada resin yang
diregenerasi menggunakan HCl 2N dan
H~O4 2N.

Pembahasan

Resin amberlite IR-120 berbentuk butiran
atau bulat daD mempunyai sponge yang keras.
Resin ini merupakan resin penukaran ion kation
asam kuat yang mempunyai gugus fungsional -

SO3H, yang digunakan untuk mengolah air limbah
elektroplating yang mengandung ion tembaga
melalui proses pertukaran ion. Setelah resin jenuh,
kemudian diaktitkan kembali dengan cara
meregenerasi. Bahan yang digunakan adalah HCI
daD H2SO4. Setelah resin diregenerasi maka resin
dapat digunakan kembali. Dengan proses batch
kadar ion tembaga pada air limbah elektroplating
dapat diturunkan melalui proses pertukaran ion
menggunakan media resin amberlite IR-120.,
setelah diregenerasi menggunakan HCl, H2SO4,
dengan beberapa variasi.

Dari label terlihat antara resin yang
diregenerasi dengan HCI daD H2SO4 tidak berbeda
jauh, seluruhnya menunjukkan bahwa regenerasi
menggunakan HCI lebih efisien dibandingkan
menggunakan H2SO4. Adanya variasi konsentrasi
pengaruh terhadap efisien penurunan tidak begitu
besar, masing-masing menunjukkan besarnya
efisien penurunan untuk meregenerasi
menggunakan HCl adalah 70 -85,10 %, sedangkan
untuk H2SO4 adalah 17 -65 %. Secara teori bahan
yang dapat digunakan untuk meregenerasi resin
penukar ion adalah HCI dengan konsentrasi 2N dari
penelitian dihasilkan bahwa HCI ternyata betul-
betul dapat digunakan untuk meregenerasi daD
hasilnya lebih baik dibandingkan dengan H2SO4.
Hal ini dapat terjadi karena resin amberlite IR-120
adalah resin kation asam kuat yang mempunyai
gugus fungsional -SO3H. Setelah resin digunakan
daD jenuh, jika diregenerasi menggunakan HCl
maka ion H T yang ada dalam HCI akan mengganti

kedudukan kation-kation yang ada dalam resin
dengan sempurna. Hal ini karena H+ dalam HCl
jumlah valensinya sarna dengan H + yang ada dalam

resin. Sedangkan jika diregenerasi menggunakan
H2SO4, H+ yang ada dalam H2SO4 tidak dapat
menukar kation dalam resin dengan sempurna. Hal
ini karena H+ yang ada dalam H2SO4 berlebihan
dapat diperkirakan sewaktu pertukaran ion H+
hanya memerlukan sebagian saja.

Waktu

Pengadukan
~menit )

HCI2N

Efisiensi (%)

H2SO4 2N

Efisiensi (0/0)

5
10
15
20
25

80,80
82,80
85,10
83,70
83,10

17
46
47.
55
53

Tabel 4. Hubungan antara waktu pengadukan
dengan efisiensi (%) penurunan kadar
ion tembaga pada resin yang
diregenerasi menggunakan HCI 2,5 N
dan H2SO4 2,5 N.

Waktu
Pengadukan

( menit )

HCI 2,5 N

Efisiensi (0/0)

H2SO4 2,5 N

Efisiensi (%)

5
10
15
20
25

77,60
79,80
83,30
78,70~Q

39,40
46,90
58,80
50,80
48,80

Tabel 5. Hubungan antara waktu pengadukan
dengan efisiensi (%) penurunan kadar
ion tembaga pada resin yang
diregenerasi menggunakan HCl 3 N dan
H~O4 3N.

Waktu

Pengadukan
(menit )

HCI 3N

Efisiensi (%)

H2SO4 3N

Efisiensi (%)
KESIMPULAN

5
10

15
20
25

75.
78,1

80,'
79.
79,

43,80
45,00
66,90
56,90
43,80

Resin amberlite IR-120 yang telah digunakan
untuk pengolahan limbah elektroplating yang
mengandung ion tembaga, dapat diaktitkan
kembali dengan HCI dan H2SO4.
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TANYAJAWAB2. Regenerasi menggunakan HCI lebih baik untuk
digunakan dibandingkan menggunakan H2SO4
yaitu dengan konsentrasi 2 N, waktu
pengadukan 15 menit.

3. Efisiensi penurunan ion tembaga menggunakan
resin basil regenerasi pakai HCI 2 N = 85,10 %
dan pakai H2SO4 3 N = 66,9 %.

Duyeh Setiawan
~ Bedasarkan apa dilakukan oksidasi dengan HCI

dan H2SO4.

~ Apakah sudah dicoba dengan yang lain,
misalnya NaOH, ~OH ?

~ Bagaimana metode pengayaan, apakah lebih
baik jika dibandingkan dengan cara statik
(grafitasi)/ memakai kolom.

DAFfARPUSTAKA

Prayitno
.Berdasarkan keasaman permukaan padatan

resin, meliputi penentuan jumlah gugus yang
terdapat pada permukaan suatu resin.
Penentuan kekuatan asam dan perhitungan
pusat asam pada permukaan resin.

.Belum dicoba dengan NaOH, NH4OH. karena
sifat basa yang sejauh ini digunakan sebagai
adsorben .

.Metode cara statik (grafitasi) belum kami
coba. dan belum dapat disimpulkan mana
yang terbaik
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