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ANALISIS MEMBRAN SILIKA PEMISAH GAS UNTUK
PRODUKSI GAS HIDROGEN MENGGUNAKAN TERMAL
REAKTOR NUKLIR
Tumpal Pandiangan
PTRKN - BATAN

ABSTRAK
ANALISIS MEMBRAN SILIKA PEMISAH GAS UNTUK PRODUKSI GAS HIDROGEN MENGGUNAKAN
TERMAL REAKTOR NUKLIR. Salah satu dari beberapa metoda produksi hidrogen yang dikembangkan
saat ini adalah metoda thermochemical. Metode ini dapat menjary'ikan ejisiensi termal hingga 70 % dan
juga sekaligus menurunkan temperatur operasional dari 80(f'C hingga sekitar 45(f'C. Salah satufaktor
yang dapat meningkatkan ejisiensi termal produksi hidrogen pada metoda tersebut di atas yaitu dengan
mengaplikasikan membran pemisah yang mempunyai tingkat permeasi yang relatif tinggi dan juga memiliki
daya pisah terhadap gas hidrogen yang relatif besar. Telah dilakukan analisis terhadap pengaruh waktu
dan temperatur proses CVD (Chemical Vapouration Deposition). Pelapisan silika membran dibuat dengan
metode CVD pada tekanan atmosfer. Silika membran dibentuk pada bagian luar permukaan tabung alpa
alumina. Permukaan luar tabung alumina sebelumnya telah dilapisi dengan lapisan gamma alumina yang
berukuran pori rata-rata 0,01 mikrometer. Kemampuan permeasi dan daya pisah silika membran yang
dibuat dengan metoda CVD pada temperatur 60(f'C terhadap gas-gas H2' He dan N2 yaitu: sekitar 2 x
Irr}(), 9 x Irr9 dan 4 x Irr7 mol Palm2s dan daya pisah gas H;/N2 = 45. Daya permeasi ini relatifbaik
namun daya pisah adalah relatif sangat rendah.
Kala-kunci : permeasi, membran

ABSTRACT
ANALYSIS OF GAS SEPARATED FOR SILICA MEMBRANE IN HYDROGEN GAS PRODUCTION BY
USING NUCLEAR REACTOR THERMAL. One of the hydrogen production method that have been
developed is a thermo-chemical method. This method is permissible to increase thermal efficiency up to 70
% and to decrease of operational temperature from 80(f'C down to 450 DC.One of several factor that can
incrase of the hidrogen production thermal efficiency at the above method is to aplicate a seperated
membran that have a relatif good for permeanscy and selectivity performace. It had been carried out for
analyzing of time and temperature CVD (Chemical Vapouration Deposition) that is affected to permeansce
and power selecting performance of the membran. The layering membran silica process was carried out by
means of the CVD method at atmosfer pressure.
The membrane silica layering that was observed was
developed by a CVD method in atmospheric pressure. The silica membrane was formed at the out side
surface of the alumina gamma Sirmaerlh7irhad been coated by alumina gamma which it has average
porosity abaut of 0.01 mic.meter. A permeansce and separation power performance of the membrane silica
that was carried out by means ofCVD method at 600 DCon H2' He .and N2 are: 2 xlO'}(), 9 X 10.9 dan 4 x
10.7 mol Palm2s and the selected power of H;/N2 = 45. The permeansce of that membran is relatif good but
the selected power is relatif not so good.
Keywords: permeance, membrane

PENDAHULUAN

luas sebagai sumber energi. Dewasa ini, produksi
energi nuklir menghasilkan
sekitar 17% pembangkitan energi listrik total di dunia. Keseluruhan,
energi
utama
dunia
sekitar
30 % konsumsi
digunakan untuk pembangkit listrik. Sekitar IS %
digunakan
untuk transportasi
dan sisanya 55%
Hal
diubah menjadi air panas, steam dan panas.[I]
ini menunjukkan
bahwa potensial aplikasi energi
nuklir
dalam sektor non listrik mungkin sangat

Diantara
daya tinggi
nuklir, (HTGR)
reaktor
pendingin reaktor-reaktor
gas temperatur
adalah unik dalam kemampuannya
untuk mencapai
temperatur
keluaran
sistem
sekitar
lOOO 0c.
Kemampuan reaktor tersebut membuka
spektrum
luas
dalam
aplikasi-aplikasi
industri
untuk
pemakaian reaksi inti nuklir yang merupakan basis
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lebar, walaupun dewasa ini hanya ada beberapa
reaktor nuklir digunakan untuk aplikasi non listrik
Hal tersebut diatas telah mendorong untuk
membangun dan mendemonstrasikan aplikasi daya
nuklir
temperatur tinggi. Komisi energi atom
Jepang telah merekomendasikan
membangun
reaktor uji teknik temperatur tinggi (HTTR).
Konstruksi HTTR 30 MW(th) bependingin gas
helium sudah dibangun sejak Maret 1991, di Pusat
penelitian Oarai (JAERI).
Metode
thermochemical (terrnokimia)
produksi
hidrogen
berfungsi
untuk mendekomposisikan air menjadi hidrogen dan oksigen
melalui kombinasi-kombinasi reaksi kimia. Proses
reaksi-reaksi kimia ini, terjadi
hanya dengan
menggunakan panas saja. Air dan panas menjadi
masukan untuk proses pembentukan kombinasi
reaksi- reaksi termokimia, maka elemen-elemen
pembentuk dan waste heat (panas sisa) menjadi
keluaran proses. Metode ini adalah salah satu dari
metode-metode konversi energi yang mengubah
energi terrnal menjadi energi hidrogen, itu adalah
potensi kimia atau panas pembakaran hidrogen.
Diantara metode-metode konversi energi untuk
mengubah energi primer seperti solar, nuklir
menjadi energi hidrogen, proses termokimia telah
mendapat perhatian, karena akan lebih efisien dan
cocok untuk aplikasi dalam skala besar.[I]
Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan
agar mecapai produksi hidrogen yang efisien, yaitu
antara lain sifat permeasi dan daya pisah membran
terhadap gas yang akan melewatinya. Jika
diinginkan nilai permeasi yang tinggi, maka hal ini
mengakibatkan nilai daya pisah menjadi rendah

dan sebaliknya. Untuk mendapatkan suatu kemurnian gas yang tinggi, untuk itu diperlukan daya
pisah yang tinggi pula. Berbagai literatur telah
mengembangkan
peningkatan
perrneasi
dan
sekaligus juga meningkatkan daya pisah terhadap
berbagai gas. Pemisahan gas dengan menggunakan
membran SiOTVycor[Z,3J, sedangkan yang menggunakan membran silika pada poros gelas[4,5].Pada
percobaan ini[6,7] telah dibuat suatu membran
melalui metode CVD sesuai dengan prosedur yang
dikembangkan dengan menggunakan membran
silika pada matriks pendukung alumina membran
[6,7].Hasil perhitungan daya pisah terhadap gas yang
melewatinya relatif besar yaitu 45 untuk gas Hz
terhadap Nz (nilai permeansi Hz/nilai perrneasi Nz =
45), pada kemurnian gas yang relatiftinggi.
Silika membran yang dibuat dengan metode
CVD selama 10 jam pada temperatur 450°C dengan
tekanan atmosfer dan kemudian didinginkan pada
temperatur kamar selama sekitar 12 jam. Silika
membran dibuat dari tabung alpa alumina sebagai
substrat dan perrnukaan luar telah mengalami
coating dengan ukuran pori rata-rata 0,01 micro
meter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari sifat permeabilitas dan daya pisah terhadap
gas, gun a meningkatkan efisiensi dan efektivitas
produksi. Untuk meningkatkan kemampuan unjuk
kerja suatu membran dipengaruhi oleh waktu, temperatur proses CVD dan kondisi lingkungan membran. Pada tulisan ini akan dikaji terutama pengaruh
waktu dan temperatur proses CVD dan kondisi
awal permukaan matriks sebelum proses CVD.

Penguraian Air Secara Termokimia
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Gambar 1. Penguraian air secara "thermochemical"
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Gambar
I menunjukkan
skema proses IS
sederhana
Bagian (i) disebut reaksi Bunsen dan
reaksi itu adalah eksotermik, reaksi menyerap gas
SOz, yang mana secara spontan terjadi pada kisaran
temperatur
peruraian

20-100

°c.

Bagian

HzS04 secarah

(ii) adalah

endotermik,

yang

reaksi
terjadi

dalam dua keadaan, yaitu peruraian
HzS04 gas
secara
spontan
menjadi
HzO dan S03 pada
temperatur
400-500
°c, kemudian
S03 terurai
menjadi SOz dan Oz pada temperatur sekitar 850°C
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dengan bahan
SiOz-BaO-CaO,
kecuali bagian
yang mengalami
permeasi,
yang kemudian
dikalsinasi pada temperatur I 200°C
2. Tabung alumina yang telah dikalsinasi
kebocorannya
dengan memasukkan

diuji sifat
ke dalam

pipa yang berisi air.
3. Kemudian
ke

tabung yang tidak bocor

dalam

peralatan

dimasukkan

percobaan

CYD

dan

reaksi

dilakukan proses sbb.: Tabung support ditempatkan di dalam reaktor quartz (diameter luar, 20

peruraian
HI. Reaksi ini dapat dilakukan dalam
bentuk fasa gas atau cair. Keperluan energi panas,

mm; diameter dalam, 18 mm; panjang, 500 mm )
dan ditempatkan
dalam pemanas listrik. CYD

baik untuk proses peruraian gas asam sulfat (sekitar
850 0q, maupun untuk proses peruraian gas HI

dioperasikan
pada temperatur
450°C
dengan
dialiri gas pembawa nitrogen pada kecepatan 1.5
- 2.0 I/menit dan temperatur TEOS (Si(CzHsO)4)

dalam

katalis

(sekitar 400

padat.

0q

dan

Bagian

(iii)

pemurnian

adalah,

dan pemisahan

gas

dijaga

lainnya semuanya diambil dari gas panas yang
dialirkan dari HTTR ke tempat proses-produksi
hydrogen.[I]
Metode ini menggunakan
reaktor

pendingin

pasokan panas dari

gas temperatur

tinggi. Salah satu

Iz (I) + SOz (g) + 2HzO (I) ~
HzS04 (aq),

(ii)

HzS04 (aq) ~

akibat

(iii)

2HI (g)

4.
1/2

Oz (g),

-7 Hz (g) + Iz (g).

progress

membran

silikalll

50 /lm dan lapisan

8. Percobaan
Nitrogen

Dalam

perlakuan

indikator

membran

dimodifikasi

dari

diturunkan
pendingin

dengan

cara

yang

sudah

kemudian

disimpan

dimodifikasi

dengan

ketiga

Membran yang sudah dimodifikasi
dengan
teknik CYD tersebut, diukur daya permeasinya.
Dalam
percobaan
ini.[I] telah
diperoleh
nilai
permeasi masing- masing gas Hz, He dan Nz pada
temperatur 450°C yaitu berturut turut sekitar 2 x
daya pisah gas
10,10 , 9 X 10'9 dan 4 x 10'7 dan
Hz!Nz = 45.

y-

CYD, support mengalami
dengan sealed (tertutup)

Prosiding
Pustek Akselerator

permeasi gas komponen tunggal gas
dan Hidrogen
dioperasikan
pada

temperatur 450°C.
Permeasi diukur berdasarkan teknik pressure-rise (Hwang et al ., 1998,
1999).

alumina dengan ketebalan beberapa (1-2) /lm,
yang
memiliki
ukuran
pori berturut
turut
masing-masing
: I /lm, 80 nm dan 10 nm.
Sebelum perlakuan
perlakuan
glazed

CYD.

secara
rotari
bagian
mana

teknik CYD tersebut, diukur daya permeasinya.

suplai
oleh Noritake
Co., telah digunakan
sebagai support. Tabung mempunyai 3 lapisan
struktur
yaitu satu lapisan a-alumina sebagai
support yang kedua lapisan
a-alumina yang
sekitar

dari

6. Membran yang dimodifikasi
dalam lingkungan atmosfer.

I. Tabung alumina poros (diameter luar, 5.5 mm;
diameter dalam, 3.5 mm; panjang, 250 mm), di

tebalnya

Selama

yang sarna dengan proses CYD.

7. Membran
pembuatan

35°C.

Setelah perlakuan CYD temperatur
secara lambat
dengan kecepatan
60°C/jam.

5. Kemudian
Disini, perbandingan
konversi kesetimbangan
pada
reaksi bagian ke tiga (2HI ~ Hz + 1 z) untuk
peruraian
HI dibatasi dengan nilai rendah yaitu
sekitar 20 %.

Prosedur

temperatur

dari daya pisah Hz!Nz sebagai
kondisi pori (pore closure)[7].

2HI (aq) +

HzO (g) + SOz (g) +

pada

CYD, permeasi dari Nitrogen dan Helium pada
saat tertentu diukur
dengan teknik
pressurerise. CYD akan dihentikan pada nilai tertentu

metoda IS[I],
dalamreaksJ-rea
~!!:.~_f;~er
splitting
Dalam
Sl imia yang
terjadi adalah
proses
sebagai berikut :
(i)

tetap

perlakuan
CYD bagian dalam tabung
kontinyu di evakuasi oleh pompa vakum
(Yan et aI., 1994). Tekanan
dalam
evakuasi secara kontinyu menurun sebagai
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Gambar

2.

Peralatan percobaan pengukuran
dengan metoda CVDYI

HASIL DAN PEMBAHASAN

permeasi

dan

pembuatan

membran

tipis. Teknik ini mempunyai banyak keuntungan
tennasuk kemampuan
untuk menghasilkan film
yang dapat dikendalikan menjadi film tipis yang
merata.
Pendeposisian film (CYD) dikerjakan
dengan mengalirkan Si(C2HsO)4 (TEOS) ke dalam
geometri pereaksi sbb: Si(C2HsO)4 (TEOS)-+Si02
+ 2 H20 4C2H4•

Membran keramik dapat dibuat agar
memiliki kekuatan mekanik dan permeasi yang
tinggi dengan mengaplikasikan film tipis sebagai
materil pemisah pada pennukaan pendukung poras
yang berbentuk tabular. Deposisi uap kimia
digunakan secara meluas dalam pembuatan film

SiGiJTlen,brane
(Nt)qQSU)

VYPpf,glass

(borosilicate)

3.5
Gambar

nm of por(3' size

3. lIustrasi pembuatan membran Si02 dengan CVD menggunakan

Sebelulll (lepOSlSllllelllbrall

Setelal1 depOSlSllllelllbrall

Gambar 4. Membran sebelum dan sesudah dilewati TEOS.
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Hasil Proses CVD menimbulkan pengisian
pada poros matriks oleh uap larutan TEOS, berupa
larutan silikat pada temperatur 450°C dengan
tekanan atmosferik (Gambar 3 dan 4). Perubahan
porositas membran terlihat dari kemampuan melewatkan gas Hz dan gas Nz yang semakin mengecil
daya permeasinya dan sekaligus meningkatkan daya
pisah diantara gas-gas tersebut. Hasil ini dapat
ditunjukkan dalam bentuk grafik antara waktu CVD

Tumpal Pandiangan, dkk.

dengan permeasinya (Gambar 5) dan grafik antara
temperatur CVD dengan permeasinya (Gambar 6).
Hasil permeasi dan daya pisah untuk berbagai daTi
perlakuan CVD dapat dilihat pada Tabel I.
Pada Gambar 5, grafik antara nilai permeasi
tampak menurun daTi orde 10 -6 sid 10'8mol Palmzs
dengan waktu deposisi yang meningkat yaitu : 5,10
15 dan 20 jam. Namun proses ini menghasilkan
daya pisah gas He dan Nz yang makin meningkat.

Permeasi gas He dan Nz
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Gambar S. Perubahan
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J

nilai permeasi sebagai fungsi waktu proses CVD.

Permeasi gas He, Nz dan Hz
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Gambar 6. Perubahan
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nilai permeasi sebagai fungsi temperatur
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Tabell.

HasH permeasi

daD daya

pisah uDtuk berbagai
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perlakuaD

cvnY.3,41

l'htN2 =
permeance
336
Alumina
373
19.0
12
at
473
100 -- 3000
1.000
250
300
&.8
Alumina
at
723
773
J(
K
6.6
973
2-22
12
at.
Alumina
500
Alumina
873
K
K
H2/N2>500
5.0
2.2
3.2
0.931.473
at
873
K
1000
AlulII
ilia
873
3.6
at
873
500
(-[2iC!
H2/CH
IbfN2
lhfN2
14=
.•
:>
"=
..sK
40
"Vycor
300
350
5000
200
2.2
at
Alumiua
"h/N:!
873
K
SUPP{)I1.
J'b/N2
IhtN2
f-h/N2
POI'OU,,<;
l}z!
1blN2
H2/N2:>
POI'()US
He/02
CH4
....
"S,Stcd
Vycor
200
,~,27000
=3000
=
VYC()I'
1000
--1000
300
Hz!N2'"
Porous
Porous
Porml
500
';>
Vycor
500
glass
-6
lh/N2
Porous
Vycor
Selectivity
lvlethl)d Porous I·hglas$
2000 CVD
- 3000(TEaS)
11:1

10-1'1 mol m-2,,-1

I.,+ l'hO)

Pa-I

I.

Tabel
menunjukkan
hasil penneasi dan
daya pisah dari hasil penelitian oleh M. Tsapatis,
G. Gavalas dkk., yang sudah berkembang baik dari
sisi pemilihan
metode,
jenis
matriks
dan
2, 3 dan
temperatur operasi CVD. Pada kolom
4 tampak berturut turut diisi untuk metode, bahan
pendukung, nilai permeasi dan daya pisah gas lain
terhadap gas H2. Penneasi gas H2 tertinggi yaitu
336 x 10'8 mol m'2s'l Pa·1 adalah menggunakan
metode Sol-Gel (silika) pada matriks pendukung
pada temperatur 373 K dan daya pisah H2/CH4 =
(40-200). Untuk
daya pisah yang tertinggi yaitu
metode CVD
H2/CH4 = 27000, menggunakan
(TEOS) dan matriks pendukung
adalah porous
Vycor pada temperatur 873 K, namun penneasi
gas H2 nya adalah 2,2 x 10'8 mol m'2s'l Pa'i. Daya
pisah gas H2/N2= (2000 - 3000) di dapat deDgan
menggunakan
metoda
CVD
(SiH4+02)
pada
temperatur 873 K dengan menggunakan
matriks

I,

pendukung porous rycor namun penneasi gas H2
adalah relatif kecil yaitu 3,2 x 10,8 mol m'2s'l Pa'i.
Sedangkan penneasi gas H2 tertinggi dengan daya
pisah H2/N2 > 500 adalah 300 x 10'8 mol m-2s'l Pa'i
menggunakan
metoda CVD (Pd) dengan matriks
pendukung alumina pada temperatur 300°C.
Gambar 7 merupakan
data hasil penelitian[2,3], yang menunjukkan
bahwa nilai permeasi
gas H2, He, CH4, CO dan CO2 semakin meningkat
akibat
berkurangnya temperatur mulai dari 873 K
sid 573 K. Gas H2 tampak memiliki permeasi
yang tertinggi dari gas-gas tersebut yaitu sekitar
2,3 x 10,·5 mol m'2s'l Pa·1 pada temperatur 873 K
dan 2,9 x 10,5 mol m'2s'l pa'I pada temperatur 573
K. Grafik penneasi menunjukkan bahwa semakin
besar berat molekul gas,
maka semakin rendah
nilai permeasinya.
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613K

,

0.038
Temperature-11Z
Gambar 7. Perubahan
H2,

573K

CO~

0.040

0.042

I J("H?

nilai permeasi sebagai fungsi temperatur
dan C02Y.31

CVD untuk gas

He,CH4,CO

Hasil Perlakuan CVD
TabeI.2.

Data hasil CVD pada temperatur 600 ·C, selama 10 jam pada tekanan
atmosfer dan pori permeasi 10 mm.

He
H2 dipermeasi
924H2/He=2,51100
XxH2/N2=45
10-10
10-9
10-7permeasi
N2
H2/H2=1
m2 s)
Nilai
[mol/Pa
Nilai
daya pisah
terhadap
No. Jenis gas yang

Selama 10 jam tabung alumina dialiri oleh gas Si02
dalam bentuk gas yang dibawa oleh gas Nitrogen
(gas carrier).
Setelah proses CVD tersebut,
dilakukan pengukuran daya perrneasi dan daya
pisah terhadap gas masing-masing N2• H2 dan He.
Masing-masing nilai daya permeasi dan daya pisah
gas tersebut terdapat pada kolom 3 dan 4 Tabel 2.
Nilai perrneansi gas He relatif lebih besar
dibandingkan dengan gas H2 atau N2, sedangkan
daya pisah terbesar adalah untuk H2 terhadap N2
yaitu sebesar 45.

H2

Gambar 8 adalah struktur mikro gamma
alumina dan lapisan Si02• Gamma alumina adalah
suatu lapisan yang telah dilapisi pada permukaan
alpha alumina. Lapisan Si02 adalah lapisan yang
didapat dengan cara melewatkan TEOS pada poripori lapisan gamma alumina. Gas TEOS dibawa
oleh gas nitrogen dan membentuk lapisan tersebut
yang tebalnya sekitar 10 nm seperti yang terlihat
pad a Gambar 8.
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Gambar 8. Gambar struktur mikro-gamma alumina dan lapisan SiOz.(7I

Permselective Silica Film on Porous Glass
Supports from TEOS, J. Membr. Sci. 85- 279290, 1993.

KESIMPULAN
I. Permeasi membran silika hasil proses CVD
terhadap gas He dan Nz menunjukkan bahwa
peningkatan waktu CVD dapat mempengaruhi
dengan signifikan terhadap nilai permeasi gas
tersebut, namun untuk perubahan temperatur
dari 300°C sId 600 DC,tidak tampak perubahan
permeasi yang signifikan.
2. Daya pisah gas Hz/Nz = (2000 - 3000) adalah
yang tertinggi yang didapat dengan menggunakan metoda CVD (SiH4 +Oz) pada temperatur
873 K dengan menggunakan
matriks
pendukung adalah porous vycor
namun
permeasi gas Hz adalah relatif kecil yaitu 3,2 x
10-8 mol m-zs-IPa-I.
3. Permeasi gas Hz tertinggi dengan daya pisah
Hz/Nz > 500 adalah 300 x 10-8 mol m-zs-IPa-I
yaitu dengan menggunakan metoda CVD (Pd)
dengan matriks pendukung alumina pada
temperatur 300°C.
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Mulya Juarsa
- Apakah reaksi pemisahan hydrogen dapat
dilakukan pada temperature dibawah 400°C.
Tumpal Pandiangan
- Temperatur pemisahan hydrogen dari molekul HI
biasanya dilakukan pada temperature sekitar 400
DC. Kalau pemisahan dilakukan dibawah temperature 400°C maka pemisahan molekul tidak
optimal, mengingat temperatur optimal pemisahan molekul HI adalah sekitar 400°C.
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