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ABSTRAK

STUDIPERCOBAAN PEMBUATAN DAN PEMECAHAN EMULSI "AJR DALAM MINYAK. Telah
dipelajari percobaan tentang pembuatan dan pemecahan emulsi "air dalam minyak" yang akan
digunakanuntuk pengambilan kembali Uranium dengan metoda emulsi membran. HyPOt 3,0 M dipilih
sebagaifasa air dan DEHPA 0,10 Myang dilarutkan dalam dodekan digimakan sebagaifasa minyak.
Sebagai penslabil emulsi digiinakan Span 80. Pada pembuatan eniulsi kondisi operasi terbaik diperoleh
sebagai berikut; penggunaanpenstabil emulsi 3 %; waktupembentukkan 6-15 menit; dan perbandingan
fasaminyakterhadapfasaair 0,5- 1. Pemecahan emulsisecarafisikadankimia telahdilakukan. Metanol
dan asam 4-elhyl benzen sulfonat dan garamnnya digunakan sebagai larutan pemecah emulsi. Pada
percobaan ini pemecahan emulsi dengan metanol lebih cepat dibandingkan dengan asam 4-eihyl benzen
sulfonat dan garamnya yaitu hanya memerlukan waktu 6 /nenit pada kecepatan pengadukan sekitar 250
rpm dan suhu pemanasan sekilar 70°C.

ABSTRACT

EXPERIMENTAL STUDY ON EMULSIFICATION AND DEMULSIFICATION OF WATER IN OIL
EMULSION. Experimental study on emulsification and deemulsification of waier in oil emulsion for
recovery Uranium by emulsion mebran method was studied. //3PO4 was used as waterphase and DEHPA
0.10 M in dodecan as oil phase, Span 80 was used as emidsion slabilizer. Condilion operation optimum
on emulsification were achieved at addilion span 80 was 3 %; emulsification time was 6-15 min; and
volume ratio ofoil to waterphases '.vas 0.5 -1. Physical and chemical deemulsification were carried out.
Methanol and 4-ethyl benzene sulfonic acid and their salt were used as deemulsifying agent.
Deemulsification by methanol was/aster as compared with 4-eihyi benzene sulfonic acidand their salt, it
was 6 min in agitation speed was aboul 250 rpm and temperature was about 70°C.

PENDAHULUAN

Penggunaan emulsi membran sebagai metoda
pemisahan yang akhir-akhir ini menjadi

perhatian bagi para peneliti dan bahkan ada
kemungkinan besar bisa menggantikan kedudukan
metoda ekstraksi pelarut, karena effisiensi
pemisahannya bisa mendekati 100 %. ( l l2 )

Berdasarkan kelebihan tersebut maka metoda
emulsi membran perlu dipeiajari dan dikuasai.
Langkah pertama yang perlu dipelajari adalah cara
pembuatan dan pemecahan emulsi membran,
karena hal inilah yang pegang peranan pada
pemisahan dengan metoda emulsi membran.

Emulsi membran dapat diklasifikasikan
menjadi dua kelompok, yaitu "air dalam minyak"
(yvater in oiT) dan "minyak dalam air" {pil in water).
Pada penelitian ini dipelajari pembuatan dan

pemecahan emulsi jenis "air dalam minyak" yang
mengandung asam phosphat. Emulsi ini
direncanakan akan digunakan untuk pemisahan
atau pengambilan kembali Uranium dari limbah
Uranium yang dihasilkan oleh produksi elemen
bahan bakar nuklir di Pusat elemen bahan bakar
nuklir Serpong.
Pembuatan emulsi

Emulsi "air dalam minyak" dibuat dengan
cara mengontakkan fasa minyak (fasa membran)
dengan fasa airdaiam suatu bejana dan diaduk pada
kecepatan 6000 - 6500 rpm selama 6 - 1 0
menit.a2'3'4)

Fasa membran terdiri dar i ;
1. "Mobile carrier"

"Mobile carrier" adalah larutan pengekstrak
yang fimgsinya untuk mengikat suatu unsur yang
akan dipisahan dalam proses pemisahan nantinya.
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Jenis "mobile carrier" yang digunakan tergantung
pada unsur yang akan dipisahkan dengan
persyaratan senyawa tersebut membentuk
kompleks dengan unsur yang akan dipisahkan.
Untuk pemisahan Uranium jenis"mobile carrier"
yang biasa digup.akan adalah : TOPO, KELEX,
OXINE dan DEHPA.(I>5)

2. Fasa organik

Fasa organik yang dimaksud dalam sistem
emulsi membran adalah senyawa yang berfungsi
sebagai minyak, dan juga sebagai pelarut atau
pengencer "mobile carrier". Fasa organik untuk
pemisahan Uranium yang biasa digunakan adalah
cyclohexan, dan dodekan.(1'S)

3. "Surfactant"

Pada pembuatan emulsi diperlukan larutan
penstabil emulsi yang disebut "Surfactant". Dalam
penggunaannya perlu memperhatikan jenis dan
jumlahnya. Jenis "surfactant yang ditambahkan
pada pembuatan emulsi disesuaikan dengan jenis
emulsi yang akan dibuat. Untuk emuisi "air dalam
minyak" "surfactant" yang cocok adalah
"surfactant" yang mempunyai "Hidrophile
Liphophile Balance" (HLB) sekitar 2,5 - 7.(6)

Misalnya : Sorbitan monooleate, yang dalam
nama dagangnya disebut Span 80, mempunyai
rumus molekul sebagai berikut;

7 C H - C H ( C H 2 ) ,COCH2
N

OH

Jumlah penambalian "surfactant" perlu
diperhatikan karena "surfactant" selain sebagai
penstabil emulsi, dia berpengaruh terhadap
kekentalan emulsi yang terbentuk. Yang mana
kekentalan ini berpengaruh terhadap efisiensi
pemisahan pada penggunaan emulsi nantinya.
Kekentalan emulsi yang efektif menurut Mikuchi
dan Osseo-asare(3) adalah 0,06 - 1,75 d Pa.s (P). Dan
menurut Schlosser dan Kassazky(7) emulsi akan
efisien dalam penggunaannya bila pada proses
pemisahan ukuran diameter bulatan emulsi antara
0,2 - 2'fnm dan diameter droplet bulatan emulsi 1 -
10 m.
Fasa air

Yang dimaksud dengan fasa air dalam
pembuatan emulsi "air daiam minyak" adalah
larutan "stripping" yang fiingsinya untuk mengikat

unsur yang akan dipisahkan yang telah teiikat oleh
"mobile carrier" dalam fasa membran.
Penggunaannya disesuaikan dengan unsur yang
akan dipisahkan nantinya.

Perbandingan volume fasa minyak dengan
fasa air adalah 1 : L ( W ) Menurut hypotesa penulis
perbandingan ini tidak harus mutlak 1 : 1 ,
dikarenakan perbandingan Volume air terhadap
Volume minyak mempengaruhi effiensi
pemisahan. Jadi perbandingan tersebut perlu
divariasi untuk mendapatkan effisiensi pemisahan
seoptimal mungkin.

Lama pengadukan pada pembuatan emulsi
mempengaruhi kestabilan dan kekentalan emulsi
yang terbentuk, oleh karena itu perlu dipelajari
untuk memdapatkan emulsi yang stabil dengan
kekentalan yang memenuhi persyaratan ukuran
diameter bulatan emulsi selama proses pemisahan
nantinya.

Emulsi "air dalam minyak" dapat
digambarkan sebagai berikut: (gambar 1 ,/8)

SUKFACTANT

Gambar 1. Emulsi "air dalam ininyak"

Keterangan:
exiernal agueous = larutan yang mengandung unsuryang
akan dipisahkan;

inlernal aqueous =fasa air

Pemecahan Emulsi

Pemecahan emulsi ada dua (2) cara yaitu;

1. Secara Fisika

Pemecahan emulsi secara fisika dapat
dilakukan dengan cara pemanasan, pemusingan
dan penyaringan dengan vacum.

2. Secara Kimia

Pemecahan emulsi secara kimia dapat
dilakukan dengan cara pengasainan atau dengan
penambahan larutan pemecah emulsi.
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Penggunakan larutan pemecah emulsi ini
disesuaikan dengan jenis emulsinya. Menurut
NALCO<9) Iarutan pemecah emulsi untuk emuisi
"air dalam minyak" adalah alkyl yang tersubtitusi
asam benzen sulfonat dan garamnyaatau resin alkyl
phenolat yang tersubtitusi poly alkohol.
Pemecahan emulsi dengan meaggunakan larutan
pemecaii emulsi perlu pengadukan dan pemanasan
sekitar49-82°C,(9)guna;

menurunkan atau mereduksi kekentalan emulsi.
- menambah kelarutan "surfactant" dalam fasa

minyak.
- menambah kecepatan diffusi "surfactant" dalam

fasa minyak.

TATA KERJA

Bahan :

Di-2-ethylhexyl Phosphoric acid, dodekan,
sorbitan mcmooleate, H3PO4, asana 4-ethyl
benzen suifonat, asam 4-ethyl benzen sulfonat -
garam sodium, metanol, HNO3 dan lain-lain.

Alat :

Pengaduk berkecepatan tinggi, alat pemusing
(centrifuge), pengaduk magnit, peralatan umum
dll.

Percobaan :
1. Pembuatan emulsi

Emulsi dibuat dengan cara mengontakkan
20 - 45 ml fasa membran dengan 30 - 40 ml fasa
air dalam beker glass berukuran 300 ml, diaduk
pada kecepatan 6000-6500 rpm. Pada fasa
membran sebagai "mobile carrier" digunakan
Di-2-ethyl hexyl phosphoric acid (DEHPA) 0.10 M
dengan pengencer dodekan dan sebagai penstabil
emulsi digunakan Sorbitan monooleate (span 80)
sedangkan sebagai fasa air dipilih H3PO4 3,0 M.
Perubah-perubah yang dilakukan pada pembuatan
emulsi adalah waktu pengadukan (4; 6; 10; 15; 20
menit), penambahan jumlah span 80 (1 %; 2 %; 3
%; 4 %; 5 %; 6 % volume), dan perbandingan
volume fasa membran terhadap'fasa air (0,5; 0,66;
0,75; 1,0; 1,5).

2.Pemecahan emutsi

Pemecahan emulsi dilakukan dengan 2 cara;

a. Secara fisika, dilakukan. dengan cara
tnemusingkan emulsi sebanyak 5 ml (dalam
tabung berukuran 10 ml) dengan menggunakan
alat centrifuge pada kecepatan 3000-3500 rpm.

b. Secara kimia, yaitu dengan cara mengontakkan
emulsi dengan larutan pemecah emulsi dalam
beker glass berukuran 50 ml dan diaduk pada
kecepatan 200 - 300 rpm dengan menggunakan
pengaduk magnit yang dilengkapi dengan
pemanas. Perubah-perubah yang dipelajari
adalah ; jenis larutan pemecah emulsi (asam
4-ethyI benzen sulfonat dan garamnya,
metanol), suhu pemecahan (40; 50; 60; 70;
80°C), dan perbandingan metanol dengan
emulsi (0,30 ; 0,32 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuatan Emulsi

Hasil percobaan pembuatan emulsi
ditunjukkan pada gambar 2 - 4 . Parameter yang
berpengaruh dan telah dipelajari adalah sebagai
berikut:

1. Pengaruh penambahan Span 80.

Dalam mempelajari pengaruh penambahan
Span 80 kondisi percobaan adalah sebagai berikut;
waktu pembentukan emulsi 7 menit, kecepatan
pengadukan 6000 rpm, dan perbandingan fasa
minyak terhadap fasa air 1 : 1. Hasil percobaan
menunjukkan bahvva dengan bertambahnya jumlah
Span 80 emulsi yang terbentuk semakin stabil,
karena semakin banyak penambahan "surfactant"
emulsi yang terbentuk semakin kental. Akan tetapi
emulsi yang semakin kental dan stabil belum bisa
dikatakan baik karena kekentalan emulsi sangat
berpengaruh terhadap ukuran diameter bulatan
^mulsi selama proses pemisahan. Emulsi semakin
kental diameter bulatan emulsi semakin besar
sehingga luas permukaan femulsi berkurang
akibatnya efisiensi pemisahan berkurang.
Sedangkan ukuran diameter bulatan emulsi yang
diijinkan selama proses pemisahan berlangsung
adalah 0,2 - 2 mm. Oleh karena itu yang penting
adalah bagaimatia caranya untuk mendapatkan
emulsi yang stabil dengan penambahan "surfactant"
sedikit mungkin. Pada gambar 2 terlihat bahwa
enambahan Span 80 sebanyak 3 %, emulsi yang
terbentuk telah stabil. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa penambahan emulsi yang
terbaik adalah 3 %. Kestabilan emulsi ditentukan
derigan berkurangnya volume emulsi terhadap
perubahan waktu.
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Gambar 2. Pengaruh penambahan Span 80

VQO •' volume etrudsi awal; Ke: volume emulsi patla waktu l
Konrfisi operasi: waktu pembentukan = 7 menit; kecepatan
pengatlukan = 6000 rpm da:i V minvak / V air — 1: 1

2.Pengaruh lamanya waktu pembentukkan.

Kondisi operasi pada percobaan ini adalah
sebagai berikut ; perbandingan vblume fasa
minyakterhadap fasaair 1: 1, penambahan Span 80
3 %, dan kecepatan pengadukan 6000 rpm . Hasi!
percobaan menunjukkan bahwa kestabilan emulsi
bertambah dengan bertambahnya waktu
pengadukan, demikian pula kekentalan emulsi juga
bertambah. Pengaruh lamanya waktu pengadukan
terhadap kestabilan emulsi ditunjukkan pada
gambar 3. Setelah dilakukan pengujian terhadap
ukuran bulatan emulsi dan kestabilan emulsi selama
proses pemisahan ternyata yang memenuhi
persyaratan diameter bulatan emulsi selama proses
pemisahanadalahemulsiyangdibuatselama 6-15
menit. Pengujian dilakukan dengan crara
mengontakkan emulsi dengan larutan HNO3 3,0 M
yang digunakan sebagai "external aqueous" dalam
beker glass, kemudian diaduk pada kecepatan 250
rpm. Selama proses pengontakkan diamati
kestabilan emulsi dan ukuran diameter bulatan
emulsi secara fisual. Emulsi yang tidak pecah
selama proses pengontakkan dengan "external
aqueous" dan ukuran diarneter abulatan emulsi
antara 0,2 - 2 mm adalah emulsi yang memenuhi
persyaratan, sedangkan emulsi yang pecah selama
proses penggontakkan atau tidak pecah tapi
mampunyai ukuran diameter bulatan emulsi lebih
besar dari 2 mm adalah emulsi yang tidak
memenuhi persyaratan.
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Gatnbar 3. Pengaruh lamanya •waktu
pembentukan emulsi

Vto : volume emulsi awal; Vt: volume emtilsi paila waktu t
Kondisi operasi: Span 80 = 3 %, V minyak / V air = 1:1,
kecepatan pengadukan 6000 rptn

3.Pengaruh perbandingan volume fasa minyak
terhadap fasa air.

Dalam mempeiajari pengaruh perbandingan
volume fasa minyak terhadap fasa air digunakan
kondisi operasi sebagai berikut; penambahan Span
80 3 %; kecepatan pengadukan 6000 rpm dan
lamanya pengadukkan 7 menit. Hasil percobaan
menunjukkan bahwa kestabilan emulsi bertambah
dengan berkurangnya perbandingan voiume fasa
minyak terhadap fasa air (Vm/Va). Akan tetapi
dengan berkurangnya perbandingan Vm/Va emulsi
yang terbentuk semakin kental dan konsentrasi
"mabile carrier" dalam emulsi berkurang yang
mana ini sangat mempengaruhi efisiensi
pemisahan. Dari gambar 4 ditunjukkan bahwa pada
perbandingan Vm/Va 0,5-1 emulsiyangterbentuk
stabil dan setelah dilakukan pengujian emulsi
tersebut memenuhi persayaratan ukuran diameter
bulatan emulsi selama proses pemisahan yaitu 0,2 -
2mm.

Pemecahan emulsi
LSecara fisika

Dari percobaan pemecahan emulsi dengan
pemusingan diperoleh hasil bahwa untuk
pemecahan emulsi stabil sebanyak5 ml diperlukan
waktu lebih dari 8 jam. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa pemecahan emulsi dengan
cara pemusingan kurang efisien.

2. Secara kimia

a.Pengaruh jenis larutan pemecah emulsi
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Gambar 4. Pengaruh perbandingan V
minyak / V air

Keo ." volume emulsi anval; Ve: volume emulsipada waktu t
Kondisi operasi: Spait 80 = 3 %, waktu pembentukan 7
menit; kccepalan pengadukan 6000 rpm

Pada percobaan ini kondisi operasi yang
digunakan adalah sebagai berikut ; perbandingan
larutan pemecah emulsi terhadap emulsi 2 : 5; suhu
pemecahan 70 - 75°C dan kecepatan pengadukan
sekitar 250 rpm. Hasil percobaan menunjukkan
bahwa pemecahan emulsi menggunakan metanol
lebih cepat dibandingkan dengan asam 4-ethyl
benzen suifonat dan garamnya yang memerlukan
vvaktu pemecahan 25 menit. Sedangkan dengan
metanol hanya memerlukan waktu 6 menit pada
kondisi operasi yang sama.

b.Pengaruh suhu pemecahan

Dalam percobaan ini perbandingan volume
metanol terhadap emulsi 2 : 5 dan kecepatan
pengadukan sekitar 250 rpm. Hasil percobaan
menunjukkan bahwa waktu pemecahan emulsi
berkurang dengan bertambahnya suhu pemanasan.
Pertambahan suhu diatas 70°C tidak memberikan
pengurangan waktu yangberarti. Dari percobaan ini
dapat disimpulkan bahwa suhu yang relatip baik
pada pemecahan emulsi adalah sekitar 70°C.
Pengaruh suhu terhadap waktu pemecahan emulsi
dapat dilihat pada gambar 5.

c.Pengaruh perbandingan volumemetanol terhadap
emulsi.

Dalam percobaan ini suhu operasi adalah 70
- 75°C dan kecepatan pengadukan 250 rpm. Hasil
percobaan ditunjukkan pada gambar 6. Dari gambar
6 terlihat bahwa pada perbandingan volume
metanol terhadap emulsi sama dengan 0,30 waktu
pemecahan adalah 4 jam dan jika perbandingnya
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Gambar 5. Pengaruh suhupemecahan

Kondisi operasi: V metanolA/ enuilsi = 2:5, kecepatan
pengadukan 250 rpnt

ditambah menjadi 0,32 waktu pemecahan menjadi
sangat cepat yaitu 10 menit Danjikadinaikkan lagi
menjadi 0.4, waktu pemecahan menjadi 6 menit dan
kenaikkan perbandingan selanjutan tidak begitu
berarti terhadap perubahan waktu pemecahan.
Daripercobaan ini dapat disimpulkan bahwa
perbandingan volume metanol terhadap emulsi
yang relatip baik adalah 0,4.
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Gambar 6. Pengaruh perbandingan Votume
metanol terhadap volume emulsi.

Kondisi operasi: suhu pemanasan = 7<fC, kecepaian
pengadukan 250 rpm.
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KESIMPULAN

1. Pembuatan emulsi "air dalarn minyak"
dengan DEHPA yang dilamtkan dalam
dodekan sebagai fasa minyak ; H3PO4
sebagai fasa air; dan Span 80 sebagai
penstabil cmulsi, kondisi operasi yang
relatip baik adaiah sebagai berikut ;
penambahan penstabil emulsi Sorbitan
monooleate (Span 80) 3%, waktu
pembentukkan 6 - 1 5 menit, dan
perbandingan fasaminyak terhadap fasaair
0,5 s/d 1.

2. Pada pemecahan emulsi yang terbentuk
diatas disimpulkan bahwa pemecahan
secara kimia lebih cepat dibanding suhu
pemecahan sekitar 70 - 75°C dan
perbandigan metanol terhadap emulsi 2 : 5.
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TANYA JAWAB

Sudibyo

1. Pada pembuatan membran dengan
memecah penyusun membran memakai
pittaran tinggi tenlunya akan menimbulkan
panas. Apakah panas yang timbul ini tidak-
mempengsruhi kestabilannya ?

% fase span-80 di sini terhadap apa,
terhadap volume solven atau volumefasa III
atau volume total membran ?

Berapa lama waktu kestabilan yang
tercapai ?

2.

3.

Siti Wardiyati

1. Tergantung alat yang digunakan, jika
pengaduknya tanpa selubung tidak
menimbulkan panas

2. % terhadap volume fasa minyak

3.. Untuk waktu 1-4 hari emulsi inasih layak
digunakan

MV Purwani

Pada makalah hasil yang terbaik pada
pemecahan emulsi diukur dari cepatnya waktu
pemecahan emidsi, padahal tujuanproses ekstraksi
membran emulsi untukpemisahan (U).

1. Apakah b esaran itu sudah cukup/mewakili ?

2. Apakah tidak ada likuran lain sehingga
tanda baik dan tidaknya pemecahan emulsi
bila nantinya dikaitkan dengan prosesyang
sesitngguhnya ?

Siti Wardiyati

Pada proses pemecahan pada besaran
tersebut kami yakin emulsi telah pecah,
dikarenakan wujud emulsi yang semula seperti milk
(susu sapi) telah berubah menjadi dua cairan bening
yaitu fasa minyak dan fasa air (stripping)
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Kris Tri Basuki 'MW--

1. Mengapa disebuifasa air terdispersi dalam
minyak ?

2. Mengapa dipakai H^POi sebagai fasa
butanol ?
Bagaimana/mana yang lebih berperan
sebagai pengompleks pada //3PO4 3 M
tersebvt ?

3. Bagaimana bisa diketahui bahwa emulsi
stabil, tanpa dilakukan percobaan ekstraksi
7

4. Bagaimana / berapa jari-jari emulsi dan
angka kekentalannya ?

Siti Wardiyati

\. Fasa air terdispersi dalam minyak dalam
pembuatan emulsi tergantung dari HLB
surfaktan yang digunakan, untuk
pembentukan emulsi air dalam minyak HLB

• surfaktan 2,5 - 7

2. Dalam masaiah ini kami baru memikirkan
cara pembuatan emulsi yang stabil, yang
mana dari hasil percobaan ternyata fasa
intemal H3PO4 dengan fasa minyak DEHPA
dalam dodekan dan penstabil emulsi span
80, emulsi yang terbentuk ternyata bisa
stabil, mengenai keberadaan U yang akan
kami pisahkan belum kami pikirkan.
Peran HsPOj pada proses tersebut adalah
sebagai larutan stripping, reaksi yang terjadi
adalah sbb :

Uraniumeyang terikat dalam fasa organik
adalah berbentuk UO2(DEHP)2, yang
selanjutnya dia akan bereaksi dengan H3PO4
3 UO2(DEHP)2 + 3 H3PO4 K

(UO2)3(PO,)2 + 3 (DEHPA),

3. Setiap percobaan pembuatan emulsi kami
lakukan pengujian ekstraksi menggunakan
fasa eksterr.al larutan KNO3 3 M. Selama
proses ekstraksi kami amati ukuran diameter
bulatan emulsi secara visual. Jika emulsi
tidak hancur(pecah) dan mempunyai ukuran
bulatan emulsi antara 0,2 - 2mm, emulsi
layak kita gunakan.

4. Jari-jari bulatan emulsi 0,2 - 2 mm,
kekentalannya 0,06 - 1,75 d Pas (P)

ANBintarti"

Alasan apa digunakan metanol dan 4-ethyl
bensin sulfonat dengan garamnya sebagi pemecah
emulsi ?. Apa sudah dicoba dengan alkohol dar.
yang lainnya ?

Siti Wardiyati

Berdasarkan literatur yaitu NALCO ada
beberapa jenis deemulsifying agent untuk
pemecahan emulsi air dalam minyak untuk
percobaan kami pilih metanol dan asam 4-ethyl
benzene sulfonat dan garamnya. Dari percobaan
metanol kami anggap baik, untuk alkohol dan
lainnya tidak kami coba, tetapi saya rasa metanoi
adalah senyawa alkohol pula.
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