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Membran Zeolit Katalitik Untuk Pembentukan Syngas 

Fauzan Akbary 13706037 

ABSTRAK 

Gas CH4 dan CO2 adalah gas alam yang banyak ditemukan dan biasanya 

bertindak sebagai gas buangan. Gas ini akhirnya banyak dimanfaatkan untuk sintesis 

gas yang lebih bernilai (syngas). Membran zeolit dengan metode pembuatan hydrotermal 

sintesis dan ditambahkan denga katalis dipasang dalam suatu sistem membran reaktor 

untuk melakukan proses konversi gas alam ini. Dengan asas reaksi kesetimbangan, 

produk yang dihasilkan dapat ditingkatkan dengan memodifikasi reaksi kesetimbangan 

yaitu menggeser reaksi kearah Produk. 

KESIMPULAN 

1. Konversi gas CH4 dan CO2 menjadi Syngas pada membran zeolit dipahami 
sebagai suatu proses pembentukan syngas dari gas alam dengan bantuan 
katalis, kemudian produk yang dihasilkan melewati membran dengan permeasi 
yang berbeda.  

2. Faktor yang mempengaruhi peningkatan produk adalah dengan menggeser 

reaksi kesetimbangan dan pemilihan katalis serta temperatur pengerjaan didalam 

membran reaktor. Selain itu faktor ukuran pori ikut menentukan permeasi produk 

untuk keluar membran. 

REKOMENDASI 

Penggunaan Membran katalitik LaNiO4-zeolite dan katalis NiO-La2O3 dapat 

meningkatkan konversi CO2/CH4. Selain itu, faktor Nitrogen sweeping pada produk 

dapat meningkatkan reaksi ke arah produk. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara maju industri yang berkembang. 

Perkembangan dunia industri tidak lepas dari pemanfaatan reaksi kimia dan 

fisika suatu zat dalam proses dan pengolahannya. Hasil dari pemanfaatan reaksi 

kimia ini dapat berupa suatu limbah yang berbahaya. Dalam prakteknya, 

beberapa industri menerapkan praktek pengolahan limbah agar dapat didaur 

ulang menjadi zat yang aman. Dalam hal ini, limbah dalam bentuk gas dapat 

dikonversikan menjadi zat tertentu sehingga bisa bermanfaat atau setidaknya 

bersifat aman untuk lingkungan sekitarnya. Tantangan kedepan adalah 

bagaimana membuat suatu sistem konversi pada industri dengan permeasi tinggi 

dan efektif. 

TUJUAN PENULISAN 

Tujuan penelitian adalah : 

- Mempelajari proses pembuatan dan sistem permeasi untuk konversi gas 

CH4/CO2  dengan menggunakan membran zeolit. 

- Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan permeasi 

suatu membran. 

BATASAN MASALAH 

Batasan masalah pada makalah ini adalah fungsi zeolit sebagai media 

konversi dari gas alam CH4 dan CO2 dengan menggunakan katalis tertentu yang 

mendukung pemisahan kemudian sistem permeasi ini dibuat dalam suatu 

membran reaktor. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian yag digunakan adalah dengan studi literatur. 

Menggunakan suatu jurnal utama sebagai acuan dari pembuatan makalah, 

sambil menggunakan juga jurnal-jurnal lain yang membantu penjelasan beberapa 

hal. 

 

SISTEMATIKA PENULISAN  

BAB I 

Pendahuluan 

BAB II 

Teori Dasar 

Menjelaskan tentang teori membran dan selektifitas suatu zat menggunakan membran 

zeolit tertentu.  

BAB III 

Studi Literatur 

Mempelajari teknik pembuatan zeolit dan proses yang mendukung performa membran 

dalam konversi CH4 dan CO2. 

BAB IV 

Penutup 

Aplikasi membran zeolit dalam dunia industri terkait dengan proses konversi gas alam 

menjadi Syngas. 
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BAB II 

TEORI DASAR 

TEKNOLOGI MEMBRAN 

Membran merupakan suatu studi yang telah lama dilakukan sejak abad 

18 oleh berbagai saintist. Pada awalnya membran tidak digunakan dalam proses 

komersil, tetapi sering digunakan dalam laboratorium untuk observasi dan 

penelitian yang berhubungan dengan teori kimia dan fisika. Misalnya dalam teori 

kinetik gas yang dilakukan oleh Maxwell, digunakan membran untuk sifat 

permeaselecitivitas yang baik. Di tahun 1960, teknologi membran mulai 

digunakan dalam berbagai industri. Timbul permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan membran dalam penggunaannya di dunia industri yaitu : 

unreliable, terlalu lama proses produksinya, terlalu selektif, dan terlalu mahal. 

Setelah sekitar 30 tahun kemudian permasalahan-permasalahan itu bisa 

terpecahkan dan teknologi membran mulai banyak digunakan dalam industri. 

Macam-Macam Membran 

Membran secara umum terdiri dari membran alami dan membran sintetis. 

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai membran sintetis saja. Pada 

dasarnya, membran adalah sebuah pemisah, yang memisahkan konsentrasi zat-

zat yang bereaksi dengan membran. Molekul-molekul membran dapat berupa 

pori atau molekul dengan kerapatan tinggi, bergantung pada zat apa yang akan 

diseleksinya. Jenis-jenis membran antara lain: 

Membran Isotropik 

Mikroporos membran 

Membran dengan struktur molekul yang berpori dan pori ini terdistribusi 

secara merata diseluruh bagian membran. Pori berupa padatan (rigid) 

dan memiliki ukuran diameter sebesar 0.01 – 10 µm. Jadi untuk molekul 

yang lebih besar dari poros ini akan diseleksi. 
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Dense Membran 

Membran dengan molekul berupa film tipis yang berguna memisahkan zat 

berdsarkan perbedaan konsentrasi, difusifitas kelarutannya dalam 

membran ini. Membran ini banyak digunakan dalam pemisahan gas, 

pervavorasi, pemisahan dengan tekanan osmosis, dan sebagainya. 

Membran Elektrik 

Membran dengan molekul berupa mikroporos dan film tipis. Bentuk fine 

mikroporos lebih dominan dan setiap dinding poros mampu 

menghantarkan aliran ion positif dan negatif. Membran jenis ini banyak 

digunakan dalam pemisahan dengan perbedaan konsentrasi ion dalam 

zat. 

Membran Anisotropic 

Membran anisotropik dikembangkan dalam bentuk yang sangat tipis 

(20µm). Hal ini bertujuan untuk agar laju pemisahan berlangsung lebih cepat dan 

pemisahan tetap berjalan dengan efektif. Banyak proses komersil menggunakan 

membran jenis ini karena sifat kecepatan pemisahan yang tinggi sehingga 

produk terbentuk lebih cepat. 
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TEORI TRANSPORT MEMBRAN 

Membran harus memiliki kemampuan untuk memisahkan zat 

(peremeants) dengan perbedaan tertentu (permeaselectivity). Salah satu 

permodelan membran adalah bahwa Permeant terpisahkan akibat adanya 

perbedaan kelarutan didalam membran atau perbedaan kecepatan difusi melalui 

membran. Model membran yang lain menyatakan bahwa Permeant terpisahkan 

berdasarkan besar pori yang terdapat pada membran, sehingga pori yang lebih 

besar dari membran tidak bisa berdifusi melalui membran. Kedua model ini 

dikembangkan diabad 19, dan model pori adalah model yang paling mudah 

dipahami sehingga banyak dikembangkan lebih dulu. 

Difusi merupakan perpindahan suatu zat dari konsentrasi yang tinggi ke 

konsentrasi yang lebih rendah. Difusi menjadi dasar utama dalam teknologi 

membran karena pemisahan suatu zat berarti mengurangi suatu konsentrasi zat 

tertentu dalam sample. Akibatnya terjadi perbedaan konsentrasi dalam proses 

selektifitas dan dapat digambarkan dengan Hukum Fick dengan 

menyederhanakannya dalam bentuk gradien fungsi linier untuk permodelan 

dense membran. Sedangkan untuk permodelan membran pori menggunakan 

Darcy law yang menjelasakan perbedaan tekanan akibat adanya kapilaritas 

suatu molekul dalam pori membran. Namun secara simple, teori transport 

membran dapat dijelaskan dengan mekanisme difusi. 
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KERAMIK ZEOLIT 

Zeolit adalah zat yang terdiri dari Aluminium, Silikon dan Oksigen. Zat ini 

terdapat pada beberapa wilayah yang aktivitasi vulkaniknya cukup tinggi dan 

berada di dekat sumber air. Pada tahun 1756, Mineralogist asal Swedia Baron 

Axel dan Frederick Cronsted menemukan zeolit. Nama Zeolit diusulkan ketika zat 

ini dipanaskan dan kemudian menimbulkan uap, zat ini berupa batuan. Atas 

perilaku itulah, nama zeolit diusulkan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu 

“boiling stone”. 

Zeolit memiliki struktur berpori dan beberapa zeolit yang natural bersifat 

hidrofilik sedangkan beberapa zeolit sitesis mempunyai sifat hidrofobik, 

disebutkan jika kandungan silika lebih tinggi daripada aluminium, maka zeolit 

akan cenderung hidrofobik. Pada dasarnya, zeolit Hidrofobik memerlukan sintesa 

lebih lanjut karena secara natural tidak tersedia. Karena struktur pori, zeolit 

sering digunakan sebagai alat untuk memisahkan suatu zat dari zat lain yang 

molekulnya lebih kecil atau lebih besar sehingga dapat diakomodasi 

pemisahannya oleh struktur Pori Zeolit.  Dalam penggunaannya sebagai 

pemisah, zeolit telah banyak disentesa untuk kemudian dimodifikasi strukturnya 

sehingga dapat menyaring dan memisahkan zat dengan perbedaan besar 

molekul.  

Kristal zeolit berbentuk tetrahedron dengan empat atom oksigen berikatan 

dengan silikon. Tetrahedron ini tergabung menjadi kristal. Ketika aluminium 

dihadirkan ketika berlangsung pembentukan kristal, maka aluminium akan 

mengikat oksigen menggantikan silikon. Sisa dari atom valensinya digunakan 

untuk mengikat hidrogen, atau natrium karena unsur-unsur ini sering terdapat 

pada kandungan air. Semua kejadian diatas mengganggu tetrahedron dan 

mengakibatkan terjadinya pertukaran ion semakin mudah. Peristiwa inilah yang 

menyebabkan zeolit bersifat hirofilik. Jika zeolit dibentuk dengan campuran 

organik, maka zeolit akan cenderung bersifat hidrofobik. 

Gambar struktur zeolit : 
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Karakteristik penting dari zeolit berikut ini menjadikan zat ini cukup 

banyak digunakan : 

1. Zeolit dapat menjadi penseleksi dalam pertukaran ion 

2. Pori zeolit dapat menyimpan beberapa molekul serta dapat 

menseleksi ukuran molekul tertentu. 

3. Dapat menjadi katalis solid yang bersifat asam 

4. Zeolit merupakan zat yang metastabil dalam keadaan tertentu  (pH 

dan Temperatur) 

 

Di pertengahan abad 20, bentuk asli dari membran zeolit berhasil dibuat 

dengan cara mendispersikan kristal zeolit di dalam matriks polymer. Membran ini 

banyak digunakan untuk memisahkan alkohol dan air.  Tetapi teknologi kini telah 

dapat membuat zeolit berfungsi sebagai pemisah gas, membran reaktor, sensor, 

low-k film, proteksi korosi dengan coating, fuell cell, heat pump, dan lain-lain.  

 

MEMBRAN ZEOLIT 

Membran Zeolite termasuk dalam kategori membran keramik. Jenis 

membran ini banyak digunakan pada prose komersial dewasa ini. Membran ini 

berbentuk mikroporos yang dihasilkan dari coated zeolit dan diprose 

menggunakan metode kristalisasi lapisan zeolite dengan temperatur dan tekanan 

yang tinggi. Dengan bentuk membran yang berupa mikroporos, maka membran 

ini memiliki keunggulan dalam menyeleksi molekul zat. Membran ini sulit 

dihasilkan dan memerlukan biaya yang tinggi terutama dalam pembuatan 

zeolitnya. Untuk itu, kebanyakan dari membran jenis ini dihasilkan dari zeolit 

yang diambil lansung dari material yang mengandung zeolit yang terdispersi 

dalam matriks polimer sehingga lebih sering disebut mixed matrix membran. 
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Prinsip selektifitas pada membran zeolite adalah seperti permodelan pada 

membran mikroporos, dimana molekul yang lebih kecil dari pori akan diseleksi. 

Untuk kasus mixed matrix membran, digabungkan antara kedua model 

membran. Syarat pertama seleksi adalah molekul yang dapat berdiusi melalui 

fasa polimer dan cukup untuk melewati pori dari zeolit. 

 

 

MEMBRAN REAKTOR 

Dalam dunia industri, pertimbangan untuk menggunakan membran 

akhirnya banyak dipakai pada beberapa proses pemisahan dewasa ini. Membran 

bertindak sebagai Contatctor (tempat terjadinya kontak masing-masing molekul 

untuk permeasi) dan sebagai Separator (pemisah). Suatu susunan proses 

permeasi disebut membran reaktor. Pada membran reaktor, terjadi proses 

permeasi zat-zat yang terlibat kedalam suatu sistem tertentu untuk dipisahkan. 

Pemisahan dapat dibantuk oleh beberapa katalis. 

Pada membran reaktor dengan tipe Contactor, hanya terjadi proses 

degradasi suatu zat karena permeabilitasnya pada membran yang disentuhnya. 

Pada dasarnya proses ini tidak digunakan untuk proses pemisahan, tetapi untuk 

proses pencampuran beberapa bahan ke suatu zat lain (seperti pada gambar, 

yaitu pencampuran pectin dan juice). 
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Pada membran reaktor dengan tipe separator, digunakan sifat membran 

untuk memisahkan suatu zat dari sistem agar sistem berubah keadaannya. 

Misalkan pada proses reaksi kesetimbangan diperlukan pengurangan 

konsentrasi satu dari dua produk yang dapat dipermeasikan pada suatu 

membran agar produk yang satu lagi semakin banyak terbentuk akibat 

kesetimbangan bergeser kearah produk. 

Pada separasi atau permeasi zat dalam membran reaktor, membran bisa 

menjadi tempat reaksi sekaligus pemisahan atau bisa juga bertindak sebagai 

pemisahan saja dan reaksi telah terjadi dalam proses yang lain. 
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ZEOLIT AL2O3 UNTUK KONVERSI GAS CH4/CO2 

Membran zeolit yang akan digunakan adalah Al2O3 yang dapat menjadi 

media konversi gas alam ke syngas (CH4/CO2 reforming) dengan bantuan katalis 

dan diaplikasikan dalam suatu membran reaktor. Proses desain membran pun 

dispesifikasikan untuk menjadi media penyebaran terjadinya reaksi pembentukan 

gas CO2 dari gas CH4.  

Penggunaan membran pada proses ini digunakan sebagai media 

konversi campuran gas alam khusus untuk CH4 agar kemudian membentuk CO2 

dengan proses yang dibantu oleh katalis La2NiO4.Penggunaan membran lebih 

luas untuk mengurangi produk CO2 pada tempat terjadinya reaksi, karena antara 

katalis dan CH4 dan CO2 membentuk kesetimbangan. Akhirnya produk CO2 

harus diseleksi melalui membran agar reaksi berjalan kearah pembentukan CO2. 

Proses permeasi gas dalam hal ini menggunakan prinsip Knudsenn 

Diffusion Mechanism. Yaitu mekanisme yang mengatur rata-rata terjadinya difusi 

suatu molekul dalam membran berpori. Dengan membandingkan pada standar 

difusi suatu molekul dalam pori tertentu, maka kita dapat melihat hasil dari kinerja 

membran dengan menilai apakah permeasi menjadi lebih tinggi pada membran 

yang dibuat daripada nilai tetapan Knudsenn untuk gas tertentu. 
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BAB III 

STUDI LITERATUR 

 

Membran Zeolit yang digunakan dilapisi dengan bahan keramik, 

membran ini digunakan untuk mengkonversikan gas CH4 dan CO2 untuk 

menghasilkan syngas yang dapat digunakan pada berbagai keperluan proses 

lain. Gas yang dimasukkan dalam membran reaktor akan terkonversi dana hasil 

dari konversi itu melewati membran dengan permeabilitas yang berbeda. 

Kemudian hasil dari keluaran membran dialirkan ke proses lain (sweeping).  

Pembuatan Membran Zeolit 

Membran Zeolite yang akan dibuat berfungsi untuk media konversi gas 

CH4 dan gas CO2 untuk kemudian digunakan pada proses berikutnya. Proses 

konversi sendiri pada dasarnya disebabkan oleh reaksi CH4 dan CO2 terhadap 

katalis serta membran zeolit yang juga menjadi media kontak agar lebih luas dan 

sistematis reaksi konversinya. Membran zeolit yang digunakan adalah α-Al2O3 

dan γ-Al2O3. Secara umum pembuatan ini berdasarkan hidrotermal synthesis. 

Pembuatan dilakukan dengan mereaksikan Aluminium Hidroksida dengan 

Natrium Meta Silika. Hasil pencampuran dikristalisasi kemudian menjadi zat α - 

Al2O3 dengan struktur molekul berpori dengan ukuran diameter pori sekitar 2 µm 

(40%). Hasil selanjutnya berupa α-Al2O3 yang dilapisi (coated) dengan lapisan 

tipis γ -Al2O3. Pori yang kedua ini diameternya sebesar 3-5 nm (35%) dan tebal 

layar sekitar 10 µm. 
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Untuk pelapisan, membran keramik yang telah dibuat dibentuk berupa 

tabung dengan ujung terbuka dan permukaannya dilapisi dengan lapisan teflon 

komersial. Kemudian dimasukkan kedalam autoclave untuk dilakukan proses 

pemanasan dan menguatkan ikatan antara lapisan coating dan membran. Pada 

proses pemanasan ini juga terjadi pengikisan zat air yang terdapat pada 

membran sisa hasil pembuatan. Setelah pemanasan selesai, autoclave 

diquenched dan pelapis yang terdeposit dengan membran diangkat. Proses 

pemanasan dapat dilakukan berulang kali untuk mendapatkan lapisan membran 

yang baik dan tebal serta untuk memperbaiki lapisan membran sebelumnya jika 

terjadi cacat. Proses dapat diulang sebanyak sekitar tiga sampai empat kali.  

 

Persiapan Katalis La2NiO4  

Katalis berguna untuk mempercepat reaksi penguraian CH4 dan CO2. 

Secara umum katalis yang digunakan harus memiliki impregnasi yang baik 

didalam membran zeolite pada daerah porinya karena disanalah reaksi konversi 

berlangsung. Terdapat dua jenis katalis pada proses ini, yaitu katalis yang nanti 

akan melapisi zeolit dan katalis yang akan mengisi pori membran zeolit. 
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Gel La(NiO3)3 direaksikan dengan Ni(NO3).6H2O menggunakan metode 

sitrat. Hasil campuran diaduk pada suhu 90oC kemudian dilakukan pemisahan 

kristal air dengan evaporasi sehingga terbentuk gel. Gel katalis ini diimpregnasi 

kedalam membran (aforementioned gel) kemudian dipanaskan didalam tungku 

dengan temperatur yang meningkat hingga 800oC selama 2 jam sehingga 

terbentuk lapisan membran La2NiO4-Zeolite katalitik.  

Merunut dari prosesnya, gas alam yang didapatkan adalah CH4 dan CO2 

kemudian dikonversikan menjadi CO dari CO2 dan H2 dari CH4. Konversi kedua 

gas ini dilakukan ditambahkan lagi katalis yang berbeda yaitu campuran 

Ni(NO3)2.6H2O dan La2O3 yang dilarutkan dalam 20% HNO3. Campuran ini 

kemudian diletakkan dalam boehmite sol dan direfluks pada suhu 95oC. Hasilnya 

adalah berupa dry cogel NiO-La2O3. 

Percobaan Permeasi pada Membran 

Sebelum dilakukan pada membran reaktor, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian pada membran yang telah disiapkan dengan katalisnya. Membran 

dilapisi dengan modul dari bahan stainless steel yang dilapisi dengan silikon O-

ring. Gas murni dialirkan ke arah membran dengan pemberian tekanan tertentu, 

lalu pada ujung membran dianalisa keluaran gas dengan soap-bubble flowmeter 

dan dilakukan perhitungan perbandingan permeasi (ratio of permeance) dengan 

membandingkannya pada faktor seleksi yang ideal. Setelah itu kemudian 

dilakukan gas kromatografi untuk mengklasifikasi jenis-jenis gas yang keluar dari 

membran. Dihitung pula faktor separasi gas pada membran dengan persamaan ; 

 

dengan Xi dan Xj adalah fraksi mol spesies gas CO2/CH4, CO/CO2, dan H2/CH4 

bergantung pada perbandingan mana yang hendak dianalisa. Pada proses ini 

dapat diatur  persen komposisi dengan mengatur komposisi katalis dan 

komposisi gas alam yang akan dikonversikan.  

Pada penggunaan membran didalam membran reaktor, membran zeolite 

yang dicampur dengan katalis dibentuk seperti tabung dan didalamnya terdapat 
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katalis NiO-La2O3. Gas alam dimasukkan kedalam membran dan kemudian 

terkonversi menjadi CO/CO2 dan H2/CH4. Kemudian keempat jenis zat yang 

didapat dari hasil reaksi pembentukan ulang ini kontak dengan membran dengan 

permeabilitas yang berbeda-beda tergantung pada difusifitas pada membran dan 

besarnya molekul pada poros. Gas yang keluar dari membran segera di alirkan 

(sweeping) dengan bantuan gas nitrogen. Gas keluar melalui membran zeolit 

disisi tabung dan diharapkan tidak ada gas yang keluar selain hasil dari H2 dan 

CO, disinilah fungsi selektifitas molekul pada membran. Berikut ini adalah 

gambaran membran reaktor, penulis tidak membahas lebih detail tentang 

susunan membran reaktor dan hanya difokuskan pada bagian membran zeolit 

saja. 

 

Jika suatu membran zeolit yang dibuat tidak memiliki cacat pada 

membran pelapisnya dan pada struktur zeolitnya maka permeasi gas akan lebih 

maksimal dihitung dengan faktor separasi yang dibandingkan dengan Knudsenn 

Diffusion Mechanism. Pada temperatur kamar, membran zeolite jenis ini akan 

menghasilkan faktor separasi yang besar diatas knudsenn value. Pada 

prakteknya, nilai untuk gas hidrokarbon akan dibawah Knudsenn Value seiring 

dengan penambahan temperatur, hal ini dikarenakan kuatnya adsorpsi 

hidrokarbon sehingga ikut menghalangi difusi hidrogen pada membran zeolit di 

temperatur tinggi, sehingga faktor separasi menjadi lebih kecil.  
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Sesuai dengan teori difusi Knudsenn pada membran dengan mesopores 

(2-29nm) maka permeabilitas suatu gas akan menurun dengan meningkatnya 

temperatur. Hal ini dikarenakan adsorpsi gas pada temperatur yang tinggi 

menjadi lebih sulit. Dan hal ini menyebabkan sulitnya terjadi permeasi. Grafik 

dibawah ini menunjukkan permeasi berbagai gas dalam membran zeolit pada 

temperatur tertentu ; 

 

tampak pada grafik bahwa gas CO2 dan CH4 lebih stabil permeasinya pada 

peningkatan temperatur dibandingkan dengan gas H2 dan CO. Permeasi molekul 

yang lebih kecil pada temperatur tinggi cenderung turun karena molekul malah 

akan menempel pada dinding pori selama mengalami proses pemanasan 

(adhesi). 
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Gas hasil selekstivitas membran kemudian harus segera disalurkan ke 

tempat / proses lain agar reaksi kesetimbangan pada katalis bergeser kearah 

produk yang diinginkan. Pada prakteknya gas hasil selektifitas dialirkan dengan 

bantuan sweeping gas nitrogen. Dengan semakin tinggi sweeping rate maka 

faktor separasi akan semakin tinggi yang artinya produk akan semakin banyak 

terbentuk. Berikut ini untuk kasus CO/CO2 misalnya; 

 

dapat terlihat bahwa faktor sweeping ikut menentukan kuantifitas produk yang 

dihasilkan dan bahkan dapat melebihi Knudsen diffusion value. Dengan 

pengurangan produk, maka reaktan pada raksi kesetimbangan akan semakin 

banyak menghasilkan produk sesuai dengan prinsip reaksi kesetimbangan.  

Jika dibandingkan dengan berbagai metode konvensional yang lain, 

konversi gas dengan membran zeolite dapat lebih efektif dan produk yang 

dihasilkan jauh lebih besar. Dengan pengaturan beberapa faktor parameter 

seperti Temperatur dan tekanan gas, maka dapat didapatkan hasil yang optimal.  
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BAB IV 

PENUTUP 

Aplikasi Dalam Industri 

Aplikasi metode membran zeolit untuk proses ini pada dunia industri 

masih belum banyak dilakukan. Proses ini pada awalnya banyak menggunakan 

metode lain seperti solar energi, keperluan konversi pun dapat beragam sesuai 

dengan kebutuhan industri. 

Gas CO2 dan CH4 adalah gas yang banyak ditemukan, biasanya 

bertindak sebagai gas buang pada industri. Konversi gas ini pada akhirnya 

banyak menjadi perhatian karena perihal cost yang diperlukan untuk 

mendapatkan gas ini lebih murah dan seiring dengan ditemukannya zat yang 

lebih bermanfaat dari konversi gas ini. Kedua gas CH4 dan CO2 adalah zat yang 

berbahaya bagi lingkungan sehingga cenderung untuk dikonversi kebentuk lain 

atau ke proses lain daripada dibuang begitu saja. Dengan keperluan inilah 

akhirnya banyak timbul pengambangan metode pemisahan dalam industri dan 

dewasa ini banyak pula ditemukan teknologi membran, pada awalnya banyak 

indsutri yang menggunakan fixed bed membran yang memiliki perbedaan katalis 

dan jenis zeolit saja. Banyak kendala yang dihadapi dalam pengembangannya 

terutama pada permasalahan mahalnya katalis yang digunakan untuk reaksi 

reforming ini. 
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Pada grafik diatas terlihat bahwa konversi gas dengan membran reaktor 

akan lebih besar dari fixed bed membran yang lama. Terumata pada temperatur 

tertentu yang mempertimbangkan bahwa suatu molekul gas dapat terhambat 

pada temperatur tinggi pada zat hidrokarbon seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya.  

Proses pada membran zeolite yang baru saja dijelaskan merupakan 

metoda baru yang dapat diaplikasikan menggantikan metode lama (fixed bed). 

Dengan perbedaan membran dan katalis serta teknik nitrogen sweeping yang 

memperhatikan reaksi kesetimbangan proses ini dapat menghasilkan konversi 

yang lebih besar jumlah produknya.  
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