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MODEL NUMERIK ALAT PENGOLAH AIR PENDINGIN PLTN
MENGGUNAKAN ZEOLIT
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ABSTRAK
MODEL NUMERIK ALAT PENGOLAH AIR PENDINGIN PLTN

MENGGUNAKAN ZEOLIT. Zeolit telah terbukti mempunyai kemampuan cukup
baik untuk digunakan sebagai penyerap ion yang terkandung dalam air. Disamping
harganya yang relatif murah zeolit mempunyai kelebihan yaitu ketahanan terhadap
suhu tinggi dan radiasi pengion , sehingga pemanfaatannya untuk pengolah air
pendingin PLTN akan memberikan banyak keuntungan. Sebagai langkah awal
aplikasi zeolit dalam skala industri maka pada kegiatan ini dilakukan pembuatan
model numerik alat pengolah air yang diharapkan dapat digunakan untuk
memperoleh data dasar sebagai masukan dalam perancangan alat pengolah air
berskala industri. Model ini disusun berdasarkan atas fenomena-fenomena tranfer
massa dalam proses penyerapan ion oleh butir-butir zeolit termodifikasi. Proses
penyerapan diasumsikan melalui tiga tahapan proses yaitu pertama zat terlarut
berpindah dari cairan kepermukan butir zeolit melalui lapisan film, kedua
perpindahan zat terlarut dari lapisan film kedalam butir zeolit secara difusi dan
ketiga penyerapan zat terlarut oleh gugus aktif zeolit secara pertukaran ion. Teknik
kolom digunakan dalam proses penyerapan ini karena teknik ini disamping praktis
juga mempunyai efisiensi cukup baik. Validasi model numerik ini dengan alat
pengolah air berskala laboratorium masih terdapat perbedaan hasil yang nyata ,
oleh karenanya perlu dilakukan revisi baik pada model numerik ataupun alatnya.

ABSTRACT
NUMERICAL MODEL OF COOLING WATER TREATMENT APPARATUS

FOR NUCLEAR POWER PLANT BY USING ZEOLITE. Zeolite has good capability
to adsorb ion in the water. In addition to its low price, zeolite has resistance to high
temperature and ionizing radiation so its usage for cooling water treatment in NPP
has many benefits. For the application of zeolite in industrial scale , it necessary to
make numerical model of water treatment apparatus that can be used to collect
basic data as in the design of water treatment apparatus in industry. This numerical
model was compiled based on mass phenomena during the adsorption of ion by
zeolite grains. The adsorption process is assumed through three steps, the first is
the transfer of solute from liquid to zeolite grains surface through a thin film layer,
the second is the transfer of solute from thin film to zeolite grain by diffusion and the
third is the adsorption of solute by active element of zeolite through ion exchange
process. Column technique is used in adsorption process because this technique is
practical and having good efficiency . The validation of this numerical model using
scale water treatment apparatus still has deference result, so it is necessary to
revise either the numerical model or the apparatus.

PENDAHULUAN

Pengendalian kualitas air pendingin primer merupakan aspek penting dalam

operasi PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) jenis reaktor air tekan . Hal

tersebut dikarenakan bahwa kualitas air akan mempengaruhi integritas struktur
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reaktor dan paparan radiasi yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi

keandalan dan keselamatan operasi.

Pada dasarnya pengendalian kualitas air pendingin adalah mengurangi

spesi-spesi agresif ataupun pembentuk endapan yang terkandung dalam air

sehingga konsentrasi spesi-spesi tersebut dalam batas yang dipersyaratkan.

Karena PLTN beroperasi pada suhu tinggi maka untuk menyerap spesi-spesi

tersebut diperlukan bahan penyerap (penyerap) yang harus tahan terhadap suhu

tinggi dan sekaligus tahan terhadap radiasi pengion . Penggunaan penyerap yang

memenuhi persyaratan tersebut jelas akan memberikan banyak keuntungan

diantaranya adalah bahwa dalam proses pengendalian kualitas air melalui chemical

volume control system (CVCS) air tidak harus diturunkan suhunya terlebih dahulu

dan pada pengembaliannya kedalam teras reaktor tidak perlu dipanaskan kembali

mengingat suhunya masih cukup tinggi. Hal ini berbeda bila digunakan penyerap

organik (resin) yang tidak tahan terhadap suhu tinggi maka suhu air sebelum

masuk resin harus diturunkan agar resin tidak rusak dan air yang akan masuk

dalam teras reaktor juga harus dipanaskan sampai suhu yang dipersyaratkan. Jadi

penggunaan penyerap tahan suhu tinggi seperti zeolit jelas akan mendapat

keuntungan yaitu selain penghematan energi baik dalam pendinginan dan

pemanasan kembali juga mengurangi biaya pengadaan alat dan resiko gangguan

kerusakan alat yang digunakan.

Zeolit merupakan mineral yang banyak terdapat di Indonesia serta menarik

perhatian para peneliti karena keistimewaan sifat zeolit yang unik sehingga dapat

digunakan untuk banyak keperluaan. Terdapat beberapa aspek yang menjadi

dasar penggunaan zeolit yaitu aspek sorpsi, pengayak molekuler, katalis dan

penukar ion. Sebagai penukar ion zeolit mempunyai kelebihan dibanding resin

organik khususnya dalam hal ketahanan terhadaap suhu tinggi dan radiasi pengion

. Oleh karena itulah penggunaan zeolit akan memberikan nilai tambah terutama

dalam pengolahan air pendingin primer PLTN . Dari hasil penelitian sebelumnya

zeolit telah terbukti cukup baik sebagai bahan penukar ion . Agar hasil penelitian

tersebut dapat diaplikasikan dalam skala industri pada umumnya dan PLTN pada

khususnya maka pada penelitian ini dilakukan pembuatan model numerik alat

pengolah air pendingin PLTN menggunakan zeolit. Dengan model ini maka dapat

diperoleh data dasar sebagai masukan dalam perancangan alat pengolah air

berskala industri yang diharapkan mampu menghasilkan air bebas mineral

berkualitas nuklir ataupun air yang berkualitas industri (industrial water) yang
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banyak diperlukan dalam masyarakat dengan memanfaatkan zeolit sebagai bahan

penyerapnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Zeolit

Zeolit adalah kristal alumino silikat terhidrasi yang dapat dimodifikasi

sehingga dapat digunakan sebagai penukar kation ataupun sebagai penukar anion.

Formula kimia zeolit adalah sebagai berikut:

M x / z (AIO2)X (SiO2)y nH2O

x , y , n = bilangan struktur z = valensi logam M.

Kerangka dasar struktur zeolit terbenuk oleh jaringan tetrahedral AIO4 dan

SiC>4 yang terikat satu dengan lainnya melalui penggunaan bersama keempat atom

oksigen yang ada disudut-sudutnya. Didalam kristal tersebut terdapat rongga /kanal

yang ditempati oleh kation , anion dan molekul air yang dapat bergerak bebas

disepanjang kanal , hal inilah yang menyebabkan zeolit termodifikasi dapat

bertindak sebagai penukar ion. Karakteristik zeolit sebagai penukar ion sangat

ditentukan oleh adanya gugus aktif sebagai tempat tinggal ion yang terdapat pada

permukaan kanal dalam struktur zeolit. Oleh karenanya ion-ion yang akan

dipertukarkan harus mempunyai ukuran dan bentuk ruang yang memungkinkan

untuk dapat melewati kanal tersebut. Disamping itu efekmuatan listrik yang dimiliki

oleh ion serta defusi ion dalam larutan juga ikut mempengaruhi kemampuan tukar

zeolit.

Fenomena transfer massa.

Penyerap biasanya berupa butir-butir padatan berpori dimana permukaan

aktif yang berfungsi sebagai penyerap ion sebagian besar berada pada permukaan

pori-pori. Pori-pori dalam penyerap akan membentuk porositas sehingga penyerap

dapat dilewati oleh fluida . Besarnya porositas sangat bergantung dari ukuran pori

penyusunnya. Dalam proses sorpsi zat terlarut mengalami beberapa tahapan

proses sebagai berikut:

Pertama : zat terlarut berpindah dari cairan kepermukaan butir penyerap

melalui lapisan film dengan kecepatan transfer massa zat terlarut (NA) adalah :

NA = K c ( C L - C * ) (1)
dimana:

NA = kecepatan transfer massa zat terlarut
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Kc = tetapan transfer massa (luas)
C|_ = konsentrasi zat terlarut dalam cairan

C* = konsentrasi zat terlarut dalam film

Kedua : difusi zat terlarut dari film kedalam butir-butir penyerap melalui pori

dengan kecepatan transfer massa adalah :

NA = - De (dC/dR) (2)

dimana:
NA = kecepatan transfer massa zat terlarut
De = tetapan difusi zat terlarut (luas)
R = jari-jari butir
C = konsentrasi zat terlarut

Ketiga : penyerapan zat terlarut oleh gugus aktif penyerap .

Hubungan kesetimbangan padat cair dapat didekati dengan persamaan Freundlich

dalam bentuk yang sederhana sebagai berikut:

C = H . X (3)
dimana:

C = konsentrasi zat terlarut dalam cairan ( gram zat terlarut / Cm3 cairan )
X = konsentrasi zat terlarut dalam penyerap (gram zat terlarut /gram

penyerap)
H = tetapan Henry ( karakteristik serapan)

Dari ketiga tahapan tersebut, yang akan dominan mengkontrol kecepatan proses

sorbsi adalah tahapan yang memiliki kecepatan paling lambat.

Sorpsi batch dengan transfer massa pada film pengontrol

Bahan A dalam cairan akan diserap oleh penyerap berbentuk butir-butir

berpori dengan jari-jari butir = R , jumlah butir = N , massa total penyerap = W

.konsentrasi zat terlarut awal = CQ .dan volume pelarut = V . Bila tranfer massa A

dari cairan kepermukaan butir sebagai pengontrol proses sorpsi batch adalah film

maka hubungan kesetimbangan padat cair sesuai dengan persamaan Freundlich

Ingin dicari model untuk menentukan konsentrasi A dalam cairan pada berbagai

waktu.

Neraca massa A dalam cairan :

Rin - Rout = Race

Yang mempunyai penyelesaian sebagai berikut:
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dC/dt = - Kc.N. 4nR21V (C - C*) (4)
dC/dt = perubahan konsentrasi zat terlarut per waktu
C* = konsentrasi zat terlarut dalam film
C = konsentrasi zat terlarut dalam cairan
Rin = jumlah zat terlarut masuk
Rout = jumlah zat terlarut keluar
Race = jumlah zat terlarut yang terserap

Dengan persaman (3) maka dapat dicari hubungan X dan C sebagai berikut:

V.C0 + W.Xn = V.C + W.X

X = Xo + V/W(C0 - C) (5)

kondisi awal t = 0 ; C = CQ ; X = Xg

Sorpsi batch dengan difusi dalam pori pengontrol.

Tcbiii cicmci: vokirn = A :

Gambar 1. Butir penyerap dengan jari-jari R dan porositas E.

Proses difusi dalam butir penyerap dengan jari-jari = R dan porositas = E.

Konsentrasi zat terlarut dalam cairan mula-mula ( Cf0 ) = gram zat terlarut /

Cm3 pelarut dan volume larutan dianggap tetap = V Cm3 (Gambar 1).

Pori-pori butir penyerap mula-mula berisi pelarut murni , maka hubungan

kesetimbangan padat cair sesuai dengan persamaan Freundlich dimana:

X = konsentrasi zat terlarut dalam padatan ( gram zat terlarut / Cm3 padatan )

Cairan dalam pori dianggap setimbang dengan permukaan pori.

Neraca massa zat terlarut dalam elemen volum dalam butir adalah :

Rin - Rout = Race

[ - De 4jtr2 dC/dr | r ] - [ -De.47t(r+Ar)2 dC/dr | r + A r ] =

4TT-2. Ar.dC/dr[EC + (1-E)X]

Karena setimbang , C = H.X atau X = C/H maka

{[r+Ar]2 dC/dr | r + A r - r2 dC/dr | r }/Ar = 1/De { E + (1-E)/H} r 2 dC/dr
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Jika diambil Ar -» 0 , maka diperoleh

d/dr [ r2 dC/dr ] = 1/De [ E + (1-E)/H ] r2 dC/dr

atau : d2C/dr2 + 2dC/ rdr = 1/De [E + (1-EJ/H ] dC/dr

Hubungan Cf dan C dapat dicari sebagai berikut:

Zat terlarut keluar dari cairan = zat terlarut dalam butir

V.[Cfo - Cfj = N.4n J r2 [ E + (1-E)/H ] C dr (6)

Bataskondisi 1. r= R; t = 0 ; C = cr

2. r = 0 ; t = 0 ; dC/dr = 0

Penyelesaian bisa dijaiankan secara numerik dengan metoda iterasi.

Sorpsi dalam Fix- bed coloum.

: Q vol/\v;iktu
3

I >

Z

Q vo!/v/;ik!u
C A:m'

Gambar 2 : Kolom penukar ion

Butir-butir penyerap mula-mula belum menyerap zat terlarut. Volum cairan

selama melewati bed dianggap tetap. Tranfer massa zat terlarut dari cairan ke

permukaan butir lewat film pengontrol. Tidak ada intraparticle gradient. Transfer

massa zat terlarut arah axial terjadi karena dibawa aliran dan dispersi axial. Luas

permukaan segmen = S . Debit cairan (Q) = volume /waktu . Panjang kolom =Z.

Porositas = E, (Gambar 2).
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Neraca massa zat terlarut dalam cairan pada elemen volum :

Rin - Rout = Race

• [ Q.C|Z - De .S dC/dz|z ] - [ Q C | z + A z - De.S.dC/dz | Z + A z + Kc.a.S.Az(C -

C*)] = S.Az [1-E] dC/dz

• [ dC/dZ | Z + A z - dC/dZ | z ] / Az - Q/S.De [ C | Z + A z - CI z ] / Az - Kc.a /De [C -C*)

= [1-E]/De dC/dt.

Jika diambil Z ->• 0 , diperoleh

d/dZ(dC/dZ) - Q/S.De dC/dZ - Kc.a./De (C-C*) = (1-E) / De dC/dt

d2C/dZ - Q/S.De dC/dZ - Kc.a / De (C-C*) = (1 -E ) / De dC/dt. (7)

Neraca massa zat terlarut pada padatan :

Rin - Rout = Race

Kc.a.S.Az (C-C*) - 0 = S.Az. pb.dx/dt

dx/dt = Kca./ p b (C-C*) (8)

C* = H.X

Kondisi awal 0 < Z < L ; t = 0 ;X = 0

Batas kondisi 1. Z = 0 ; t > 0 ; C = Cin

2. Z = L ; t > 0 ; no axial dispertion.

Dimana:
pb = densitas butir
kc.a = tetapan (luas)
dx/dt = perubahan zat terlarut terhadap waktu dalam butir.

PEMODELAN.

Model numerik alat pengolah air pendingin PLTN menggunakaan zeolit

dimana proses penyerapan digunakan teknik kolom. Pembuatan model ini

didasarkan atas fenomena tranfer massa zat terlarut dalam cairan oleh butir zeolit

dengan memperhatikan asumsi sebagai berikut:

1. Zat terlarut berpindah dari cairan kepermukaan butir zeolit melalui lapisan film.

2. Perpindahan zat terlarut dari film kedalam butir zeolit secara difusi.

3. Serapan zat terlarut oleh butir zeolit mengikuti persamaan Freundlich.

4. Parameter zeolit dan fluida yang mempengaruhi kemampuan serapan.

Model numerik ini dimaksudkan untuk menentukan perubahan konsentrasi

larutan dalam kolom terhadap waktu .
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Cara pemodelan adalah sebagai berikut:

1. Dicari penyelesaian konsentrasi larutan pada harga waktu tertentu dengan

mengambil suatu harga coba-coba ( persamaan 7 & 8 )

2. Menentukan harga transfer massa yang masuk dalam butiran zeolit dalam

kolom sepanjang L.

3. Membandingkan massa yang lepas dari larutan (ML) dari persamaan 7 dengan

massa yang terikat dalam butiran zeolit (MZ) dari persamaan 8.

4. Melakukan perhitungan ulang dengan mengambil harga coba-coba yang lain

(dapat menambah atau mengurangi harga awal dari konsentrasi dengan

perubahan kecil).

5. Proses diulang sampai didapatkan harga yang sama pada proses 3.

6. Proses diatas dijalankan untuk seluruh waktu sampai didapatkan harga jenuh (

sesuai dengan kriteria kejenuhan .)

7. Hasil berupa data konsentrasi terhadap waktu dinyatakan dalam numerik

ataupun grafik untuk setiap pasang parameter terhadap waktu.
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Diagram alir:

START

..., .. .. ^

Input parameter (Q,E,H)

4-.

Harga coba-coba
untuk t =t-j

4-

Perhitungan serapan zat terlarut
dalam larutan (ML)

4-

Perhitungan serapan zat terlarut
dalam zeolit (MZ)

1 4-
! Belum
'-•4 ML = MZ

1
Sudah.

i

Ambil harga t lain

: 4-
Belum

I4 Jenuh

4-

Tampilan

4-

Selesai
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HASIL DAN PEMBAHASAN.

Hasil yang diperoleh dari model numerik dibandingkan dengan hasil yang

diperoleh dari pengpperasian kolom dimana sampel digunakaan larutan yang

mengandung ion khlorida dengan penyerap zeolit seperti Gambar 3.

o.o -
o
o
O i" -25 "

13 •

' .75

kolom

f-—O—^

0 2 <i 6 .•} 10 12 1-i 16 13 20 22 2<! 26 2i SO 32

\A. ' .-»HII ( n -nn i l \ •

Gambar 3 : Perubahan konsentrasi terhadap waktu .

Terdapat perbedan yaitu pada teknik kolom tampak zeolit mulai jenuh pada

menit ke sepuluh dan mencapai jenuh pada menit ke enanbelas serta mempunyai

kemampuan serapan yang lebih rendah. Sedangkan pada hasil numerik

peningkatan konsentrasi terjadi pada menit ke duapuluh dan mencapai jenuh pada

menit ke duapuluhdelapan serta mempunyai kemampuan serapan yang lebih baik

(lebih tinggi).

Perbedaan tersebut dimungkinkan oleh adanya ketidak murnian sampel

zeolit sehingga kondisinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada zeolit.

Sebagai contoh misalnya mungkin ada beberapa butir penyerap yang mewakili

jumlah butir N dan luas permukaan S serta porositas E tetapi tidak berfungsi

sebagai penyerap ion khloida (bukan zeolit karena zeolit tidak murni). Sedangkan

dalam kalkuiasi model numerik semua butir yang ada dianggap sebagai penyerap

ion. Disamping tersebut juga dimungkinkan dari kurang tepatnya asumsi

perhitungan yang diambil dalam pemodelan.
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KESIMPULAN

Model numerik alat pengolah air pendingin PLTN menggunakan zeolit masih

belum mempunyai kesesuaian dengan kenyatan diiapangan sehingga masih perlu

disempurnakan.
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