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SIMULASI MEKANISME REAKSI PEMBENTUKKAN H2O2 HASIL
RADIASI SINAR-y PADA KONDISI ASAM BORAT
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ABSTRAK
SIMULASI MEKANISME REAKSI PEMBENTUKKAN H2O2 HASIL

RADIASI SINAR-Y PADA KONDISI ASAM BORAT. Analisa mekanisme reaksi
yang terjadi dalam larutan asam borat hingga temperatur 150°C dilakukan untuk
memahami mekanisme reaksi yang terjadi sehingga dapat dilakukan langkah-
Iangkah berikutnya untuk mereduksi konsentrasi oksigen terlarut di dalam air
pendingin. Analisa dilakukan dengan menggunakan metoda filing antara hasil
percobaan radiasi dan perhitungan dengan perangkat lunak "Facsimile". Masukan
data berupa satu seri reaksi kimia dalam sistim aerasi yang mungkin terjadi di
dalam sistim asam borat yang diiradiasi dengan menggunakan sinar-y berikut nilai
konstantanya, nilai-G, dosis dan konsentrasi pada temperatur yang bervariasi.
Nilai konstanta kecepatan reaksi untuk temperatur yang lebih tinggi yang tidak
diketahui dihitung dengan menggunakan energi aktivasi sebesar 3 kkal. Dari
simuiasi fitting diketahui bahwa hadirnya proton dan oksigen di dalam larutan akan
meningkatkan produk bahan pengoksid hidrogen peroksida 10 kali lipat, sedangkan
meningkatnya konsentrasi oksigen mulai Imikromolar (1\xM) tidak memberikan
pengaruh yang berarti pada produksi hidrogen peroksida atau konstan. Spesi yang
paling reaktif di dalam mendegradasi oksigen adalah radikal hidrogen (H) pada
temperatur 25°C. Fraksi reaksi antara atom H dengan oksigen meningkat menjadi
10 kali lipat pada temperatur 150°C. Degradasi oksigen oleh elektron terhidrasi
menjadi kompeten pada temperatur 150°C. Dari hasil fiting terbaik antara hasil
percobaan laboratorium dengan simuiasi diketahui bahwa di dalam sistim asam
borat terjadi reaksi antara asam borat dengan spesi pendegradasi peroksida,
elektron, OH dan H dengan konstanta kecepatan reaksi pangkat 6 sehingga terjadi
penurunan fraksi degradasi peroksida yang mengakibatkan menaiknya produksi
peroksida.

ABSTRACT
MECHANISM SIMULATION OF H2O2 FORMATION BY y-RAYS

IRRADIATION IN BORIC ACID SOLUTION. The mechanism reaction analysis of
boric acid solutions up to temperature of 150°C was done to understand the
reaction mechanism, so the further action for reducing the diluted oxygen in cooling
system can be determined. The analysis was done by using fitting methode
between experimental and simulation results by "Facsimile" software. The inputs
data is one of the probable scheme reactions in aeration boric acid which is
irradiated by using y-rays including the rate constants, G-value, doses and the
temperature dependence systems concentration. The unknown rate constant at
high temperature is calculated by using the activation energy of 3 kkal. From the
fitting simulation , it is known that the presence of proton and oxygen in the solution
will increase the oxidator of H2O2 production 10 times, but higher oxygen
concentration of 1 \xM will not give the significant effect anymore. The most reactive
species for oxygen degradation is H radical at 2f?C. The fraction reaction of H
atom and oxygen increase 10 times higher at 150°C. The degradation reaction of
oxygen by hydrated electron at 150°C become significant. From the fitting
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simulation, it is known that the reaction between boric acid and hydrogen peroxide
degradation species such OH and H was assumed to be occurred with the rate
constants of 6 magnitude.

PENDAHULUAN

Asam borat ditambahkan di dalam air pendingin reaktor jenis air tekan

(PWR) sebagai pengatur reaktifitas reaktor. Boron yang dikandungnya menjadi

pengganti batang pengendali yang dapat menyerap neutron tanpa adanya

penurunan reaktifitas secara drastis. Adanya zat penambah tersebut tentunya

akan memberikan pengaruh terhadap pembentukkan produk radiolisis baik itu

oksidator maupun reduktor. Oleh karena itu penelitian yang lebih mendalam

mengenai efek penambahan zat penambah tersebut sangat perlu dipelajari guna

melimitasi keberadaan oksidator terlarut di dalam air pendingin reaktor yang dapat

mempercepat terbentuknya korosi sehingga menurunkan keandalan struktur

reaktor.

Di dalam penelitian sebelumnya telah dilakukan percobaan radiasi sinar-

pada larutan asam borat hingga 10 ppm dalam sistim aerasi secara laboratorium.

Laju dosis yang digunakan adalah 1kGy/jam serta variasi dosis hingga 100 Krad.

Dari hasil percobaan menunjukkan bahwa produk radiolisis H2O2 yang terbentuk

naik dengan naiknya dosis radiasi pada temperatur kamar. Laju kenaikkannya

tinggi pada dosis rendah dan cenderung untuk mencapai suatu nilai laju mendekati

zero pada dosis yang lebih tinggi atau dapat dikatakan bahwa produk tersebut

mencapai nilai saturasi mulai dari dosis radiasi tertentu. Semakin tinggi konsentrasi

asam borat yang ditambahkan akan semakin tinggi konsentrasi produk radiolisis

H2O2 dan semakin panjang waktu irradiasi yang dibutuhkan untuk mencapai nilai

saturasi.(1) Naiknya temperatur hingga 100°C pada konsentrasi asam borat 5 ppm

akan meningkatkan konsentrasi hidrogen peroksida yang terbentuk. Pada

temperatur diatas 100°C, konsentrasi hidrogen peroksida yang terbentuk akan

semakin kecil yang disebabkan oleh adanya termal degradasi dari hidrogen

peroksida yang berdasarkan percobaan mempunyai nilai energi aktivasi sebesar

71kJ/mol. Uji coba kestabilan termal untuk bahan kimia yang dipergunakan atau

yang diproduksi akibat radiasi juga telah dilakukan untuk mengkontrol seberapa

jauh kontribusi dari degradasi termal. Dari hasil percobaan didapat bahwa hidrogen

peroksida stabil pada temperatur dibawah 100°C dan mengalami degradasi termal

pada temperatur 100°C. Diasumsi bahwa degradasi hidrogen peroksida tersebut

membentuk air dan oksigen. Asam borat stabil hingga temperatur uji 100°C.(2>
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Dari hasil percobaan tersebut perlu dilakukan analisa secara simulasi untuk

memahami mekanisme reaksi yang terjadi di dalam sistim larutan asam borat

dibawah pengaruh radiasi sinar-y. Dengan adanya pemahaman tersebut maka

langkah-langkah selanjutnya yang hams diambil guna mereduksi konsentrasi

oksidator di dalam air pendingin dapat dilakukan. Simulasi pemahaman

mekanisme reaksi yang terjadi di dalam sistim asam borat akan dijelaskan di dalam

makalah ini dengan menggunakan perangkat lunak "Facsimile".

TEORI

Studi pengaruh radiasi pada air telah dimulai sejak tahun 1940, kemudian

dikembangkan dengan ditemukannya metoda pulsa radiolisis untuk mengamati

langsung tingkah laku elektron terhidrasi yang terbentuk di dalam proses radiolisis

air.

Air bila diradiasi akan terdekomposisi melalui 2 proses, yaitu eksitasi dan

ionisasi. Bentuk akhir dari produk-produk tersebut disebut sebagai produk primer

seperti yang tertulis pada persamaan reaksi dibawah ini.

H2O - » eaq", H, OH, H+, H2, H2O2 (1)

Proses tersebut berjalan sangat cepat dalam rentang waktu 10~8 detik.

Banyaknya atom atau molekul dari produk primer yang terbentuk per 100eV energi

yang diserap, disebut sebagai nilai-G. Dimana masing-masing produk primer

tersebut mempunyai nilai-G yang berbeda untuk temperatur dan sumber radiasi

yang berbeda. Kemudian produk-produk tersebut akan saling bereaksi satu sama

lain atau dengan zat-zat yang terlarut yang akhirnya membentuk suatu senyawa

yang stabil. Untuk mempelajari proses reaksi yang terjadi di dalam sistim tersebut,

maka dilakukanlah simulasi komputer dengan menggunakan program

"FACSIMILE" yang dikembangkan oleh laboratorium Harwell. Pada dasarnya

program tersebut mengartikan keberadaan reaksi kimia tersebut dalam suatu set

persamaan diferensial. Persamaan ini dipecahkan dengan integrasi numerik

setelah penyederhanaan kecepatan reaksi, konsentrasi awal produk radiolisis, laju

dosis dan waktu irradiasi. Hasilnya berupa suatu tabel perubahan konsentrasi

produk radiolisis dengan kenaikan dosis yang diserap.

dt N ^
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Dimana :
Cj, Cm, Cn = konsentrasi produk radiolisis i, m dan n (mol/l)
Gj = nilai-G dari produk radiolisis (nomor atom atau molekul per

100eV)
P = energi yang diserap (100eV/dtk.l)
N = bilangan Avogadro
kmn = konstanta reaksi antara produk radiolisis m dan n (l/mol.dtk)

Input parameter

Set reaksi

Untuk mensimulasi tingkah laku produk radiolisis pada temperatur tinggi

maka diperlukanlah input data seperti set reaksi dan nilai-G. Konstanta kecepatan

reaksi ditetapkan berdasarkan percobaan. Untuk reaksi-reaksi yang belum

diketahui nilai konstanta kecepatan reaksinya pada suhu 150°C, dianggap bahwa

kenaikan nilai-k dengan temperatur dalam plot arrheius tersebut, naik paralel

dengan reaksi kontrol difusi. Dimana nilai aktivasi energinya, Ea, sebagai 3,5

kcal/mol. Set reaksi yang dipakai dapat dilihat pada Tabel 1 , untuk temperatur

kamar (25°C).

Tabel 1. Set reaksi yang terjadi di dalam sistim larutan asam borat pada

temperatur 25°C.(3)

* BORIC ACID SOLUTION CHEMICAL REACTION AT 25°C;

PERMIT + - ;

VARIABLE H+ OH- H2O
E- H OH O- 02- H2O2 H02- 022- H2 02
HO2H2O3 H2O2+ 03- 03 H03 ;

PARAMETER
GH+ 2.75 GE- 2.75 GH2 0.45 GH0.63
GOH 3.12 GH2O2 0.58 GH20 0.077
RADIATION 2.8E-08 ;

* RADIATION UNIT ON RAD/HRS;
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COMPILE INITIAL ;
H+ = 1E-03
OH- =1E-07
H2O = 55.5
02 =1E-06
**.
COMPILE EQUATIONS

% RADIATION*
% RADIATION*
% RADIATION*

KAUIUL

GE-
GH
GOH

% RADIATION*GH2O2
% RADIATI0N*GH2
% RADIATION*
% RADIATION*

*
% 6.0E09: OH
%2.5E10:OH
%2.5E10:OH
%1.8E10:OH
% 7.9E09: OH
%1.0E10:OH
% 8.5E09: OH
% 2.7E07: OH
% 1.4E10:OH
% 4.0E07 : OH

% 6.0E09 : E- +
%2.0E10:E- +
% 1.5E10:E- +
%1.2E10:E- +
% 1.6E10:E- +
% 3.5E09 : E- +
%2.2E10:E- +
%2.0E10:E- +

* * ***** **
% 5.0E09 : H +
%2.0E10:H +
%2.0E10:H +
% 6.0E07 : H +
% 1.5E07 : H +
%2.0E10:H +
%2.0E10:H +

* *****************
% 9.0E08 : 0- +
% 6.0E08 : 0- +
% 7.0E08 : 0- +
% 5.0E08 : 0- +
% 3.5E08 : 0- +
% 2.0E06 : 0- +
% 3.0E09 : 0- +

GH+
GH20

= E-
: =H
: =0H
: = H2O2
: =H2
: =H+
:H20 =

.K

k******RhAU I IONS Uh U H "
+ 0H
+ E-
+ H
+ 0-
+ H02
+ 02-
+ O3-
+ H2O2
+ 0H-
+ H2

= H2O2
= 0H- +H20
= H20
= H02-
= H2O3
= OH- + 02
= H02 + 02-
= H20 + 02- + H+
= 0- +H20
= H20 +H

******REAUI lUNb Uh b-*""
E-
H
0-
02-
H2O2
H02-
H+
02

*****RE
H
H02
O2-
H2O2
OH-
02
O-

*****RE;

+ H20 + H20
+ H20
+ H20 =
+ H20 + H20

+ H20
=

ACTIONS OF H*****
= H2
= H2O2
= H02-
= 0H +H20
= E- + H20
= H02
= 0H-

ACTIONS OF 0-
0- + H20 + H20 = H2O2
02-
03-
H2O2
HO2-
H20
02

= 02
= 02-
= 02-
= 0H-
= 0H
= 03-

1

;

OH- + OH- + H2
OH- + H2
OH- + OH-
OH- + OH- + H2O2
OH +0H-
OH- + OH- + OH
H
02-

;

;
*** ***************.
+ OH- + OH- ;
+ OH- + OH- ;
+ 02- ;
+ H20 ;
+ 02- ;
+ 0H- ;
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% 2.0E08 : O- + H2 = OH- + H ;
* *,**«,****.*«****REACTIONS OF HO2 02- H2O2******"*********;
% 7.5E05 : H02 + HO2=O2 + H2O2 ;
%1.0E08:HO2 +02- =02 + H02- ;
%2.1 :H2O3 =02 + H20 ;
%3.3E03:O3- = 0- + 02 ;
%9.0E10:O3- + H+ = H03 ;

COMPILE PRINT;
WRITE 1=6, TIME, Z1 Z2 Z3 % ;

WHENEVER TIME = 0 1E-09 1E-08 1E-07 1E-06 1E-05 1E-04 1E-03 1E-02 1E-01 1 2 3
4 5 10 20 30 40 50 100 3600 86400 %
CALL PRINT;

BEGIN;
STOP;

Nilai-G

Nilai-G dari produk radiasi didefinisikan sebagai banyaknya radikal ataupun

molekul dari produk radiasi yang terbentuk per 10OeV energi yang diserap. Nilai-G

tersebut bergantung pada temperatur dan tipe radiasi yang dinyatakan sebagai

efek LET. Nilai-G tersebut ditetapkan melalui percobaan dengan menggunakan

senyawa-senyawa penangkap yang reaktif terhadap satu atau dua produk radiolisis

tersebut untuk membentuk senyawa yang stabil. Pengamatan produk dapat

dilakukan melalui metoda pulsa radiolisis ataupun dengan metoda konvensional

lainnya. Nilai-G yang dipakai di dalam simulasi ini dikumpulkan dalam Tabel 2

untuk sumber radiasi sinar-y pada temperatur 25, 50, 100 dan 150°C. '

Nilai G untuk temperatur 50 dan 150°C adalah nilai asumsi yang di dapat

dari hasil plot nilai-G vs temperatur, karena tidak adanya data hasil percobaan.
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Tabel 2. Nilai-G produk radiolisis hasil radiasi dengan sinar-y pada variasi

temperatur.

Temperatur ( C)

25

50

100

150

200

Geaq-

2,75

2,90*

3,14

3,45*

3,72

GH

0,63

0,67*

0,79

0,79*

0,81

GOH

3,12

3,25*

3,49

3,50*

3,0

GH2

0,45

0,46*

0,48

0,50*

0,52

GH2O2

0,58

0,67*

0,7

1,10*

1,285

G-H2O

42,7

44,5*

48,8

52,0*

55,5

* nilai asumsiyang didapat dari hasil plot

Konsentrasi awal

Konsentrasi awal dari bahan-bahan yang terlarut sangat mempengaruhi

kecepatan reaksi. Dalam hal ini, radiolisis air murni tidak melibatkan adanya

bahan terlarut lain selain H dan OH maka konsentrasi awal yang digunakan

sebagai input hanyalah [H+]25oc=10~ M dan [OH"]=10~ M. Kemudian, karena

naiknya temperatur menaikkan nilai Kw (konstanta produk ionisasi air), maka

konsentrasi awal H+ dan OH" pada 250°C menjadi 10" M untuk keduanya karena

Kw(250°C)=10"12

Pengaruh adanya oksigen terlarut diamati dengan memasukkan konsentrasi

awal oksigen sebagai 0,25mM pada 25°C dan koreksi perubahan rapat jenis pada

150°C. Simulasi dilakukan pada kondisi tertutup dimana pengaruh perubahan

oksigen terlarut menjadi tidak terlarut di dalam air pada temperatur tinggi diabaikan.

Konsentrasi proton yang berasal dari asam borat pada suhu kamar didapat

dari percobaan sebelumnya yang konsisten dengan percobaan yang telah

dilakukan oleh Sumijanto dkk , dimana asam borat hampir tidak memberikan

penambahan konsentrasi proton yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa derajat

ionisasi asam borat sangat rendah atau dapat diabaikan.
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Laju dosis

Laju dosis yang dipakai sebagai input adalah laju dosis yang digunakan pada

saat percobaan laboratorium yaitu 1kGy/jam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara produk radiolisis H2O2 pada konsentrasi asam borat yang

berbeda dengan dosis radiasi pada temperatur kamar dapat dilihat pada Gambar 1.

Produk oksidator H2O2 naik dengan naiknya dosis radiasi. Kenaikan konsentrasi

adanya asam borat akan meningkatkan konsentrasi produk radiolisis H2O2.

Naiknya temperatur akan meningkatkan produk radiolisis H2O2 (Gambar 2).

Semakin tinggi temperatur akan semakin tinggi konsentrasi H2O2 yang dihasilkan

oleh radiasi dengan sinar-y. Tetapi mulai temperatur diatas 100°C atau 150°C

terjadi penurunan produk H2O2 yang terlihat hampir sama dengan zero. Hal ini

karena terjadinya degradasi termal dari H2O2.

— • — 2 ppm
—ff i— 5 ppm

8 ppm
10 ppm

0.4 0.6 0.8

Dosis / kGy

Gambar IPengaruh penambahan asam borat pada konsentrasi 2 ppm (•), 5
ppm ( H ), 8 ppm (A) dan 10 ppm (O) pada produk radiolisis H2O2
temperatur kamar. Garis lurus yang menghubungkan data
percobaan merupakan hasil simulasi perhitungan dengan Facsimile.
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Konsentrasi

H2O2 /uM

250

200

150

100

°0 0.2 0.4 076 0°8

Dosis / kGy

50 C

SOC

1.2

Gambar 2. Pengaruh penambahan asam borat dengan konsentrasi 5 ppm
terhadap produk radiolisis H2O2 pada temperatur yang berbeda.
Garis lurus yang menghubungkan data percobaan merupakan hasil
simulasi perhitungan dengan Facsimile.

Pengaruh proton dan oksigen

Peningkatan konsentrasi proton yang terlarut akibat adanya penambahan

asam borat dihitung berdasarkan derajat ionisasi asam borat yang di dapat dari

percobaan sebagai 2±0,5%. Hasil analisa fitting antara hasil percobaan dengan

simulasi program facsimile dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 yang

diekspresikan sebagai dengan garis. Dari simulasi tersebut diketahui bahwa

hadirnya proton yang berasal dari asam borat yang tidak memberikan pengaruh

yang berarti pada perubahan oksidator H2O2 yang terproduksi. Adanya oksigen

terlarut di dalam sistim larutan aerasi tersebut akan bereaksi dengan 3 spesi

radiolisis seperti yang diperlihatkan pada persamaan reaksi (4)~(6) di bawah ini.

,10
0 2

0 2

0 2

e aq "

+ eaq-

+ H

+ 0"

+ o2-

-+O2

->HO2

->o3-

-> H2O2+ 2OH

k25=2x10

k25=2x10

k25=3x10S

k25=5x109

10

(4)

(5)

(6)

(7)

Dari hasil simulasi diketahui bahwa reaksi yang paling dominan bereaksi

dengan oksigen adalah reaksi dengan radikal hidrogen (H), reaksi (5) dimana O2~

tersebut akan bereaksi lanjut dengan eaq- menghasilkan H2O2 (persamaan reaksi
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(7)). Hadirnya oksigen akan meningkatkan produk bahan pengoksid hidrogen

peroksida (H2O2) 10 kali lipat, sedangkan meningkatnya konsentrasi oksigen mulai

Imikromolar (1(xM) tidak memberikan pengaruh yang berarti pada produksi

hidrogen peroksida atau konstan. Profil peningkatan konsentrasi H2O2 terhadap

oksigen menunjukkan adanya kecenderungan mempunyai nilai maksimum pada
_2

konsentrasi oksigen 10 M. Analisa lebih lanjut terhadap ketergantungan ini akan

dilakukan kemudian.

Tingkah laku bahan pereduksi (H2)

Bahan pereduksi yang dihasilkan oleh sinar-y adalah radikal H dan molekul

H2. Pada keterangan diatas sudah disebutkan bahwa bahan reduktor H sebagian

besar bereaksi dengan oksigen terlarut membentuk O2" (persamaan reaksi (5)).

Tetapi, reduktor H2 mengalami penurunan dengan hadirnya oksigen mulai

konsentrasi oksigen 1 milimolar karena reaksi utama yang membentuk H2

(persamaan reaksi (8) berkompetisi dengan reaksi (5), dimana oksigen itu sendiri

berada pada konsentrasi yang hampir konstan.

H +H - » H 2 k25=5x109 (8)

Degradasi H2O2

Secara teoritis, H2O2 dapat terdegradasi oleh spesi eaq", H dan OH.

H2O2 + eaq ' - » OH + OH' k25 = 1.6x1010 (9)

H 2 O 2 + O H - > H 2 O +O2 - k25 = 2.7x107 (10)

H 2 O 2 +H -4-H2O +OH k25 = 6.Ox1O6 (11)

Tetapi, dalam sistim asam borat ini, spesi yang paling reaktif di dalam

mendegradasi hidrogen peroksida adalah radikal hidrogen («H), persamaan reaksi

(11). Pada temperatur 150 C, termal degradasi H2O2 menjadi lebih dominan

dibandingkan dengan reaksi degradasi H2O2 oleh spesi produk radiolisis.

Sehingga, fraksi reaksi antara atom H dengan oksigen yang tidak begitu dominan

pada temperatur kamar meningkat menjadi 10 kali lipat pada temperatur 150 C.

Dari hasil fiting terbaik antara hasil percobaan laboratorium dengan simulasi

diketahui bahwa di dalam sistim asam borat terjadi reaksi antara asam borat
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dengan spesi pendegradasi peroksida, elektron, OH dan H dengan konstanta

kecepatan reaksi pangkat 6 sehingga terjadi penurunan fraksi degradasi peroksida

yang mengakibatkan menaiknya produksi peroksida. Analisa reaksi ini yang lebih

detail akan dilakukan kemudian.

KESIMPULAN

Hadirnya proton dan oksigen di dalam larutan akan meningkatkan produk

bahan pengoksid hidrogen peroksida 10 kali lipat, sedangkan meningkatnya

konsentrasi oksigen mulai 1 mikromolar (1 uM) tidak memberikan pengaruh yang

berarti pada produksi hidrogen peroksida atau konstan. Spesi yang paling reaktif di

dalam mendegradasi oksigen adalah radikal hidrogen (H) pada temperatur 25°C.

Fraksi reaksi antara atom H dengan oksigen meningkat menjadi 10 kali lipat pada

temperatur 150°C. Degradasi oksigen oleh elektron terhidrasi menjadi kompeten

pada temperatur 150°C. Dari hasil fiting terbaik antara hasil percobaan

laboratorium dengan simulasi diketahui bahwa di dalam sistim asam borat terjadi

reaksi antara asam borat dengan spesi pendegradasi peroksida, elektron, OH dan

H dengan konstanta kecepatan reaksi pangkat 6 sehingga terjadi penurunan fraksi

degradasi peroksida yang mengakibatkan menaiknya produksi peroksida.
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