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ABSTRAK
RANCANG BANGUN OZONIZER JINJING SALURAN GANDA DAN MANFAAT-NYA.
Telah dirancallg
dan dibuat satu unit ozonizer jinjing salurall ganda dOli metode pengukwall hasilllya. Duo salurall gas
masukall identik masing-masing
merupakan celah sempit diantara dielektrik dan katoda terletak di
sepanjang tabung lucutall. Katoda dan alloda dibuat dari bahall stainless steel (SS) dan alumillium (AI)
bellfuk silinder dengan garis tengah masing-musing 25.5 mm dan 14.5 mm. panjang dan tebal sama yakni
120 IIUIIdan I mm. sedang dieleklrik dihual dari hahan silindcr gelas dcngan garis tengah 18 mm. panjang
170 nll/I dan tebal 1,6 mm. Uji coba alat dilakukan dengcII/ mellgglll/akan tegangan lucut 25 kV dengan
jrequensi 1,5 kHz. Identifikasi terhcntllknya gas ozon ditandai dengall adanya bau khas OZOIlserta dapat
terpisalll/ya molekul yodium (wama klll/ing) dari larutan kalium yodida yang terkolltaminasi gas kelrwran
ozonizer.
Dellgall mengg/lI/akGl/ metode serapan dilllnjukkan bahwa kecepatan produbi ozon rerata
adalah 0,04 mg/dt III/lllk kecepatan aliI' gas masukan udara sebesar 2.50 Ipm. Produbi OZOIldengall
spesifikasi tersebut dapat dimafaatkall /II/lllk mellgurallgi/membllllllh bakteri E. Coli .I·dama kU/'l1l/waklll
optilllum 50-60 lIIenit.

ABSTRACT
CONSTRUCTION

OF THE DOUBLE CHANNELS PORTABLE OlONllER

AND ITS ADVENTAGE.

It has

been cOllstructed the double cfuII/nds portable ozonizer and lIIeasurement method of its yield. Cathode and
anode were made of stainless stecl (SS) and alluminium (AI) in thc cylinder fJrlll with diallleters of 25.5111111
a/l(l 14.5 111m.the equal length of 12U mill as well as the thickllcss of I 111111
re~pccti\-cly a/l(l the diclectric
the lellgth of IlU II/m and the thicklless of I. 6 11/11/. The
IVas lIIade of cylinder glass with diallleter or 18 111111.
testing of apparatus was carried out by usillg discharge I'oltage of 25 kV and frequcn(j' of 1,5 kllz.
Identification of the ozone gas occurcd was II/arked by the cxisting of special ozone .I'll/elland the separation
of yodiulII molecule (yello\\' colour) from the kalium yodida solution which contaminated gas out put from
the ozonizer. By using absorbing method can be shown that the mean velocity of ozone production was 0.04
mg/s for the flow rate of air gas inpllf of 2.50 Iplll. The ozolle product with this specification can be used to
reduce/kill the E. Coli bactery on the optimulII duration time of 50-60 minutes.

PENDAHULUAN

Gaspembersih,
ozon

(03)
dapatbau berfungsi
penghilang
serta sebagaisebagai
bahan
desinfektan yang mampu membunuh semua mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, benih dsb.
Ozon merupakan bahan pengoksida yang sangat
kuat kedua setelah f1uorin, dan kalau dibandingkan
terhadap khlorin kekuatan ozon sebagai tenaga
desinfektan bisa 3250 kali lebih cepat serta 50%
lebih kuat tenaga oksidatifnyalll. Mengingat akan
efek kegunaan dankelebihan
ozon maka tak
mengherankan bila ozon hingga sekarang masih
terus dimanfaatkan untuk sterilisasi air, udara dan
bahan makanan sehingga disamping bahan dapat
tahan lama juga bisa lebih aman untuk dikonsurnsi.

Ozon scbelum atau setclah bereaksi dcngan
unsur lain akan selalu mcnghasilkan oksigen (02)
sehingga tcknologi ozon sangat ramah lingkungan
atau sering dikatakan ozon merupakan kimia hijau
masa depan.
Ozon mcrupakan gas triatomic
allotrope oksigcn yang dapat terbentuk akibat
adanya rckombinasi atom-atom oksigen.
Ozon

merupakan gas yang hampir tak berwama dengan
bau yang khas sehingga dapat terdeteksi oleh indera
cium sampai dengan konsentrasi 0,0 I ppm (part per
million). Konsentrasi ozon rnaksimum pada ruang
terbuka
adalah
sekitar
0, I0 ppm, sedang
konsentrasi
setinggi
1,00 ppm masih dapat
dianggap tak berbahaya asal tidak terhirup ke dalam
saluran pemafasan hingga lebih dari 10 menit[2].
Sifat terpenting ozon yang telah banyak
diketahui orang awam adalah .berkemampuan
menyerap
radiasi
tenaga
tinggi
berpanjang
gelombang antara 220-360 nano-meter (nm) yang
merupakan daerah spektrum ultraviolet (UV). Ini
merupakan fungsi terpenting ozon di lapisan
stratosfer yang dapat berguna sebagai pelindung
dari bahaya radiasi ultraviolet (UV) matahari bagi
segala makhluk hidup di pemmkaan bumi. Oi
lapisan atmosfir, secara alamiah ozon dibentuk oleh
adanya cahaya ultraviolet matahari atau adanya
pctir yakni dengan mernanfaatkan tenaganya untuk
mcngeksitasi molckul-molekul oksigen ke tingkat
tenaga yang lcbih tinggi untuk memproduksi atomatom oksigcn yang tak stabil. Atom-atom oksigen
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tunggal yang biasanya berpresentase rendah akan
bergabung dengan molekul oksigen membentuk
ozon. Molekul ozon dalam kenyataannya tidak
dapat berdiri sendiri tetapi hams mempakan
kombinasi dari 2 molekul yang masing-masing
keberadaan-nya
sebagai resonansi tak teratur
(resonance hybrid). Hal ini dapat terjadi karena
pasangan elektron yang berperan dalam ikatan
rangkap, kenyataannya dapat berpindah-pindah dan
mereka bebas untuk bergerak diantara atom-atom
oksigen, yang berakibat atom oksigen yang
ditinggal-kannya menjadi bermuatan positip dan
atom oksigen lain yang dituju/ditempati elektron
menjadi bermuatan negatip. Olt:h karenanya suatu
ketika jika dua atom oksigen yang saling
berdekatan sarna-sarna bem1l1atan negatip atau
positip maka mereka akan saling tolak-menolak dan
apabila muatan itu berlawanan maka mereka akan
saling tarik menarik sedemikian hingga atom-atom
pada molekul ozon dapat mengalami
suatu
resonansi yang tidak tentu.
Aplikasi ozon mempunyai banyak manfaat
terhadap bidang teknologi lain seperti bidang
kesehatan, industri makanan/ minuman dan tekstil,
maka pembuatan generator/pembangkit ozon sangat
perlu untuk direalisasikan. Hal ini juga mengingat
bahwa sifat ozon di alam sangat tak stabil
mengakibatkan ozon tidak dapat dipaketkan untuk
dibawa ke suatu tempat, sehingga ozon hams dibuat
di tempat yang yang memerlukan. Generator ozon
(ozonizer) dengan saluran ganda dapat dibuat atas
dasar metode lucutan senyap(silellf discharge)
dimana lucutannya nyaris tidak terdengar selama
proses pembentukan ozon pada tabung ozonizer
plasma berlangsung.
Lucutan ini dapat direalisir
dengan menga-Jirkan gas udara atau oksigen pada
celah sempit (celah Jucutan) diantara dua elektroda
yang paling sedikit disalah satu pem1l1kaan
elektrodanya dilapisi dielektrik (bahan isolator)
yang biasanya terbuat dari bahan gelas, sedang
sumber tegangan yang digunakan adalah sumber
tegangan tinggi bolak-balik .. Dalam tulisan ini
dibahas tentang pengenalan pengertian ozonizer
lucutan senyap, absorbansi tenaga radiasi pada
suatu lamtan, rancang bangun tabung pembangkit
ozon (saluran ganda), pengujian alat meliputi
metoda identifikasi dan penentuan produksi ozon
yang dihasilkan serta aplikasi alat ozonizer untuk
mengu-rangi/membunuh bakteri E. Colli.

TEORt
Ozoniser sa luran ganda dapat dijelaskan
dengan menggunakan skema ozonizer lucutan
senyap
seperti ditunjukkan pada Gal11bar I.
Tegangan
luar (ckstcrnal)
yang
l11erupakan
tcgangan tinggi AC dibcbankan pad a bagian
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elektroda tabung ozonizer lucutan senyap sehingga
pada celah lucutan yakni pada daerah antara lapisan
dielektrik dengan elektroda akan terjadi lucutanlucutan mikro yang sifat kelistrik-annya secara
keseluruhan dapat dijabarkan dengan kuantitas
rerata[3].
Tegangan tinggi AC
Dielektik

IUdala/~W

W

Elektroda

..---

W~~

Lucutan senyap

Gambar

1. Skema ozollizer/licufall

Kalau tegangan
tegangan rerata yang
selama fase lucutan
terhadap daya P dapat
sebagai berikut :
P = UI. / ~T
Dimana

J

(~:

sellyap

lucutan UL adalah sebagai
menyeberang celah lucutan
aktif maka hubungannya
dinyatakan oleh persamaan

I dt

(I)

~ T adalah interval waktu selama

lucutan aktifyang mana dapat diperluas sampai fase
aktifberikutnya dalam satu siklus/perioda. I adalah
ams lucutan dan T periode dari tegangan bolak
balik yang dibebankan.
Jika CD dan Cc masingmasing adalah kapasitan dari penghalang dielektrik
dan celah lucutan, f = lIT adalah frequensi yang
dipakai serta Up adalah tegangan puncak maka
tenaga yang didisipasi/ dihamburkan diberikan oleh
persamaan :
P = 4 fCD UL[Up- (CD +Cd/C() xUd

(2)

Rumusan tenaga ini berlaku untuk Up ~ (CD
+ Cd / CD X UI.. Karena UL tak dapat diukur
secara langsung, maka akan menguntungkan kalau
besamya tenaga P dinyatakan dengan mmusan
sebagai berikut:
P= 4fCD[Cd(CD + Cd) UMin (Up-UMin)

(3)

Up ~ UM;n dimana U~lin adalah tegangan
eksternal yang dipcrlukan untuk I11cnopang lucutan.
Ketika U~lin dicapai maka aktivitas lucutan mikro
dil11ulai pula dan tems ber-tambah sal11paitegangan
puncak dicapai.
Hal seperti ini diulangi lagi
dengan kejadian
yang sama pada setengah
gelombang negatip berikutnya, seperti ditunjukkan
pada Gambar 2.
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Gambar

2. Skema tegangan lucutan dan aktivitas
ll/cl/tan mikro

Selama tegangan eksternal lebih kecil dari
UMin maka peralatan berkelakuan seperti kapasitas
murni Ctot dan tak ada tenaga yang dihamburkan
(fase pasiv). Ketika tegangan U > UMin tegangan
celah ditetapkan pad a tegangan lucutan ± UL dan
tenaga P diberikan oleh arus lucutan I dikalikan
dengan tegangan lucutan UL (fase aktiv). Fase aktif
selalu dibatasi pada harga ekstrim tegangan
ekstemal, dimana pada titik-titik ini dU/dt = 0 dan
tak ada pemindahan arus yang menyeberang
dielektrik. Dari rumusan tenaga pada persamaan
(2) di atas, terlihat bahwa untuk harga-harga Cc
dan CD tertentu maka tenaga P hanya bergantung
pada frquensi f, tegangan puncak Up dan tegangan
lucutan UL sedang untuk bentuk tegangan masukan
yang berbeda adalah tak berpengaruh.
Demikian
halnya kalau tegangan puncak Up telah ditetapkan
serta Cc dan CD tertentu maka tenaga P hanya
sebanding dengan frequensi f. Tegangan lucutan
UL adalah kuantitas turunan yang mana dapat
segera dihitung setelah UMin terukur.
Harga UL
bergantung pada jenis gas masukan, jarak celah
lucutan dan tekanan tabung lucutan.
Sumber daya tegangan bolak-balik dengan
frequensi orde kilo Hertz (kHz) merupakan
komponen pendukung yang sangat penting dalam
rangkaian unit ozonizer.
Komponen pendukung
tersebut terdiri dari rangkaian osilator, rangkaian
penguat daya dan rangkaian penguat tegangan.
Pada awalnya rangkaian osilator memberikan sinyal
(pulsa) bolak-balik, kemudian dayanya ditingkatkan
oleh rangkaian penguat daya dan selanjutnya oleh
rangkaian pelipat tegangan (transfornlator tegangan
tinggi) tegangan ke1uaran dari rangkaian penguat
daya ditingkatkan menjadi tegangan tinggi!41.
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Adanya dielektrik yang menutup salah satu
elektroda adalah merupakan fungsi kunci dari
keistimewaan lucutan senyap dimana dielektrik
dapat berfungsi sebagai sumber fiJamen arus yang
berisi elektron energetik (1-10 eV).
Besarnya
tenaga ini merupakan daerah tenaga ideal untuk
terjadinya eksitasi dari partikel atom dan molekul
sehingga mampu untuk memisahkan ikatan-ikatan
kimia suatu partikel[sJ.
Atom dan molekul yang
tereksitasi memiliki reaktivitas yang lebih tinggi
daripada mereka yang dalam keadaan ground state.
Oleh karenanya penggunaan Jucutan senyap pada
ozonizer saluran ganda merupakan metoda yang
paling cocok untuk digunakan dalam bidang
aplikasi kimia plasma volum dibandingkan dengan
model lucutan tak seimbang lainnya seperti lucutan
bara (glow discharge) ataupun lucutan gelombang
mikro.
Dalam volume lucutan, interaksi antar
partikel bermuatan (ion, elektron) dengan partikel
kimia lain (atom, molekul dan radikal) sangat
memegang peranan. Interaksi ini dapat merubah
partikel kimia, eksitasi molekul yang menimbulkan
disosiasi, sintesa atau membentuk jenis partikel
baru seperti ozon.
Laju produksi ozon dapat
ditentukan dengan metode absorbansi (serapan)
atas dasar sifat ozon yang berkemampuan menyerap
radiasi yang berpanjang gelombang pendek (tenaga
tinggi) yakni pada daerah spektrum ultraviolet
(UV) .• Jika seberkas radiasi UV bertenaga awal Po
dilewatkan melalui sampel lamta maka sebagian
tenaga radiasi tersebut akan deserap oleh larutan
dan sisa tenaga akan diteruskan. Perbandingan
antara tenaga radiasi yang diteruskan (P) terhadap
radiasi awal (Po) disebut transmi-ansi (T) yang
dapat dirumuskan sebagai :
Transmitansi,

T = P / Po

(4)

Kalau transmitansi T dinyatakan dalam
prosen (%) maka %T = 100 T, sedang absorbansi A
dapat dituliskan sebagai :
Absorbansi,

A = log

(PIP 0)

(5)

Menggunakan persamaan (4) dan transmitansi dinyatakan dalam %T maka persamaan (5)
dapat dituliskan sebagai :
Absorbansi,

A = 2 - log (% T)

(6)

Persamaan
(6)
merupakan
persamaan
sederhana yang mudah diingat dan sangat bermakna
karena kalau diketahui data transmitansi dinyatakan

Prosiding Pertemuan dan Presentasi IImiah Penelitian Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir
P3TM-BATAN Yogyakarta, 8 Juli 2003

24

ISSN 0216 - 3128

dalam prosen, maka harga absorbansi (A) Iangsung
dapat ditentukan.
Jadi jika seberkas sinar UV
dilewatkan suatu sampel larutan dengan tanpa ada
absorbansi (%T = 100) maka absorbansinya adalah
nol dan jika semua tenaga sinar UV terse rap ke
dalam sampellarutan (% T = 0) maka absorbansinya
adalah tak berhingga.

TAT A KERJA

Bahall yallK diKullakall
I. Untuk identilikasi
dan pencntuan
jumlah
produksi o2On, meliputi larutan penyerap
(dikontal11inasi oleh keluaran gas o2On dari
tabung lucutan) merupakan campuran antara
lanltan standar 12 dengan larutan pewarna.

Agus Purwadi, dkk

alluminium (AI) bentuk silinder dengan panjang
120 mm, tebal 1,00 mm
dan diameter 14,5 nun,
(3) elektroda luar (katoda) yang terbuat bahan
stainless steel (SS) bentuk silinder dengan panjang
120 nun, tebal 1,0 mm dan diameter 25,5 nun, (4)
celah lucutan sebagai temp at aliran gas udara atau
oksigen dari lobang masukan udara, (5) penyangga
sekaligus sebagai penutup ujung-ujung tabung
lucutan yang terbuat dari bahan fleksiglass dengan
panjang 70 mm, lebar 70 mm dan teballO nun, (6)
lobang masukan yakni tempat masuknya udara atau
oksigen dari pompa udara yang terbuat bari bahan
besi dengan panjang 15 mm, tebal 0,5 mm dan
diameter 2 nun, (7) lobang keluaran o2On dengan
bahan dan ukuran sarna dengan lobang masukan,
(8) terminal positip temp at untuk memasok
tegangan tinggi positip dan tegangan negatipnya
pada (9) terminal negatip.

2. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk
larutan standar 12 terdiri dari Kalium lodida
(KI), 10diUl11(12), dan air ultra l11urni
3. Larutan pewarna menggunakan bahan Kalium
dihidrogen
phospat
(KH2P04),
Dinatrium
hidrophospat (Na2HP04), KI dan air ultra murni.

Peralatall yallg diglt/takall

W'
<1srnMi. 3b.

Peralatan yang digunakan dalam rancang
bangun ozonizer sa luran ganda serta untuk
mengidentifikasi ozon yang dihasilkan meliputi
tabung lllcutan ganda yang merupakan tempat
terjadinya proses ozonisasi dari bahan gas alir
udara atau oksigen, pompa hisap
sebagai
penghisap gas oksigen atau udara, kran dan
flowmeter untuk mengontrol aliran gas udara atau
oksigen dimana kran digunakan untuk mematikan
aliran gas dari tangki reservoir, sedang volume gas
yang mengalir dapat dihitung pada kecepatan yang
telah ditentukan, sumber daya tegangan tinggi
bolak-balik orde kY untuk melucut elektroda dan

Gmnber3c.

0,

Gambar 3. Rancangan
tabung
/ucutan sa/ur
ganda, gambar 3a.
Tampak depan.
gambar 3b. Tampak samping
dan
Gambar 3c. Tampak alas

spectrometer HP 8452A untuk menganalisa larutan
penyerap (yang terkontaminasi o2On).
Komponcn I'cndukung
Tabung LlIcutan Ganda
Peralatan
tabung
Illcutan ganda
yang
merupakan tcmpat pcnghasil ozon atall disebut juga
pl"mbangkit ozon dapat dirancang dengan bentuk
seperti yang ditunjukkan pada GambaI' 3.
Bagian-bagian dari tabung lucutan meliputi
(I) diclektrik gelas bentuk silinder dengan panjang
17,0 111m,tebal 1,6 mm dan diameter 18 mm, (2)
elektroda dalam (anoda) terbuat dari bahan

Komponen pendukung merupakan bahan
pelengkap
yang
diperlukan
untuk
dapat
beropcrasinya
ozonizer.
Komponen tersebut
meliputi selang saluran untuk masukan udara dan
keluaran gas ozon dari tabung lucutan, pompa
udara untuk menghisap udara dari udara di sekitar,
flow meter untuk mengukur kecepatan alir udara
yang akan dibentuk o2On, timer untuk membatasi
waktu operasi ozonizer serta penentuan volume

Prosiding Pertemuan dan Presentasi IImiah Penelitian Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologl Nuklir
P3TM-BATAN Yogyakarta, 8 Juli 2003

ISSN 0216 - 3128

Aglis Pllrll'adi, dkk

25

udara yang dialirkan, kotak chasis dari logam/
allumi-nium digunakan untuk mengepak semua
komponen elektronik dan mekanik dari ozonizer
menjadi satu satuan wadah yang apik , praktis dan
mudah dijinjing untuk dapat dibawa ke sembarang
tempat (portable).
Sumber Daya Tegangan Tinggi Bolak-Balik
I\!I

Keberadaan komponen ini sangat mutlak
diperlukan dalam unit generator ozon yakni untuk
melucut tabung lucutan temp at terjadinya proses
pembentukan ozon. Sumber daya tegangan tinggi
yang digunakan terdiri dari komponen IC NE 555
sebagai osilator, transistor daya 2N3055 sebagai
penguat daya dan Ignition Coil 12V sebagai pelipat
tegangan.
Skema dari rangkaian sumber daya
tegangan tinggi yang digunakan adalah seperti
ditunjukkan pada Gambar 4.

+12V

6A
10K

1K

10K

100

Gambar

4. Ral/gkaial/
tinggi

sumba

daya

legal/gall

Cara Kerja
Produksi
dan identifikasi
ozon dapat
dilakukan dengan skema peralatan percobaan
seperti
yang ditunjukkan
pada Gambar
5.
Percobaan diawali dengan pengoperasian pompa
hisap udara yang besar kecepatannya dapat ditera
dengan flowmeter. Selanjutnya tabung lucut ganda
tempat ozon diproduksi dilucutkan dengan sumber
daya
tegangan
tinggi
bolak-balik
25 kV,
berfrequensi 1,5 MHz.
Sampel (Iarutan enyerap)
untuk penentuan laju produksi ozon dipersiapkan
untuk dikontaminasi dengan keluaran gas ozon dari
tabung lucut ganda. Larutan penyerap merupakan
campuran larutan standar 12 dengan larutan
pewarna.

Gambar

5.

Rallgkaial/ pt!/'lIlatall percohaall
produhi dall idelltifikasi OZOll

Larutan standar 12 dibuat sebanyak 500 ml
dengan mencampurkan bahan 16 gr KI + 3,173 gr
12 + air ultra mumi, sedang untuk larutan pewama
dibuat sebanyak 2 liter dengan mencampurkan
bahan 27,22 gr KH2P04 + 28,4 gr Na2HP04 + 20
gr KI + air ultra mumi.
Sampel yang telah
dikontaminasi ozon selama dalam waktu tertentu,
selanjutnya
dianalisa
dengan
bantuan
alat
spektrometer HP 8425A untuk ditentukan harga
absorbansinya
(data absorbsi dapat langsung
terbaca dari layar monitor komputer) yang
selanjutnya digunakan untuk perhitungan penentuan
laju produksi ozon. Digunakan metode absorbsi
mengingat
disamping ozon mempunyai sifat
menyerap terhadap sinar ultraviolet (UV) ozon juga
dapat memisahkan
yodium (12) dari larutan
potassium yodida (KI). Atas dasar kedua sifat
inilah maka laju produksi keluaran gas ozon dari
pembangkit ozon dapat ditentukanl6J.
Pada
percobaan ini digunakan sinar UV yang berpanjang
gelombang
352 nm (lampu cadmium yang
terpasang pada alat spectrometer) untuk menyinari
sampel (larutan) yang telah terkontaminasi gas
ozon.
Kalau harga absorbansi sample telah
diketahui maka dengan menggunakan metode
absorbansi
laju ozon yang diproduksi dapat
ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pembuatan tabung ozonizer saluran
ganda seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 dan
sumber daya tegangan tinggi pada Gambar 4 telah
dilengkapi dengan komponen selang saluran udara,
pompa udara, flowmeter dan timer menjadi satu
unit rangkaian elektronik dan mekanik dari
ozonizer saluran ganda yang kompak seperti
ditunjukkan pada Gambar 6, scdang unit ozonizer
yang telah dikemas rapi dan siap dioperasikan di
sembarang tempat (portable) dengan laju produksi
ozon
sebesar
0,004
mg/dt
adalah
seperti
ditunjukkan pada Gal11bar7.
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waktu tertentu[6J• Karena absorbansi dari larutan
penyerap yang telah terkontaminasi gas ozon
(keluaran tabung lucutan) dapat diukur dengan
bantuan alat spektrometer maka konsentrasi ozon
dapat ditentukan langsung dengan membanding-kan
pada grafik standar.

Garnbar

Garnbar

6. Rangkaian
elektronik dan
unit ozonizer saluran ganda

7.

mekanik

Ozonizer saluran ganda portahle dengan laju produksi ozon 0,04 IIIg/dt

Uji coba alat tclah dilakukan mcliputi
identifikasi terbentuknya gas ozon serta penentuan
laju produksi ozon atau jumlah (berat) ozon yang
dihasilkan persatuan waktu. Dari hasil percobaan
tclah terdeteksi bau khas (gas ozon) yang keluar
dari lubang keluaran tabung lucutan.
Deteksi
secara visual, juga telah tampak adanya perubahan
warna dari larutan kalium yodida (KI) yang semula
berwarna jernih menjadi kuning (warna 12) setelah
dikontaminasi dengan keluaran gas udara yang
telah dilewatkan tabung lucutan ganda. Hal ini
berarti bahwa gas masukan udara pada tabung
lucutan senyap telah diubah mcnjadi gas ozon
mengingat telah terjadinya rcaksi :
2 KI+H20+OJ -7 12 (kuning) + 2 KOH + O2
Selanjutnya atas dasar rcaksi di atas dapat
ditentukan konsentrasi ozon yang diproduksi oleh
kedua tabung lucutan.
Dari persall1aan reaksi
tcrlihat bahwa I gram molekul (grot) I~dibcbaskan
oleh I grol OJ, sehingga dengan Il1cnggunakan
larutan pcnycrap standar 12 untuk mcnyerap gas
ozon maka dapat ditentukan konsentrasi OJ yang
dihasilkan olch pCll1bangkit ozon. Grafik standar
yang mcrupakan hubungan antara konsentrasi 12
tcrhadap harga absorbansi dapat dibuat dcngan cara
mcmvariasi konscnlrasi larutan pcnycrap lcbih
dulu, kcmudian masing-masing disinari UV selama

Untuk
menentukan
gas
ozon
yang
diproduksi oleh tabung lucutan maka keluaran gas
ozon dikontaminasikan pada larutan penyerap (50
ml) selama jangka waktu tertentu. Kecepatan aliran
gas masukan udara sebesar 2,5 liter/menit (lpm)
dalam jangka waktu lucutan selama 3 detik maka
volume gas udara yang (efektif) digunakan adalah
sebanyak 0,125 liter. Larutan penyerap yang telah
terkontaminasi gas ozon sclama 3 detik selanjutnya
ditentukan harga absorbannya dengan spektrometer
dan diperoleh sebesar 0,12. Dengan mengacu pada
grafik standar diketahui bahwa pada absorbansi
sebesar 0,56 konsentrasinya adalah sebesar 5,13
!-tmol/50ml diperoleh dalam jangka waktu selama 3
detik. Akhirnya dengan mengingat bahwa berat 1
mol ozon adalah sebesar 24 gram, maka dapat
dihitung lajulkecepatan rerata produksi ozon (dari
tabung lucutan tersebut) sebesar 0,04 milli gram
ozon per detik (mg/dt) untuk gas masukan udara
dengan kecepatan alir (debit) 2,50 liter per menit
(Ipm).
Ozonizer jinjing dengan spesifikasi tersebut
telah diaplikasikan untuk mengu-rangilmembunuh
bakteri Escherichia Coli (E. Coli) yakni dengan
kondisi pH 6,50 kemudian analisa bakteri E. Coli
yang telah mendapat perlakuan (treatment) ozon
dilakukan
di
laboratorium
air
Departemen
Kesehatan
Sleman[7].
Hasil variasi waktu
pengalitan ozon terhadap jumlah bakteri E. Coli
adalah scperti ditunjukkan pada ditunjukkan pada
Gambar 8.
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Garnbar 8. Grafik hubungan
antara
waktu
pengaliran 020n terhadap jumlah
bakteri E
Coli terlihat pada Gambar 8 bahwa untuk
waktu pengaliran udara dari 0-30 menit jumlah
bakteri masih tetap utuh yaitu 1898 mpn/ I00011,hal
ini karena sebagaian besar rnolckul ozon bel urn
sampai menernbus dinding sel atau hanya sebagian
saja dan itupun proses pengikatan senyawa bahan
organik pada dinding sel oleh ozon belum terjadi
sehingga struktur sel (baik dalam dinding maupun
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dalam sitoplasma) masih baik dan reaktivitas sel
masih ada. Ilustrasi bentuk bakteri E. Coli dalarn air
sebelum mendapat perlakuan ozon adalah seperti
ditunjukkan pada Gambar 9, dan pada Gambar 10
ditunjukkan
ketika
molekul
ozon
menyeranglmendekati
dinding bakteri E. Coli [8] •

Gambar

Gambar 9. Bentuk bakteri E. Coli da/am air

bebas ozon (0 naksen)
merusak ikatan kimia da/am se/

11. Radika/

Karena dinding sel telah rusak maka
sitoplasma
dibagian
dalam
bakteri
yang
mengandung protein, asam nukleat, lemak dan
karbohidrat akan terhambur keluar dan struktur
bah.-teri otomatis mulai rusak, seperti ditunjukkan
pada gambar 12.

Gambar 10. Mo/eku/ ozon da/am Air mendekati
din ding bakteri E. Coli
Kemudian perlakuan ozon terhadap air dari
30-40 menit, terlihat jumlah bakteri mulai menurun
yakni tinggal 438 mpn/IOO ml dan belum semua
terbunuh, hal ini karena kerja/aksi ozon yang
sifatnya menyerang dan langsung membunuh
bakteri E. Colli didalam air tidak terjadi secara
serempak.
Sebagian besar bakteri yang mati
karena telah mengalami proses pembunuhan oleh
ozon secara sempuma.
Semula ozon yang telah
mendifusi ke dalam dinding sel mengikat senyawa
molekul organik dinding sel kemudian dengan
radikal bcbasnya (0 nakscn) mengoksidasi scnyawa
organik sehingga mcrusak ikatan-kimia dalam sel
scperti ditunjukkan pada Gambar II.

Gambar 12. Bakteri E. Coli dengan din ding se/
yang te/ah dirusak o/eh ozon

Selanjutnya dengan berjalannya waktu maka
pengrusakan bakteri oleh ozon akan sempuma dan
otomatis reaktivitas sel diseluruh organ sudah tidak
ada lagi atau dengan kata lain bakteri telah mati,
seperti ditunjukkan pada Gambar 13.
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2. Dengan menggunakan metode absorbsi telah
terukur besar kecepatan rerata produksi ozon
sebesar 0,04 mg/dt untuk gas masukan udara
berkecepatan alir 2,50 lpm. Hasil ini jauh lebih
baik (dua kali lip at) bila dibandingkan dengan
kalau hanya digunakan salman tunggal (dengan
perlakuan pada kondisi parameter fisis yang
sama).

Gambar 13. Bakteri

E. Coli yallg telah mati
akibat pellgrusakan ole" OZOIl

Dari
hasil percobaan
terlihat
bahwa
pengaliran udara/ozon dari 40-50 menit jumlah
bakteri tinggal 95 mpn/lOOml, selanjutnya untuk
waktu pengaliran udara 50-60 menit, jumlah bakteri
E. Coli telah terbunuh semua.
Perlu diketahui bahwa proses pembunuhan
oleh ozon irii akan terjadi pada setiap bakteri E.
Coli dengan kurun waktu yang jauh lebih cepat
(bisa 3500 kali) bila dibandingkan
dengan
menggunakan bahan desinfektan lain yang biasa
digunakan yakni bahan khlorin.
Hal ini dapat
terjadi mengingat oksidasi reaktif khlorin adalah
asam hipokhlorat (hypochloric acid) yang mana
terbentuk setelah khlorin terlarutkan dalam air.
Oksidan kuat ini selanjutnya harus mendifusi
melalui dinding sel bakteri yang dalam hal ini
adalah tidak mudah dan perlu waktu, baru
kemudian setelah sampai pada sitoplasma bakteri
akan mengoksidasi enzim sehingga reaktifitas
bakteri tidak ada lagi, bakteri mati[9J. Jadi samasarna sebagai
bahan
desinfektan
disamping
kecepatan membunuh bakterinya jauh lebih cepat,
pemakaian ozon tidak punya efek samping yakni
hasil reaksi ozop. tidak akan meninggalkan residu
dan racun tapi malah memberikan oksigen yang
sangat berguna bagi semua makhluk hidup. Ozon
juga dapat menghilangkan bau/rasa dari suatu
bahan
yang tidak sedap serta sebagai bahan
pemutih yang tidak semua dipunyai oleh bahan
desinfektan khlorin ..

KESIMPULAN
I. Telah tcrkonstruksi satu unit alat portable
ozonizer saluran ganda siap pakai dengan
ukuran pxlxt = (45x30x 10) cm. Alat terse but
dilengkapi dcngan panel-panel pengoperasian
tegangan tinggi lucutan (voltmeter), durasi
waktu lucutan (timer) dan kecepatan alir udara
masukan (flowmeter).

3. Aplikasi
ozonizer
salman
ganda
dengan
spesifikasi seperti pada no. 2 kalau digunakan
untuk perlakuan pada bakteri E. Coli yang
terdapat dalam air, kurun waktu pengaliran
udara (untuk dijadikan
ozon) yang optimum
adalah antara 30-60 menit.
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Agus Purwadi
Karena eflSiensi UV da/am membunuh
bakteri patogen kurang
baik
dan
penggunaan
ozon ramah lingkunganl
tanpa resiko radiasi.
Supriyanto

TANYAJAWAB

Apa kelebihan ozon sarna-sarna sebagai zat
desinfektan
kalau
dibandingkan
dengan
khlorin.

Samin
Ozon adalah gas beracun, sejauh mana aman
dapat digunakan.
Agus Purwadi
Ya bel/aI', namun dalalll kOl/sentrasildosis
antara 10.2 sid 10 pPlll, dengan prosedur
yal/g betul OZOI/sangat berguna dalalll
bidang industri tekstil. kedokteran dan
bidal/g pangal/ serta obat.

Agus Purwadi
Ozon mempunyai potensia/ oxidasi 1,5
kali /ebih kuat dibandingkan eh/orin dan
kecepatan
sebagai
zat
desinfektan
(membunuh bakteri) ada/ah 3250 kali
/ebih eepat serta hasil reaksi (oksidasi)
ada/ah oksigen (ozon ramah lingkungan).

M. Yazid
Bagaiman kalau digunakan
untuk sterilisasi air.

UY(bukan

ozon)
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