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ABSTRAK:

PE,WODELAN K/NET/KA REAKS/ BRO,\-lfNAS/ OKSfDA BES/ PADA SfKLUS TER,WOKilW/A UT.3
UNTUK PRODUKS/ HfDROGEN DARf AfR. Telah Jilakukan analisa pemodelan terhadap kinetika reaksi
brominasi oksida besi dari hasil percobaan. Oksida besi berbentuk pelet yang dibuat dari kalsinasi pada
suhu /473OK dibuat dari campuran oksida besi. silika. bahan tambahan graftt dan selulosa. Reaktor
neraca panas (thermobalance reactor) digunakan untuk mempelajari kinetika reaksi brominasi pada
temperatur 493 oK selama 2-6 jam. Data-data percobaan diuji terhadap model-model kinetika reaksi yang
sudah umum dikenal, dari hasil analisa dapat diketahui tidak satupun model-model ini dapat menerangkan
hasii percobaan. S~atu model baru yang merupakan kombinasi dua tipe kinetika reaksi yaitu partikel
bebas (exposed particle) don partikelterlapisi (coated particle) telah dibuat. dan model ini telah dapat
diaplikasikan dan bekerja dengan baik.

'ABSTRACT

REACTION Jl.IODEUING OF IRON O,\'ID£ BROlYlINATION IN THE UT.3 TH£RMOCHElYIICAL
CYCLE FOR HYDI{OG£N PRODU(:TION FRO/V TV"ITER. Analysis modelling of the iron oxide
bromination had been carried out using e.yperiment data from the iron oxide brolnination in the UT-3
thermochemical c.vcle. Iron o.yide in thl! form of pellets were made of the calcination of the mixture of iron
o.\"ide. silica. graphite and cellulose al 1./73 K. Thermobalance reactor was used to study the kinetic
reactions of the iron oxide bromination at a temperature of ./73 Kfor 2 -6 hours. The data collectedfrom
the experiments ~'ere used as input for the common models. However, none of these models could not
e.\"plain the result of the e.\"periments. A new model. a combillation of two kinetic reactiOIlS: e.\"posed particle
and coated particle was created and worked successfully

PENDAHULUAN
T elah lama diketahui bahwa pemakaian

energi fosi! yang tidak terkontrol akan
dapat memmbulkan kerusakan terhadap

lingkungan. Diantara kerusakan tersebut
antara lain punahnya hutan clan kehidupan
didalamnya, efek rumah kaca clan sebagainya.
Oleh karena itu dalam rangka menyongsong abad
ke-21 perlu dipersiapkan suatu sistem energi
bersih clan berwawasan lingkungan. Hidrogen
adalah salah satu calon (candidate) dari sejumlah
sumber energi altematif masa depan yang
diharapkan akan dapat menggantikan kedudukan

energi fosil sebagai bahan bakar untuk pesawat
terbang, mobil dan keperluan rumah Inngga.
Hidrogen selain dapat diproduksi dari air, juga hila
dibakar akan kembali ke lingkungan sebagai
molekul air tanpa mengotorinya, sehingga dengan

demikian diharapkan konservasi sumberdaya alam
clan kelestarian lingkungan akan terpelihara
dengan baik

Siklus VT-3 (gambar 1) adalah siklus
termokimia untuk memproduksi gas hidrogen dari
air. Siklus ini yang diperkenalkan oleh Kameyama
dkk. [1] pad a tahun 1978, terdiri dari empat
langkah reaksi, menggunakan dua buah reaktor
(Besi dan Kalsium) clan dua separator (Oksigen
clan Hidrogen). Vntuk pengembangan sistem VT-3
ini dari skala kecil (laboratorium) ke skala besar
(pilot, industri) baik untuk keperilian simulasi clan
studi kelayakan lainnya pengetahuan mengenai
kinetika reaksi dari masing-masing senyawa kimia
yang digunakan menjadi sangat penting. Model
kinetika reaksi yang digunakan/diusutkan
haruslah dipilih sedemikian rupa sehingga dapat
mewakili data-data percobaan [2,3,5].
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Dalam reaktor 8esi (Fixed-bed reactor), selain
terjadi dua persamaan reaksi seperti pad a gambar
I, juga terjadi reaksi sampingan dari gas brom
yang terbentuk pada "reaksi brominasi, bereaksi
kembali dengan reaktan] Fe304 mengikuti

persamaan reaksi scbagai berikut:

2. Proses pembuatan pelet

Sejumlah serbuk magnetite, grafit dan
selulosa dicampur bersama-sama kemudian

dituangkan sedikit demi sedikit kedalam campuran
silika gel dan zirkonia dalam "wiring blendor" dan
dicampur pada kecepatan 6200 rpm selama 10
menit (gambar 2). Amonium karbonat
ditambahkan pada campuran untuk meng-

gumpalkan sol-gel. Gumpalan yang terbentuk
dipres dengan pengguli (kneader), kemudian
dimasukan pencetak relet (pelletizer) untuk
memperoleh silinder relet dengan diameter 5mm.
Kemudian dimasukan dalam "rounder" untuk
membentuk butiran pelet. Pelet-pelet ini dikering-
kan pada temperatur kamar selama 24 jam

kemudian di kalsinasi pada temperatur 1473OK
dalam tungku listrik dibawah aliran udara.

493OK
3Fe304 + Br2 ~ 4Fe2 + FeBr2 (I)

Dan dalam proses kalsinasi pembuatan
pelet, Fe304 akan teroksidasi menjadi Fe203'

untuk mengembalikan ke Fe304 perlu dilakukan

olah awal reaksi brominasi (pre treatment bro-

mination) seperti pada persamaan (2) dan hidrolisa
(gambar I).

3. Pengukuran reaktivitas dan kinetika realui

Penentuan reaktivitas dan kinetika reaksi
dipelajari dengan menggunakan reaktor neraca
panas (gambar 3). Reaktan pelet diset dalam
basket platina yang digantungkan pacta per
(spring) kwar-sa didalam reaktor kwarsa. Selama
pemanasan awal dari reaktor, gas nitrogen
dialirkan dari arah bawah reaktor. .Bila
t~mpcratur telah mencapai 493 oK, 9.15 moio/ll
I-IBr dalam (N2 + 1-12°) dialirkan kedalam reaktor

dan dilakukan reaksi brominasi selama 1-6 jam.
Selanjutnya, kedalam reaktor dialirkan gas inert
(Nv, lalu dipanaskan hingga 833 oK, lalu

dilakukan reaksi hidrolisa selama 1 jam dengan
mengalirkan 56.99 mojo/II H2O dalam N2' Satu

siklur reaksi terdiri dart reaksi brominasi dan
hidrolisa. Akhimya reaktor didinginkan hingga
temperatur 493 oK dan diulangi reaksi brominasi
untuk siklus reaksi berikutnya. Kecepatan aliran
gas adalah 0.5 ml per menit untuk reaksi
brominasi dan 1.01 ml per menit untuk reaksi
hidrolisa. Dalam makalah ini hanya dipelajari
kinetika reaksi brominasi olah awal (FeZ03)

deng(\n lama reaksi 6 jam dan temperatur 493 oK.

493OK
Fe203 + 6HBr .2FeBr2 + 3H20 + Br2

(2)

Dalam sistem reaktor fixed-bed untuk
produksi hidrogen, kedua reaksi tersebut diatas
akan terjadi disepanjang reaktor yang dilalui oleh
gas reaktan. Oleh karena sedemikian pentingnya
keterlibatan reaksi olah awal (2) dalam produksi
hidrogen, dirasa perlu untuk mempelajari
mekanisme dJn pcmodelan dari reJksi olah Jwal
reaksi brominasi terse but.

Dalam makalah ini, dilaporkan proses
analisa pemodelan dari kinetika reaksi brominasi
oksida besi.

PROSEDURPERCOBAAN

1. Bahan dasar

Bahan dasar reaktan besi diperoleh dari serbuk
bahan yang beredar di pasaran atau berderajat
laboratorium. Serbuk magnetite (Fe304) dengan

partikel berukuran 4.6 ~lm, serbuk grafit dan
larutan 47 % be rat asam bromida menggunakan
produk buatan Wako Pure Chemical Industries
Ltd. Zirkonia menggunakan produk buatan Tosoh
Coorporation, se.lulosa ( ukuran partikel 40 ~m)
dan silika gel ( 20 % berat dengan partikel
berukuran 0..004-0.006 ~m, Cataloid SI-550)
menggunakan produk buatan Catalysts and
Chemical Industries Co. Ltd. Air suling digunakan

pada setiap prosedur percobaan.

ANALISA PEMODELAN

Telah lama diketahui bahwa model struktur

dapat dilambangkan ol.eh persamaan matematika,

dan bilamana model. sudah ditetapkan maka suatu

kehilrusan untuk mengadopsi semua persamaan
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dimana X, ki' Coi clan Csi mewakili konversi.,
reaktan padat pada waktu lamanya reaksi t,
konstanta kecepatan reaksi berdasarkan .unit
volume pelet untuk reaksi (i), molar konsentrasi
dari reaktan gas gi dan molar konsentrasi reaktan
pad at si.
Pada gambar 5 terlihat pengaplikasian model
tipe-l dan tipe-2 terhadap data percobaan reaksi
brominasi selama 6 jam. Oari gambar dapat
diketahui bahwa dengan mengkombinasikan

kedua model tersebut telah dapat menerangkan
data percobaan dengan baik.

H. Kameyama dkk. [2] juga telah
melaporkan bahwa reaksi brominasi senyawa besi,
kecepatan reaksi orde 1 terhadap konsentrasi HBr
telah dapat diaplikasikan dengan baik m = 1.

Sedangkan orde reaksi terhadap reaktan padat

model tipe-l, atau nilai n dari persamaan (I)
ditentukan dari slope In (dX/dt) vs In(I-X).
Sebagai contoh pad a gambar 6 untuk reaksi
brominasi Fe(III) oksida nilai m = 1 dan n =

O.2.(lihat table 1).

CAT AT AN KESIl\'IPULAN

Oari analisa data percobaan dapat

disimpulkan bahwa model yang diusulkan yang

terbagi dalam 2 tipe (partikel bebas clan partikel

terlindungi) teiah dapnt menerangkan hasil

percobaan dengan baik at au setidak-tidaknya telah

dapat mengantisipasi kegagalan dari model reaksi

homogen.

matematika model tersebut. Dalam process

eng.ineering penyederhanaan terhadap persarnaan
matematika, dalam hal ini persamaan kecepatan
"reaksi yang mewakili suatu proses reaksi adalah

menjadi tujuan utama[4].

Kameyama dan Yoshida [2] sebelumnya
telah mengaplikasikan model kinetika reaksi
homogen yang paling sederhana terhadap kinetika
reaksi-reaksi siklus UT -3. Akan tetapi dengan
berkembangnya disain pembuatan reaktan pelet,
terutama untuk senyawa besi. Model yang
dikemukan Kameyama dan Yoshida ini tidak
dapat lagi menerangkan reaksi brominasi besi(III)
oks ida, atau tidak ada kesesuaian antara model
yang dipilih dengan hasil p~rcobaan.
Amir dkk.[3] mencoba mengusulkan pemodelan
kembali, seperti terlihat pada gambar 4 guna dapat
menerangka": hasil percobaan. Dalam model ini
diasumsikan bahwa konsentrasi rasa gas adalah
homogen dise!uruh reaktan pelet dan sarna dengan
konsentrasi diluar reaktan pelet, akan tetapi
diasumsikan pula bahwa ada 2 jenis pertikel
besi(III) oksida dalam reaktan pelet. Secara
sederhana dapat diterangkan sebagai berikut:
tipe-l: sempuma sebagai partikel bebas (exposed

particle), kecepatan reaksinya dikontrol
oleh partikelnya sendiri.

tipe-2: sempuma sebagai pertikel terlapisi
(coated particle), kecepatan reaksinya
dikontrol rnelalui difusi lapisan silika.

Agar supaya dapat rnenerangkan data-data
percobaan dengan baik, selanjutnya diasumsikan
bilamana partikel besi(III) oksida telah
dikonversikan ke besi(II) bromida, lapisan silika
pecah sebagai akibat dari pengembangan partikel
senyawa besi dan pertikel terse but berubah
menjadi tipe-l sebagai model kinetika reaksi

homogen.

DAFT AR rUST AKA

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan matematika yang mewaki!i

masing-masing model tipe-! (model kinetika

reaksi homogen) dan mode! tipe-2, dapat

dijabarkan sebagai berikut:

2

model tipc-l :
3

H. KAMEY AMA and K. YOSHIDA,
,. Br-Ca-Fe water-decomposition cycles for

hydrogen production", Proto 2nd World
Hydrogen Energy Con f., Zurich, Switzerland,

1978.

H. KAMEY AMA and K. YOSHIDA,
"Thermochemical decompositions in hydro-
gen production by the UT-3 cycle consisting
of Br-Ca-Fe compounds", Nippon Kagaku
Kaishi, 6, 1980

R. AMIR, T.SATO et al., "Design of solid
reactants and reaction kinetics Concerning
the lron Com,lJound\' in the UT-3
Thermochemical C.vcle", Int. J. Hydrogen

Energy, 17,10,783- 788(1992)

3)

model tipe-2 ~. = dX/dt = kiCgi

I (4)
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PRES KEDALAM CETAKAN SlUNDER

(j,

PEMBENTUKAN BOLA-BOLA PELET

fJ

JJ.

Q P,\NAS Q P,\NAS

M KALSINASI PADA 1473 K

FcJO., FC20J

N~

If,J"'
~
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Gambar 2. Proses Pembuatan Pelet

1. Larutan Hbr 7. Pemindahan Difrensial
2. H2O 8. Meter Displasemen
3. Pompa roller 9. Konventer AID
4. Evapolator 10. Personal Komputer
5. Tungku Listrik ii. Air Pendingin
6. Reaktor 12. Botoi Penyerap

N -.-

Galnbar I. Konsep dasr proses siklus UT-3 untuk
penguraraian Inolekul air
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'Dp =o.OO4Im]
C?-JBr = 1.6 (mol/m3]

-C~.62.0:s= 5600 mol/m3 :
T =493 K I
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Keadaan sebenarnya

Gambar 3. Peralatan Eksperimen

;~i~

SiO2 0:1
0.1

:,,~if:j'

-x

2 Gambar 6. Evaluasi order reaksi bronri-nasi tipe-l
(partikel bebas Fe1°.J

Partikel Fe2D) terla-

pisi SiD2

Partikel bebas

Fe20

Gambar 4. flIfodel reaksi Fe20j

TANYA JAWAB

Tlmjlllrg hrdrati

Pada model 1 nampak reaksi dikontrol oleh
partikel, sedangkan model kedua dikontrol
oleh peristiwa diflusi. Sedangkan pada
eksperimen (mungkin) gabungan dari model
pertama kedua. Tetapi dalam kesil1rpulan tidak
ada bentuk modehJ:\'a. Apakah hat tersebut
tidak diformrtlasikan sekaligus ?

Amir Rusli

Sebenarnya ado. diformu/asikan do/am
makalah untuk ripe 1 dan ripe 2

-.d.s.1- = 3,36 X 107 CS1 (I-X)O.2 Cg
dt

tipe

tipe 2: -d S2 = 4,05 x 10s Cg

dcngan perkiraan komribusi masing-masing
tipel 75 %
tipe 2 25 %

Gambar 5. A-letoda analisa pemisahan
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Bukull

D,.i Bij'l/lltoro
-Karena .vang dipelajari adalah kinetika reaksi,

parameter suhu sangat berpengaruh terhadap
kecepatan reaksi. Pada suhu berapa terjadi
konversi maksimal ?

-/'vfohon dijelaskan model baru yang disusun da-
pat diaplikasikan dan bekerja dengan baik,
Kinetika reaksi yang disusun menurut orde
berapa?

Amir Rusli

I. I~C3ksi l:elO) + 6 IIBr ~ 2 FcBrl + 3H20 + Brl

terjadi pada range yang sempit 215 -225°C
atau tepat pada 220°C dengan konversi maks.
80 -90 %

2. Gabungan model ini, sesuai dengan data pe-
cobaan mengikuti reaksi orde 1 (satu)

Aglls Taflazani
-Del/gan model yal/g al/da perkenalkan, apakah

dapat diperkirakal/ besar/ jlllniall H 2 gas yang

dapat diproduksi persalliall Ivaktu ?
.Ra"demel, Glut illi berapa ?

Amir Rusli
-Group produksi Hidrogen di Jepang (khususnya

UT -3) telah memiliki plant skala laboratorium
(Bench skala) dengan kapasitas produksi 3

I/jam.
-Alat ini dibuat tahun 1980 diperlukan dana

i:1J 5000.000 (Rp 20.000.000,- ) per unit alat
"Bench Scale Plant "

lWoch. Setya/fji

Dalam pemodelan kine/ita reaksi. umumnya
dimulai dari penyusunan neraca maS3a don
nerca panas (energi). Mengapa saudara /idak
melakukannya ?
l3agaimana pengaruh suhu pada reaksi
tersebu/. apakah hanya mas/lk dalam
persamaan k = f (T). Asumsi-asumsi apakah

yang saudara ambit ? mohon di/ampilkan
dalam makalah.

}'1ohon dijelaskanl di/ambahkan pula diagram
alir simulasinya.

AmirRusli
-Neraca massa dan energi telah dilakukan

(konversi reaksi mencapai 80 -90 %), walaupun
tak disebutkan dalam kalimat yang jelas dalam
makalah.

-Suhu sangat berpengaruh, range suhunya sangat
sempit, agar diperoleh produk yang sarna 215 -
225°C atau tepatnya 220°C, diatas/ dibawah
temperatur itu akan terbentuk zat lain.

Amir Rusli
Asumsi: (ada di makalah)

-Konsentrasi rasa gas homogen diseluruh
reaktor

-Ada 2 jenis partikel besi (III) oksida
-Bila besi (III) telah dikonversikan ke Fe Br2

lapisan silika pecah, berubah ke tipe- 1
-mohon maar sara tidak membahas simulasi,
(ada di prosiding program reaktor -SATAN

1993).
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