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ABSTRAK
KINETIKA PEMBUATAN ZIRKON TETRAKLORIOA. Penelitian ini dimaksudkan untuk

mempelajari kinetika pembuatan zirkon tetrakiorida. Proses menggunakan reaktor semi kontinyu,
dilengkapi dengan pemanas, pengatur suhu, sublimalor dan penguap. Peubah yang dipelajari adalah
waklu.suhu dan tekanan pembentukan pelet. Reaksiyang terjadi merupakan reaksi orde satu. Pada kisaran
variabel yang diteliti proses dikontrol oteh reaksi kimia dan difusi secara bersama-sama.

ABSTRACT
PRODUCTIONKINETICSOFZIRCONIUMTETRACHLORIDE. Thisresearchwas intendedtostudy

the kinetics ofzirconiwn tetrakloride production. The process was carried ont in semi continous reactor,
eguipped wilh heater, temperature controller, sublimator and scrubber. The variables investigated were
time.temperature andthepelletformingpresswe. Within the range ofvariables stndied, the expression of
theprocess in the chemicalreactioncontrolledregionanddiffusioncontroiledregion were bothpresented.

PENDAHULUAN.

Pembuatan zirkonium tetraklorida dilakukan
dengan jalan mereaksikan zirkon dioksida

dengangas klordan menggunakanreduktorcarbon.
Reaksi antara zirkon dioksida dengan gas k!or
adalah merupakan reaksi heterogen,reaksi
heterogen umumnya mempunyai konversi yang
kecil, karena kontak antara keduanya cukup sulit(".
Kor.tak antara padatan dan gas dapat dilakukan
dengan proses semi kontinyu maupun
kontinyu.Proses kontinyu menggunakan reaktor
"fluidized bed" dan untuk semi kontinyu
menggunakan reaktor "fixed batch". Pada reaktor
fluidized batch, proses dilakukan dengan
memasukkan serbuk zirkon dioksida bersama-sama
dengan serbuk karbon secara kontinyu.sedangkan
gas Cl2 juga dialirkan secara kontinyu dari arah
yang berlawanan. Dari penelitian .yang pernah
dilakukan selama proses sering t.erjadi
"chanelling", sehingga reaksi tidak dapat berjalan
dengan baik, juga dengan proses "fluidisasi" serbuk
karbon banyak yang terbavva keluar bersama
dengan aliran gas keluar, sehingga akan
memperkecil effisiensi alat<2). Untuk mengatasi hal
ini, pada beberapa penelitian digunakan reaktor
semi kontinyu .Zirkon dioksida dimasukkan
kedalam reaktor dalam bentuk pelet yang terdiri
atas zirkon dioksida, petroleum coke sebagai
sumber karbon, sukrosa dan air sebagai perckat.
Pelet-pelet ini disusun dalam bentuk "bed" dengan

ketinggian tertentu, sedangkan gas klor dialirkan
secara kontinyu menembus bed. Reaksi yang terjadi
pada proses klorinasi adalah(j),

j ZrO: + C + Cl2 -» 2 ZrC1-t + c 0

2 ZrO2 + CO + C!2 ZrCU + CO2

(1)

(2)

ZrO2 + C + 2 CI2 -> ZrCU + CO2 (3)

Untuk dapat meneliti kinetika reaksi diatas, maka
reaksi antara zirkonium dioksida dan karbon
dianggap berlangsung similar dengan "grain
model",yang diutarakan oleh Szekely dkk (1976)
dan dikutip oleh Min Chen.Y dkk(4). Dalam model
ini pelet zirkonium dioksida dianggap merupakan
gabungan dari butiran padatan yang bereaksi
dengan tanpa terjadinya perpindahan massa.
Butiran dianggap tidak porous dan reaksi terjadi
pada permukaan tiap butiran. Reaksi antara padatan
dan gas dianggap similar dengan "shrinking core
mode!"w. Beberapa anggapan yang diambil dalam
model ini adalah padatan yang bereaksi dianggap
berbentuk bola dan mempunyai porositas awal
sangat kecil sehingga dapat diabaikan, juga reaksi
terjadi pada permukaan padatan, sedangkan reaksi
dianggap berorde 1. Kecepatan proses klorinasi
dipengaruhi salah satu dari proses berikut
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LReaksi Kimia.

Kecepatan reaksi dapat dinyatakan sebagai berikut

r ~— •
dNs

4 7trs
2 dt

= - k s Yc,

= - i
4 n r; dt

(4)

(5)

dengan
r = kecepatan reaksi

Ns =jumlah moi padatan

Ng =jumlah moi gas

ks =konstante kecepatan reaksi untuk reaksi
permukaan berorde satu

Xs = jari-jari padatan tidak bereaksi

Yci2=feonsentrasi gas Cl2 dalam aliran gas

Bila ditinjau persamaan 4
dN sr = = kC5

bila
(6)

Dalam peristiwa ini jumlah reaktan adalah
sebanding dengan luas permukaan padatan yang
tidak bereaksi. Kecepatan proses klorinasi
didasarkan atas unit permukaan padatan yang tidak
bereaksi (4). Substitusi persamaan 6 kedalam
persamaan 5 dan sesudah diiategralkan didapat

In ( 1 - XA ) = kt + c (8)

biladtbuatgrafikhubunganantaraln(l-XA) dan t
,hasilnya berupa garis lurus, maka orde reaksi
adalahl.hargakdapatdihitungdarislopegaris.

Porositas pelet ditentukan dengan rumus
berikut<2)

Ep =
(9)

dengan:

Ep = porositas pelet

Vp = volume pelet

Wc = berat karbon daiam pelet

Ws = berat ZrOi dalam pelet

pc&ps = densitas karbon dan ZrO2

Jumlah ZrOi yang bereaksi dihitung sebagai berikut

(10)
Ms + Mc

Konversi Xs dihitung dari:

v _ A W '-̂ s — -rr.—r (12)

dengan,

Ms & Mc =berat moiekul ZrO2 dan karbon
m = perbandingan mol. ClZrOi
Bila persamaan (10) dan (11) disubstitusi ke (12)
didapat

_ (Ms-t-^Mc)AWp (13)
s ~ (Mi + M t)W,°

Reaksi antara ZrO2 dan gas Cl2 berlangsung pada
permukaan

(14)

(15)

(16)

(17)
Ns =

V p ( l - E ) Ms

Bila persamaan 17 didiferensialkan terhadap t,
didapat

,Mi _ v» ..»,. (18)
dt MsVp(l-E)"d,

penggabungan persamaan (15), (16) dan
(lS)didapat

dWs : ^ I > k , Y c „ ('9)

persamaan (14) dideferensialkan ke t
dandisubstitusi kepersamaan (19) didapat:

d, 2 p s

bila persamaan (20) dintegralkan dan
disubstitusikan ke defm,isi Xs didapat:

= kit ( 2 1 )

den<;an
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ki =
Ms (22)

2psMs

Dibuat grafik hubungan antara:(I-Xs) vs t bila
berupa garis iurus, maka proses klorinasi dikontrol
oleh reaksi kimia <4 \ harga ki dapat dihitung dari
slcpe.

2. Difusi pada lapisan fiim gas mengontrol

Tahanan lapisan film pada permukaan
padatan tergantung pada sejumlah'faktor, antara
lain kecepatan relatif antara partikel dan-gas-, uku.ran
partikel dan sifat-sifat gas (Levenspiei, 1972).
Kecepatan difusi juga didasarkan atas permukaan
padatan yang tidak bereaksi.

(23)

(24)

(25)
harga ks dapat dihitung dari rumus yang

diberikan oieh Ranz dan Marshall(1952), dalain
buku Levenspielw

= 2 + 0,6 (Sc)w (Re) w (26)

Bila dp kecil, persamaan dapat disederhanakan
menjadi:

2D D (28)

dengan

Y = molefraksi gas CI2

D = diffusivitas gas CI2
Dengan cara yang sama seperti diatas akan
didapatkan hubungan

densan

k2 =
(30)

rs = diamster padatan mula-mula

Selanjutnya dibuat grafik hubungan antara (1-XS)
2/3

versus t, bila grafiknya berupa garis lurus, maka
berarti reaksi kiorinasi dikontrol oleh difusi gas.

TATA KERJA

Bahan

Zirkonium dioksida, merupakan hasil proses
dari tahapan proses sebetumnya. Sebagai sumber
karbon digunakan petroleum coke yang diperoleh
dari PT Inalum, yang mempur.yai kadar air 0,67%,
bahan mudah menguap 11,93%, karbon tetap atau
"Jixed carbori' 86,31% dan densitas 1,691 g/cm3.
Bahan pengikat yang digunakan adalah sukrosa
yang mempunyai kadar air 0,07%. Gas CI2 yang
dipakai dibeli dari PT Sodawaru, dan mempunyai
kemurnian sebesar 99,8%. Zirkonium dioksida dan
petroleum coke diayak menggunakan ayakan
dengan ukuran standar ASTM sesuai dengan
ukuran yang diinginkan, ZrO2 lolos ayakan 160
mesh, sedangkan petroleum coke lolos ayakan 200
mesh. Untuk pembuatan pelet digunakan cetakan
dengan diameter 10 mm ,dan ditekan rrienggunakan
"hyclraitlic press" dengan tekanan yang divariasi
antara 5kN-20kN. Komposisi bahan untuk briket
adalah 87% ZrOi; 9,75% C; 3,25% sukrosa dan air
suiing. Peiet berbentuk silinder tipis ini kemudian
dikeringkan pada suhu 120 °C, sebelum digunakan
sebagai umpan klorinasi.

Alat dan Cara Penelitian

Proses klorinasi dilakukan menggunakan
reaktor yang dibuat dari gelas pyrex dengan ukuran
diameter dalam 1,2 cm dan diameter luar 1,5 cm,
dengan ketinggian 53 cm, sedangkan ketinggian
daerah pemanasan adalah sesuai panjang pemanas,
25 cm. Untuk menampung hasil proses digunakan
sublimator dari gelas dengan ukuran panjang25 cm,
diameter dalam i,7 cm, dan diameter luar 8,6 cm.
Gas yang belum bereaksi dan sisa hasil reaksi,
keluar dari sublimator masuk ke dalam kolom
penyerap, yang dilengkapi dengan bahan isian dari
gelas berbentuk silinder, baru dibuang ke udara
luar. Larutan penyerap yang digunakan adalah
natrium hidroksida. Rangkaian alat yang digunakan
dapat dilihat dalam gambar 1.

Cara Kerja

Proses dilakukan secara semikontinyu. Pelet
dengan jumlah dan berat tertentu dimasukkan ke
dalam reaktor, kemudian rangkaian alat dipasang.
Mula-mula dialirkan gas argon dengan kecepatan
tertentu ke dalam reaktor. Kemudian reaktor
dipanaskan. Bila suhu yang diinginkan telah
tercapai, gas Cl2 dialirkan sesuai vvaktu yang
diinginkan. Pemanas dimatikan dan setelah suhu
reaktor turun menjadi 400 °C, g"as argon dialirkan
lagi dalam waktu tertentu, rangkaian dibuka, hasil
dalam sublimator diambil, ditimbang dan dianalisis
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dengan spektrometer pendar sinar-X. Residu juga
diambil, ditimbang dianalisis.

J1

m
V

1 «

Keterangan:
1. Reaktor 5. Penyerap 9. Tabung gasAr
2. Pemanas 6. Pengatursithu 10&U. Lar. NaOH
3. Sublimator 7. Flow meter
4. Termometer 8. Tabttng gas Ch

Gambar I. RangkaianAlatPeinbiiatatiZrCU

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Hasil-hasil penelitian yang didapat
dicantumkan dalam gambar 2-6. Hasil pengecekan
terhadap orde reaksi hasilnya dapat dilihat dalam
gambar 2.

-to(l-K)

Suhu Opmsl
- i - «5O°C - * - 700'C

Gambar2. Hubungan antara -
dengan waktit

Dari gambar 2 menunjukkan hubungan
antara -ln(l-X5) versus t, ternyata grafiknya berupa
garis lurus, sehingga orde reaksinya adalah 1, sesuai
dengan anggapan yang diambil, harga konstante
kecepatan reaksi dapat dicari dari tangen arah garis.
Penentuan mekanisme reaksi yang mengontrol
dilakukan dengan membuat grafik hubungan antara

0,25

t Suhu Operasi,« C
— 600 C -*- SSO°C - « - 700°C

Gambar3. Hubungan antara (J-Xs)
tlengan waktu, t

1/3

Suhu optr i t i , ' C
— 600°C - t - 6S0°C - » - 1

Gambar4. Hubungan antara (1-Xs)
dengan waktu, t

10 1S
Tekanan pengepre>an,kH.

GambarS. Hubunga.n antara konversi, Xs
dan tekanan pengeprean pelet.

versus t. Dari gambar3 dapat dilihat bahwa grafik
pada variasi suhu berupa garis lurus, sehingga disini
reaksi kimia mengontrol, sedangkan dari gambar 4,
grafik menunjukkan bahwa hubungan ini
merupakan garis lurus, maka disini difiisi gas ju'ga
mengontrol.
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Untuk mengetahui pengaruh tekanan
pengepresan pada pembuatan pelet terhadap
klorinasi, dapat dilihat dalam gaitibar 5, dibuat
grafik hubungan antara konversi, Xs versus tekanan
pengepressan pelet pada pembuatan pelet. Terlihat
bahwa makin besar tekanan pembentiikan pelet,
ternyata kcnversi makin kecil, sehingga anggapan
semula bahwa reaksi antara padatan sesuai dengan
grain model tidak terbukti.

Fraksl

0.040S 0.035
Oumfter ra'4-rUa parUM.mm

0.161

[ 600° C

S'jhu operssi
^ 3 7S0 °C

Gatnbar6. Dislribusi ukuran partikel dalam
briket sisa proses

Dari gambar 6 dapat dilihat bahwa fraksi
massa yang berukuran kecil makin banyak sesudah
reaksi terjadi dibandingkan dengan sebeium
terjadinya reaksi, sehingga anggapan bahvva reaksi
terjadi sesuai dengan shrinking core model terbukti.

KESIMPULAN.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa reaksi klorinasi adalah merupakan. reaksi
orde 1, sesuai dengan model shrinking core ,
sedangkan proses dikontrol secara bersama-sama
oleh reaksi kimia dan difusi gas.
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TANY A JAWAB

Eric, Jr

1. ZrOi yang dipakai diperoleh darunarta,
karenayang disebutpasir zirkon terdiri dar'i
campuran (ZrzSiOi, + ZrO?) , pasir zirkon
istilah tambang

2. Berapa persentase ZrCU ydng dihasilkan
dari hasil reaksi, mlsalnya untuk 100 gr
ZrOz

Dwi Retnani S

' 1. Dari hasil proses

2. Sekitar22%

Supurdjo

1. Makin tinggi sulnt, partikel kecil makin
banyak, apakah tidak sebaliknya

2. Bagaimana pengaruh impitritas terhadap
kecepatan reaksinya

Dwi Retnani S

1. Tidak

2. Impuritas (tak murnian) kadarnya kecil
sekali (di bawah 0,05 %) sehingga tidak
berpengaruh terhadap kecepatan reaksinya

Iiulra Sitryawan

1. Persamaan kecepatan reaksi diperoleh
ordernya satu (dihitung berdasarkan
persamaan garis lurus), apakah setiap
reaksi antara padatan dengan gas diperoleh
ordernya satu

2. Untuk mengatasi partikel padatan ikut
keluar bersama gas sisa apa sudah
diperhitungkan

Dwi Rctnani S

1. Belum tentu

2. Kemungkinan bisa digunakan tiap gas
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Tunjung I

1. Dari variabel yang diteliti proses dikontrol
oleh reaksi kimia dan difitsi. Reaksi yang
manayang lebih domlnan

2. Mengapa grain model tidak sesitai dengan
proses tersebut, bagaimana bila diterapkan
di sistim flnidized

Dwi Retnani S

1. Untuk mengetahui reaksi yang Iebih
dominan periu dilakukan penelitian lanjutan
yang bisa merubah regimenya

2. Pada penelitian dengan variabel tekanan
pengepresan pelet, makin tinggi tekanan
berarti jarak antara partikel padatan makin
kecil, tetapi ternyata konversinya malahan
menurun, seharusnya naik. Hasilnya pasti

sama karena grain model tidak dipengamhi
kecepatan gas.

Murduni Sumarsono

Pada pembuatan ZrCl4 apakah energi
aktivasinya iidak diperhitungkan, mengingat
kecepatan reaksi dipengaruhi oleh konstante
kecepatan reaksi dan konstante kecepatan reaksi
dipengaruhi energi aktivasi (rumus Archennts)
mohon petyelasan

Dwi Retnani S

Perhitungan mengenai energi pengaktif
tidak dilakukan dan sudah dipresentasikan {judul
Mekanisme Reaksi klorinasi) untuk melakukan
penelitian pada suhu yang lebih tinggi tidak bisa
karena keterbatasar. alat (suhu maksimum yang
dapat digunakan untuk reaktor)
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