RINGKASAN EKSEKUTIF

The Effects of Improved Alkaline Treatment and Its
Combination on Morphology and Catalytic Activity of
Mordenite

Mordenite, salah satu tipe mineral zeolite, memiliki struktur pori satu dimensi yang dapat
dimanfaatkan sebagai bahan penyerap (adsorben), misalnya dalam pemurnian air. Mineral ini juga
memiliki active sites oleh karena keberadaan Al3+ dalam struktur tetrahedral AlO3- menyebabkan
material mengikat kation (H+) untuk mengimbangi muatan negatifnya. Mengingat sifat-sifat tersebut,
mineral ini banyak digunakan sebagai katalis dalam industri petrokimia, saringan molekul, dan lain
lain. Karena strukturnya yang satu dimensi, pore blockage (tersumbatnya pori-pori) sering kali
dijumpai dalam proses pemanfaatan mordenite yang menyebabkan keterbatasan difusi sehingga
menurunkan kemampuan aktivitas dan selektivitas material. Salah satu cara untuk mengurangi pore
blocking adalah melalui pembentukan mesopori (pori berukuran 2-50 nm). Beberapa studi terdahulu
telah melaporkan bahwa perlakuan basa (desilication) menggunakan larutan soda api ataupun
ammonia sangat efektif dalam pembentukan mesopori dalam material ini. Namun dalam prosesnya,
struktur kristalinitas mordenite harus tetap dipertahankan agar situs aktif yang terdapat di dalam
frame kristal penyusun mordenite tidak terlepas (leaching). Untuk meningkatkan active sites,
perlakuan asam (dealumination) dapat dilakukan dan dalam proses inipun mesopori juga terbentuk.
Studi ini bertujuan untuk melakukan optimisasi perlakuan basa dan penilaian kelayakan kombinasi
dealumination dan desilication untuk memperbaiki sifat-sifat mordenite terutama dalam hal tingginya
mesopori dan tingginya rasio Si/Al. Mordenite yang mengalami perlakuan basa dan kombinasinya
diuji sifat katalisisnya melalui alkilasi benzene. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi dealumination
dan desilication dapat diterapkan untuk mendapatkan mesopori dan rasio Si/Al yang tinggi, namun
lebih baik dealumination diterapkan terlebih dahulu diikuti dengan desilication dengan sifat kebasaan
ringan. Hasil studi juga menunjukkan struktur kristalinitas mineral ini dapat dipertahankan. Dari uji
aktivitas katalisis diperoleh material dengan selektivitas yang bagus terhadap cumene (intermediate
chemical untuk pembuatan fenol) dan diisopropyl benzene.
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Pembahasan Ringkas Kerangka Pemikiran
Mordenite merupakan mineral zeolit dengan kandungan silica (Si) tinggi yang memiliki
formula (Ca, Na2, K2)Al2Si10O24.7H2O membentuk struktur kristal berpori dengan channel cincin 12
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir, Badan Litbang Kelautan dan Perikanan

1

sisi yang dihubungkan oleh cincin 8 sisi. Karena ukuran cincin 8 sisi yang cukup kecil maka mineral
ini dikategorikan sebagai material berpori satu dimensi. Di alam mineral ini terbentuk dari proses
alterasi sedimen piroklastik, batuan sedimen dan aliran lava. Mineral ini juga ditemukan di dalam
sedimen laut. Strukturnya yang berpori dengan ukuran antara 0.5-2.0 nm (disebut micropore)
menyebabkan mineral ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyerap ataupun saringan molekul.
Keberadaan micropore ini berperan dalam menentukan selektivitas bentuk dan ukuran substansi
dalam proses reaksi/katalis. Selain itu, keberadaan Al3+ dalam struktur tetrahedal memberikan
muatan negatif sehingga membutuhkan ion H+ sebagai counter cation untuk mengimbangi karakter
muatan tersebut yang juga disebut sebagai active sites. Sifat mordenit ini dapat dimanfaatkan
sebagai bahan penukar ion. Oleh karena itu, mineral ini banyak dimanfaatkan dalam proses industri.
Akan tetapi, karena strukturnya yang satu dimensi, keterbatasan difusi/transfer massa
seringkali terjadi yang dapat menyebabkan menurunnya laju reaksi dan menurunkan umur material
ini sebagai katalis. Cara untuk memperbaiki transpor massa dalam mordenit adalah dengan cara
memperpendek panjang jalur menuju mikropori, yaitu dengan mengecilkan ukuran kristal atau
dengan membentuk mesopori (pori dengan ukuran 2-50 nm). Pembentukan mesopori adalah topik
utama dalam penelitian ini. Mesopori dapat dibentuk dengan melepaskan Al dari matriks mordenit
(dikenal sebagai dealumination) maupun dengan mengekstrak Si dari kerangka mordenit
(desilication). Proses dealumination dapat dilakukan melalui perlakuan asam, sementara desilication
melalui perlakuan basa.
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa desilication lebih efektif dalam membentuk
mesopori dibandingkan dealumination. Hanya saja, perlakuan ini memberikan mesopori lebih efektif
pada material dengan kadar Si tinggi dan berukuran besar. Selain itu, perlakuan ini juga
menyebabkan penurunan rasio Si/Al yang menunjukkan berkurangnya active/acid sites di dalam
micropori. Umumnya, proses ini dilakukan pada mordenit dalam bentuk aktifnya (H-mor). Jika
perlakuan basa dilakukan dalam larutan NaOH, tidak hanya mesopori yang terbentuk selama proses
tetapi pertukaran ion ke dalam bentuk Na (Na-mor). Untuk mendapatkan material katalis yang aktif,
pertukaran ion kembali ke dalam bentuk H diperlukan. Sebaliknya, di lain pihak, selain terbentuknya
mesopori, dealumination juga dapat meningkatkan rasio Si/Al. Kedua proses tersebut melibatkan
pelepasan molekul-molekul penyusun matriks/kerangka mordenit, untuk itu, struktur kristalinitas
mordenit harus tetap diperhatikan. Jika tidak, maka mordenit akan menjadi material yang tidak
berbentuk (amorf) dan kehilangan sifat-sifat fisikakimianya sebagai katalis/adsorben. Studi ini akan
lebih fokus mempelajari desilication pada mordenit komersial dengan kadar Al tinggi (rasio Si/Al
rendah) dan dilakukan langsung pada bentuk Na-mor untuk mendapatkan kondisi optimum dan
mempersingkat rute perlakuan. Disamping itu, studi terhadap kombinasi perlakuan basa dan
perlakuan asam juga dilakukan untuk mendapatkan material mordenite dengan mesopori tinggi dan
rasio Si/Al yang tinggi. Aktivitas katalitik mordenite setelah perlakuan akan diuji dalam proses alkilasi
benzene.

Pembahasan Hasil Penelitian
Empat mordenit komersial dalam bentuk sodium (Na-mor) dengan rasio Si/Al berkisar 6-9
at/at telah dicobakan dalam perlakuan basa menggunakan larutan soda api (NaOH 1 M). Hasil
menunjukkan bahwa perlakuan basa dapat diterapkan langsung pada Na-mor menghasilkan
mesopori, dan waktu kontak terbaik diperoleh selama 15 min. Apabila waktu kontak Na-mor
terhadap NaOH diperpanjang, maka pori-pori berukuran besar ≥50 nm akan cenderung terbentuk
dan volume micropori juga drop akibat pore blocking yang kemungkinan disebabkan oleh
keberadaan Si yang terlarut dari kerangka mordenit. Perlakuan yang terlalu lama dapat
menyebabkan material tidak berbentuk dan kristal-kristal penyusun mordenite semakin renggang
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(Gambar 1). Karena ukuran partikel material semakin kecil maka aplikasi penggunaan centrifugasi
dan proses pencucian dalam media panas diperlukan untuk mencegah particle loss.

Gambar 1. Transmission Electron Micrograph (TEM) dari salah satu mordenit komersial (LZM-5)
direaksikan dalam larutan basa pada waktu perlakuan yang berbeda
Desilication melalui perlakuan basa dapat menghasilkan baik intra dan inter-crystalline mesopori
pada mordenite, tergantung pada rasio Si/Al dan tipe mordenite.
Sedangkan hasil penelitian kombinasi perlakuan asam dan basa disajikan sebagai berikut.
Ada dua rute yang diaplikasikan pada studi ini: perlakuan asam terlebih dahulu diikuti oleh perlakuan
basa (ac+at) dan perlakuan basa terlebih dahulu diikuti perlakuan asam (at+ac). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlakuan ac+at lebih menjanjikan dan efektif dalam memberikan volume
mesopori yang tinggi dan keasaman yang cukup. Sementara itu, struktur kristalinitas framework
mordenite dapat dipertahankan. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan pada kombinasi perlakuan ini,
perlakuan basa harus diterapkan pada kondisi/sifat larutan basa yang rendah/lemah agar
memastikan luas permukaan mordenite tinggi dan volume mesopori tinggi tanpa adanya micropore
blocking yang significant. Jenis larutan basa lain dengan sifat kebasaan lemah juga dicobakan pada
subpenelitian ini, salah satunya adalah amoniak (NH 4OH). Perlakuan basa dengan amonia pada
mordenite yang telah diasamkan sebelumnya sangat menguntungkan karena micropori dapat
seluruhnya dijaga. Selain itu, pemanfaatan amonia dalam perlakuan kombinasi ini memudahkan rute
mendapatkan material katalis aktif, sebab hanya diperlukan tahap kalsinasi untuk memperoleh
bentuk aktif mordernit (H-mor). Kombinasi perlakuan asam diikuti basa menghasilkan mordenite
dengan volume mesopori dan rasio Si/Al lebih tinggi dengan peningkatan luas permukaan yang
signifikan dibandingkan mordenite dengan perlakuan basa saja maupun mordenite tanpa perlakuan.
Uji aktivitas katalitik melalui alkilasi benzene terhadap propene dilakukan pada material
mordenite tanpa perlakuan (mor-parent), mordenite dengan perlakuan basa (mor-at), mordenite
dengan perlakuan basa, mordenite dengan kombinasi perlakuan (mor-ac-NaOH mild dan mor-acNH4OH,) dan perlakuan basa diikuti perlakuan asam (mor-at-ac). Aktivitasnya ditunjukkan dari
konversi propenenya. Hasil konversi propene (Gambar 2) menunjukkan bahwa mordenite hasil
kombinasi perlakuan asam dan basa lemah lebih aktif dan memiliki konversi ~80–100% selama 5
jam reaksi dibandingkan dengan mor-parent dan mor-at.
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Gambar 2. Konversi katalisis propene pada sampel mordenite (T=150 oC, benzene/propene=4)
Hal ini dikarenakan keberadaan intra crystalinne mesopori yang menyebabkan proses difusi reaktanreaktan dalam kristal mordenite lebih cepat. Sementara, mor-ac dan mor-at-ac tidak menunjukkan
aktivitas apapun. Dapat disimpulkan bahwa kombinasi perlakuan asam dan basa lemah pada
mordenit akan menghasilkan katalis yang sangat aktif dengan mesopori dan rasio Si/Al yang tinggi.

Rekomendasi
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik akan proses perlakuan basa dan
kombinasinya, uji karakterisasi tambahan seperti NH3-TPD dan spektroskopi FTIR perlu dilakukan
untuk menentukan pengaruh perlakuan tersebut terhadap jumlah asam Bronsted dan sifat acidity
mordenite. Studi kombinasi perlakuan menggunakan amoniak ataupun basa lemah lainnya
sebaiknya dilakukan lebih mendalam. Karena struktur pori dan sifatnya yang unik, perlu dilakukan
penelitian lanjutan mengenai pemanfaatan mineral ini dalam aplikasi lain, seperti untuk penjernihan
air media ataupun air limbah.
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