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Abstrak
Aktivitas katalis Fe2O3, Co3O4, NiO, CuO, dan LaMO3 (M=Fe, Co, dan Ni) telah
ditentukan dengan alat DTA. Laju kenaikan suhu di set pada 25oC/menit dalam atmosfir
campuran gas pereaksi dengan komposisi 40% CO, 40% N2 dan 20% O2. Hasil analisis
menunjukkan bahwa aktivitas katalis mengikuti urutan Co3O4 > CuO > Fe2O3 > NiO >
LaCoO3 > LaFeO3 > LaNiO3. Selain aktivitas katalis, dengan cara ini dapat ditentukan
pula suhu mulai terjadinya reaksi oksidasi yang menunjukkan reaktivitas dari katalis.
Urutan reaktivitas katalis mulai dari yang tertinggi adalah Co3O4 > CuO > NiO > Fe2O3
> LaCoO3 > LaNiO3 > LaFeO3.
Abstract
The catalyst activity of Fe2O3, Co3O4, NiO, CuO, and LaMO3 (M = Fe, Co, and Ni)
has been determined using Differential Thermal analysis apparatus. The increased
temperature rate has been used at 25oC per min. in the atmosphere of 40% CO, 40% N2
and 20% O2. Mixture gases. The analysis result shows that the order of catalytic activity
is Co3O4 > CuO > Fe2O3 > NiO > LaCoO3 > LaFeO3 > LaNiO3. Beside of catalytic
activity, this method can be used to determine the starting temperature of carbon monoxide
oxidation reaction, which refer to the catalytic reactivity. The order of catalytic reactivity
is Co3O4 > CuO > NiO > Fe2O3 > LaCoO3 > LaNiO3 > LaFeO3.
1. Pendahuluan
Reaksi oksidasi CO menjadi CO2 secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai
berikut :
CO(g) + ½ O2(g)

→

CO2(g)

∆H = - 282,9841)

(1)

Walaupun eksoterm, reaksi ini berjalan lambat pada suhu di bawah 650o C jika tidak
menggunakan katalis. Dengan menggunakan katalis, reaksi tersebut dapat berlangsung
cepat pada suhu di bawah 650oC, bergantung pada jenis katalis yang digunakan.
Kualitas suatu katalis reaksi oksidasi CO dapat dilihat dari dua faktor, yaitu
aktivitas dan reaktivitas. Aktivitas katalis merupakan fungsi dari jumlah pusat aktif per
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satuan berat atau luas permukaan. Katalis yang memiliki aktivitas tinggi dapat
mengkatalisis reaksi yang lebih banyak per satuan beratnya, dan ini berarti efisiensi jumlah
katalis yang digunakan. Sedangkan reaktivitas berhubungan dengan suhu di mana katalis
mulai memiliki aktivitas yang berarti.
Pengukuran aktivitas dan reaktivitas katalis oksidasi CO secara konvensional
umumnya mengggunakan reaktor katalis seperti yang telah dilakukan dalam beberapa
penelitian terdahulu2-5). Aktivitas diukur berdasarkan jumlah CO yang telah teroksidasi
pada suhu tertentu, sedangkan reaktivitas ditentukan dari suhu di mana CO mulai
teroksidasi. Baik pada pengukuran aktivitas maupun reaktivitas, acuannya adalah
pengurangan konsentrasi gas CO. Ada dua kesulitan dari teknik ini yaitu : i) pengukuran
aktivitas dan reaktivitas dibatasi oleh sensitivitas dari penganalisis gas CO, dan ii) kurang
akurat dalam pengukuran suhu karena yang terukur adalah suhu reaktor, bukan suhu pada
katalisnya. Untuk mengatasi masalah ini, Voorhoeve dkk.6) pada tahun 1977 mengusulkan
penggunaan DTA.
Differential Thermal Analysis (DTA) adalah suatu teknik di mana suhu dari suatu
sampel dibandingkan dengan material inert. Suhu dari sampel dan pembanding pada
awalnya sama sampai ada kejadian yang mengakibatkan perubahan suhu seperti pelelehan,
penguraian, atau perubahan struktur kristal sehingga suhu pada sampel berbeda dengan
pembanding. Bila suhu sampel lebih tinggi daripada suhu pembanding maka perubahan
yang terjadi adalah eksotermal, dan endotermal bila sebaliknya7).
Pada penelitian ini digunakan katalis oksida-oksida logam transisi Fe2O3, Co3O4,
NiO dan CuO. Oksida-oksida ini telah lama dikenal memiliki aktivitas terhadap reaksi
oksidasi CO. Selain itu, digunakan pula oksida perovskit LaMO3 (M=Fe, Co, dan Ni)
padanannya. Pemilihan oksida perovskit ini karena beberapa kelebihan yang tidak dimiliki
oleh oksida logamnya sebagai mana telah dijelaskan oleh Voorhoeve dkk.2).
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2. Metodologi
2.1 Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan adalah gas CO, N2, dan O2 dari PT. Aneka Gas,
katalis oksida-oksida La2O3, NiO, Co2O3, Fe2O3, CuO, dan oksida-oksida perovskit LaMO3
(M=Fe, Co, Ni) yang dibuat dengan metode pengendapan8). Sedangkan alat yang
digunakan adalah seperangkat alat DTA dari Texas Instrumen model TA-1600.
2.2 Cara Kerja
Ditimbang sejumlah katalis seberat ± 15 mg dan dimasukkan ke dalam krusibel
alumina. Sebagai pembanding digunakan alumina dengan berat yang sama. Setelah sampel
dan pembanding diletakkan pada Sampel Holder, campuran gas-gas pereaksi dengan
komposisi 40% CO, 20% O2 (perbandingan CO:O2 = 2:1), dan 40% N2 sebagai pengencer
dialirkan dengan laju 50 mL/menit. Aliran gas dibiarkan selama 10 menit untuk mencapai
kesetimbangan. Kemudian alat dijalankan dengan laju kenaikan suhu pemanas DTA diset
pada 25o C per menit. Data yang direkam adalah perbedaan suhu per gram sampel sebagai
fungsi suhu.
3. Hasil dan Pembahasan
Untuk menggunakan teknik ini, katalis diletakkan pada tempat sampel dan pada
tempat pembanding ditempatkan material yang inert yaitu alumina. Reaksi oksidasi CO
hanya terjadi pada katalis. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, reaksi
oksidasi CO menjadi CO2 bersifat eksotermal. Akibat reaksi ini, maka suhu dari katalis di
mana reaksi ini berlangsung menjadi lebih tinggi dari suhu sekitarnya. Perbedaan suhu ini
akan dapat terbaca oleh sensor DTA.
Sistem di dalam pemanas DTA secara termodinamika adalah isobar karena tidak
terjadi perubahan tekanan. Pada sistem isobar, entalpi reaksi oksidasi CO menjadi CO2
dapat dihubungkan dengan kalor reaksi (Q) sebagai berikut :
Q = -∆H

(2)
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sedangkan Q ~ ∆T, di mana ∆T adalah perubahan suhu. Entalpi reaksi pembentukan CO2
dari CO dan O2 adalah per mol CO2 yang terbentuk. Karena itu kenaikan suhu pada katalis
akan sebanding dengan jumlah reaksi yang terjadi.
Ketika suhu masih rendah, belum terjadi reaksi oksidasi CO dan suhu di dalam
pemanas DTA terus meningkat dengan laju 25oC/menit. Pada suhu tertentu, reaksi oksidasi
CO mulai terjadi dalam jumlah sedikit. Sebagai akibatnya, suhu pada katalis menjadi lebih
tinggi daripada suhu pembanding. Walupun sedikit, telah terjadi perubahan eksotermal
yang terbaca oleh DTA sebagai titik belok kurva. Semakin tinggi suhu di dalam pemanas,
reaksi yang terjadi bertambah banyak dan mengakibatkan perbedaan suhu dengan
pembanding bertambah tinggi. Perbedaan ini semakin meningkat sampai suhu tertentu di
mana katalis telah mencapai aktivitas maskimumnya yang ditunjukkan oleh titik puncak.
3.1 Reaksi oksidasi CO dengan katalis oksida logam
Kurva DTA untuk reaksi oksidasi CO menggunakan katalis oksida logam
ditunjukkan pada Gambar 1. Berdasarkan kurva tersebut secara umum telihat bahwa
terdapat dua puncak eksoterm kecuali untuk katalis CuO. Kemunculan dua puncak
eksoterm ini menunjukkan bahwa katalis tersebut memiliki dua aktivitas pada suhu yang
berbeda. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan adanya campuran bilangan oksidasi yang
berbeda dari tiap-tiap kation logam. Co3O4 terdiri dari campuran CoO (bilangan oksidasi
+2) dan CoO2 (bilangan oksidasi +4). Fe2O3 maupun NiO juga memiliki kemungkinan
serupa dengan Co3O4.
CuO lebih sulit untuk berada pada keadaan oksidasi 2 dan 4 seperti oksida-oksida
Co, Fe, dan Ni. Namun Cu dapat memiliki bilangan oksidasi +1 dalam bentuk Cu2O. Jika
spesi ini memiliki aktivitas terhadap reaksi oksidasi CO, maka akan muncul dua puncak
seperti yang lainnya. Dengan hanya satu puncak yang muncul, kemungkinan aktivitas spesi
CuO dan Cu2O adalah sama, atau spesi Cu2O tidak memiliki aktivitas yang berarti.
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Gambar 1. Kurva DTA reaksi oksidasi CO dengan menggunakan : (a) Al2O3 (blank), (b)
Fe2O3, (c) Co3O4, (d) NiO, dan (e) CuO dengan kondisi laju kanaikan suhu 25o C per menit
dan laju alir campuran gas 40% CO, 40% N2, dan 20% O2 dengan laju alir 50 mL/menit.
3.2 Reaksi oksidasi CO dengan katalis oksida perovskit
Katalis oksida perovskit LaMO3 sebenarnya memiliki kesamaan dengan oksida
logamnya karena sisi aktif yang berperan sesungguhnya adalah kation logam transisi.
Keuntungan dari oksida perovskit ini adalah sifatnya yang tahan terhadap proses sintering
pada suhu tinggi, sehingga aktivitasnya tidak cepat bekurang.
Hasil analisis DTA dengan katalis oksida perovskit disajikan pada Gambar 2.
Berbeda dengan oksida-oksida padanannya, hanya terdapat satu puncak eksoterm untuk
setiap katalis. Kation-kation logam dalam bentuk oksida perovskit dapat memiliki
beberapa bilangan oksidasi sekaligus tanpa merubah struktur dan komposisinya. Akan
tetapi kation-kation tersebut tidak memiliki aktivitas sendiri-sendiri karena semuanya
berada dalam satu kesatuan struktur perovskit. Reaksi reduksi yang dialami oleh satu spesi
diimbangi dengan reaksi oksidasi pada spesi lainnya secara bersamaan di dalam struktur
perovskit. Perubahan bilangan oksidasi yang terjadi pada kation logam tersebut hanya
untuk mempertahankan struktur perovskitnya. Itu sebabnya hanya terdapat satu puncak
eksoterm walaupun kation-kation logamnya dapat memiliki beberapa bilangan oksidasi
yang berbeda.
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Gambar 2. Kurva DTA reaksi oksidasi CO dengan menggunakan : (a) La2O3, (b) LaFeO3,
(c) LaCoO3, dan (d) LaNiO3 dengan kondisi laju kanaikan suhu 25o C per menit dan laju
alir campuran gas 40% CO, 40% N2, dan 20% O2 dengan laju alir 50 mL/menit.
Secara keseluruhan, hasil dari uji aktivitas pada reaksi oksidasi katalitik CO
menjadi CO2 dengan menggunakan DTA disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil uji aktivitas katalis pada reaksi oksidasi CO
Tinggi Puncak
Puncak
Tinggi Puncak Titik belok
Jenis
Puncak
(OC/mg)
eksoterm 2 (o C)
(OC/mg)
(o C)
Katalis eksoterm 1 (o C)
Fe2O3
286,57
1,16
350,90
1,30
200
Co3O4
252,88
1,5
390,36
4,13
130,93
NiO
247,66
0,87
330,96
0,96
187,77
CuO
288,43
1,68
155,80
LaFeO3
403,23
0,81
352,15
LaCoO3
315,13
1,15
237,91
LaNiO3
355,08
0,79
289,35
Pada Tabel 1., tinggi puncak menunjukkan aktivitas, sedangkan titik belok menunjukkan
reaktivitas. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa urutan aktivitas dari katalis yang
digunakan mulai dari yang teraktif adalah Co3O4 > CuO > Fe2O3 > NiO > LaCoO3 >
LaFeO3 > LaNiO3. Urutan ini diambil dari aktivitas tertinggi untuk masing-masing katalis.
Sedangkan reaktivitas untuk keseluruhan katalis mulai dari yang tertinggi mengikuti urutan
Co3O4 > CuO > NiO >Fe2O3,> LaCoO3 > LaNiO3 > LaFeO3.
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4. Kesimpulan
Dari hasil-hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa analisis DTA dapat
digunakan untuk menentukan aktivitas dan suhu di mana reaksi oksidasi CO mulai terjadi
dengan adanya katalis. Urutan aktivitas katalis yang digunakan adalah Co3O4> CuO>
Fe2O3>NiO>LaCoO3>LaFeO3>LaNiO3 sedangkan untuk reaktivitas katalis memiliki
urutan Co3O4>CuO>NiO>Fe2O3>LaCoO3>LaNiO3>LaFeO3.
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