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Abstract 

Ethanol from fermentation process must be purified to 99% to meet the requirements as a fuel. Ethanol 

and water are azeotrope mixture, so that the separation requires larger investment and greater energy. 

Produce hydrogen from ethanol reforming is one solution to get another energy source in the form of 

environmentally friendly hydrogen gas. H2 production from ethanol has advantages when compared 

with other H2 production techniques. Nowdays, hydrogen is one of alternative energy source that is 

currently widely  studied and developed as a fuel for fuel cells to generated electricity. Membrane 

integration of hydrogen production system by ethanol reforming can produce hydrogen gas with high 

purity and suitable for use as a fuel for fuel cells. There are three type of configurations involving a 

palladium based membrane is simulated to obtain the best type of configuration, viewed from the 

conversion and yield of the product. Ethanol reforming membrane reactor is  the best configuration 

type, because it  produces the best result viewed from the yield generated, amounting to 21,4%. 

However, it should be noted that the merger of the membrane unit with the reaction can reduce the 

hydrogen permeability.  
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1 Pendahuluan 

Etanol hasil dari proses fermentasi kurang efisien, 

karena membutuhkan tahap pemurnian untuk 

mendapatkan tingkat kemurnian sebesar 99% agar 

memenuhi persyaratan sebagai bahan bakar. Proses 

tersebut membutuhkan investasi dan energi yang lebih 

besar. Oleh sebab itu, reformasi etanol menjadi hidrogen 

merupakan solusi yang tepat untuk mendapatkan sumber 

energi lain yang ramah lingkungan. 

Etanol merupakan sumber hidrogen terbarukan 

yang dapat diperoleh dari biomassmelalui proses 

fermentasi, sehingga dapat digunakan untuk 

memproduksi hidrogen sebagai fuel cell melalui teknik 

catalytic steam reforming. Selain itu,  etanol juga 

digunakan sebagai sumber energi yang tidak 

menghasilkan emisi seperti NOx, SOx, partikulat dan 

bahan-bahan beracun lainnya. 

Dalam bidang energi, gas hidrogen merupakan 

sumber energi ramah lingkungan, karena tidak 

menghasilkan residu atau emisi gas berbahaya. Oleh 

sebab itu, saat ini hidrogen merupakan salah satu sumber 

energi alternatif yang banyak diteliti dan dikembangkan 

sebagai fuel cell untuk membangkitkan energi listrik.  

Fuel cell merupakan sumber energi yang menarik 

untuk dikembangkan, karena dapat mencapai efisiensi 

yang lebih besar daripada sumber energi lainnya yang 

diperoleh dengan menggunakan teknik konvensional.   

Produksi gas hidrogen dari ethanol reforming lebih 

menguntungkan daripada teknik produksi gas hidrogen 

lainnya, seperti steam reforming dari etanol dan 

hidrokarbon. Etanol lebih mudah digunakan pada proses 

pembentukan dan juga bebas sulfur.  

Pada sistem produksi hidrogen dari etanol terdapat 

tiga tipe konfigurasi yang berbeda. Perbedaan tipe 

konfigurasi tersebut akan mempengaruhi yield gas 

hidrogen dan H2 recoveryyang dihasilkan. Masing-

masing tipe konfigurasi melibatkan membran sebagai 

salah satu dari unit proses yang digunakan. Integrasi 

membran pada sistem produksi hidrogen melalui ethanol 

reforming mampu menghasilkan gas hidrogen dengan 

kemurnian yang tinggi dan cocok digunakan sebagai  

fuel cell. 

 
2 Metodologi 

Metode percobaan yang digunakan adalah tiga tipe 

konfigurasi sistem produksi hidrogen dengan melibatkan 

membran paladium yang disimulasikan untuk 

mendapatkan tipe konfigurasi terbaik berdasarkan 

konversi dan yield yang dihasilkan. Model konfigurasi 

ethanol reforming terdiri dari; ER-WGSR-MS, ER-

WGSR/MS dan ER/WGSR/MS.  

Tahapan analisis konfigurasi sistem produksi 

hidrogen dari etanol, disajikan pada Gambar 1. Dimulai 

dari mengkoleksi data laju reaksi, kemudian dilanjutkan 

dengan penyusunan model sistem konfigurasi. Tiap 
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konfigurasi dianalisis kemudian didapat hasil yang 

selanjutnya dapat digunakan untuk rekomendasi data 

percobaan di laboratorium. 

 

 
Gambar 1.Tahap analisis konfigurasi 

 

2.1 Konfigurasi Sistem Produksi 

a. Konfigurasi ER-WGSR-MS 

Pada konfigurasi ethanol reforming ER-WGSR-

MS digunakan dua buah reaktor dalam Ethanol 

Reforming (ER) dan Water Gas Shift Reaction (WGSR), 

yaitu reaktor unggun diam dengan menggunakan katalis 

Ni-Al dan Fe/Cr.  

Etanol diumpankan kedalam reaktor ER. Adapun 

produk dari reaksi yang terjadi didalam reaktor ER 

merupakan campuran dari beberapa komponen, yaitu 

CO, H2, C2H5OH, dan H2O. Campuran dari beberapa 

komponen tersebut diumpankan kedalam reaktor WGS, 

dimana dalam reaktor WGS ini terjadi reaksi antara CO 

dan H2O. Campuran gas H2, H2O, C2H5OH, CO, dan 

CO2 keluaran reaktor WGS diumpankan kedalam 

membrane separator untuk mendapatkan gas H2 murni. 
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H2O H2O
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Gambar 2. Konfigurasi ER-WGSR-MS 

 

b. KonfigurasiER-WGSR/MS 

Pada konfigurasi ER-WGSR/MS, membrane 

separator(MS) juga berfungsi sebagai reaktor WGS. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menambahkan katalis pada 

bagian tube di membrane separator. Gas produk dari 

reaktor ER digunakan sebagai gas umpan pada reaktor 

membran katalitik. 
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Gambar 3. KonfigurasiER-WGSR/MS 

 

c. Konfigurasi ER/WGSR/MS 

Pada konfigurasi ER/WGSR/MS ini, membrane 

separator berfungsi sebagai reaktor (reaktor membrane 

separation (RMS)). Dimana, dalam membrane separator 

terjadi reaksi ER dan WGS. 
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Gambar 4. Konfigurasi ER/WGSR/MS 

 

2.2 Performancedan Optimasi  

Performance tiap skema dinyatakan dalam 

perolehan gas hidrogen. Optimasi parameter yang 

dilakukan meliputi parameter operasi, dinyatakan oleh 

pengaruh tekanan di dalam shell pada membrane 

separator dan parameter desain dinyatakan oleh 

pengaruh panjang reaktor. 

Langkah optimasi yang digunakan dalam tiap 

konfigurasi terdiri 3 langkah yang dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 
Langkah 1

Parameter Operasi :

Poperasi = 20 bar

Toperasi = 773 K

Pshell = 1 bar

Parameter desain :

Panjang Reaktor = 5 cm

Langkah 2

Parameter Operasi :

Poperasi = 20 bar

Toperasi = 773 K

Pshell = 2 bar (vakum)

Parameter desain :

Panjang Reaktor = 5 cm

Langkah 3

Parameter Operasi :

Poperasi = 20 bar

Toperasi = 773 K

Pshell = 2 bar (vakum)

Parameter desain :

Panjang Reaktor = 10 cm  
 

Gambar 5. Tiga langkah optimasi pada tiap skema kon-

figurasi ethanol reforming 
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Perbedaan masing-masing langkah optimasi adalah 

parameter operasi dan desain, yaitu tekanan pada shell 

dan panjang reaktor. Adapun pengambilan variasi 

parameter operasi dan desain yaitu tekanan di shell (1 

dan vakum 2 bar) serta panjang reaktor (5 dan 10 cm) 

didasarkan pada kondisi yang memungkinkan dilakukan 

di laboratorium serta reaktor membrane palladium yang 

tersedia di komersial. Masing-masing skema 

menggunakan ketiga langkah optimasi untuk 

mendapatkan konfigurasi terbaik pada sistem produksi 

hidrogen. 

 

2.3 Model Persamaan Matematika dan Reaksi 

a. Ethanol Reforming (ER) 

Reaksi yang terjadi pada reaktor ER merupakan 

reaksi antara etanol dan air. 

 

2 5 2 2C H OH + H O 2CO + 4H
 

Persamaan laju reaksi : 

𝑟1 = 𝐶1 𝑘 𝑒𝑥𝑝  
−𝐸𝑎

𝑅𝑇
 𝑃𝑎

1,25𝑃𝑏
−0,125

 (1) 

Persamaan neraca massa : 

𝑑𝐹𝐶2𝐻5𝑂𝐻

𝑑𝑧
=  −𝑟1 (2) 

𝑑𝐹𝐻2𝑂

𝑑𝑧
=  −𝑟1 (3) 

𝑑𝐹𝐶𝑂

𝑑𝑧
=  2𝑟1 (4) 

𝑑𝐹𝐻2

𝑑𝑧
=  4𝑟1 (5) 

Nilai-nilai parameter operasi dan kinetika yang 

digunakan diperoleh dari hasil penelitian Brian James 

dan Jeff Kalinoski (2008), sebagai berikut : 

k0 = 0,013 mol/(gcat·s·kPa
1,07

) 

EA = 39,3 kJ/mol 

C1 = Derating Factor = 38%-49% 

b. Water Gas Shift (WGS) 

Reaksi yang terjadi di WGS mengikuti persamaan: 

2 2 2CO + H O CO  + H
 

Persamaan  laju reaksi :
 

𝑟1 = 𝑘 
𝑃𝐶𝑂𝑃𝐻2𝑂

− 𝐾𝑃
−1𝑃𝐶𝑂2

𝑃𝐻2

1+4,4 𝑃𝐻2𝑂
+ 13𝑃𝐶𝑂2

 (6) 

Persamaan neraca massa : 

𝑑𝐹𝐶𝑂

𝑑𝑧
=  −𝑟 (7) 

𝑑𝐹𝐻2

𝑑𝑧
=  𝑟 (8) 

𝑑𝐹𝐻2𝑂

𝑑𝑧
=  −𝑟 (9) 

𝑑𝐹𝐶𝑂2

𝑑𝑧
=  𝑟 (10) 

 

Nilai-nilai parameter operasi dan kinetika yang 

digunakan didapatkan dari hasil penelitian Umiya 

(1991). Laju reaksi, r, dapat dilihat pada persamaan 6. 

Kp adalah tetapan kesetimbangan dan k adalah tetapan 

laju reaksi dengan nilai 5,4 x 10
3
 [cm

3
(STP) cm

-1
 min

-1
 

atm
-1

] pada temperatur 673 K. 

c. MembraneSeparation 

Pada unit pemisahan membran, persamaan yang 

terlibat adalah: 

𝐽 = 𝐴𝑃 𝑃 𝐻2𝑂
𝑛 − 𝑃 𝐻2𝑂

𝑛   (11) 

Data permeabilitas membran yang digunakan didapatkan 

dari hasil penelitian Brian James dan Jeff Kalinoski 

(2008). 

 

3 Hasil dan Pembahasan 

3.1 Konfigurasi ER-WGSR-MS 

a. Langkah 1 

Berdasarkan parameter disain dan parameter operasi 

dari masing-masing langkah optimasi diperoleh konversi 

etanol dan konsentrasi komponen disepanjang reaktor. 

Dengan menggunakan konfigurasi ER-WGSR-MS serta 

langkah optimasi 1, konversi maksimum yang diperoleh 

pada reaktor ER adalah 66% etanol dan pada reaktor 

WGS diperoleh konversi gas CO sebesar 58%. Yield gas 

H2 yang diperoleh hingga keluaran reaktor WGS adalah 

sebesar 14,8% (perhitungan yield didasarkan pada 

perbandingan berat gas H2 yang diperoleh dibagi berat 

etanol yg masuk). Gas H2 murni yang keluar sebagai 

permeat pada membrane separator (MS) adalah sebesar 

56% (H2recovery).  

Berdasarkan hasil perhitungan neraca massa untuk 

konfigurasi ER-WGSR-MS dengan menggunakan 

kondisi operasi dan desain langkah 1  diperoleh yield H2 

sebesar 14,8% dan H2recovery sebesar 56%. 

  

b. Langkah 2 

Proses pemisahan gas H2 pada membrane separation 

sangat dipengaruhi oleh perbedaan tekanan parsial gas 

H2 pada bagian shell dan tube. Untuk meningkatkan 

H2recovery maka salah satu caranya adalah dengan 

membuat tekanan pada bagian shell vakum yang 

merupakan langkah  optimasi 2.  

Berdasarkan hasil perhitungan neraca massa untuk 

konfigurasi ER-WGSR-MS dengan menggunakan 

kondisi operasi dan desain langkah 2 diperoleh yield H2 

sebesar 14,8% dan H2recovery sebesar 72,5%. 
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c. Langkah 3 

Langkah optimasi 3 dilakukan dengan tujuan 

meningkatkan perolehan yield H2. Dengan 

memperpanjang reaktor maka akan membuat waktu 

tinggal reaktan di dalam reaktor semakin lama. Hal ini 

diharapkan akan meningkatkan konversi etanol yang 

pada akhirnya akan meningkatkan yield H2.    

Berdasarkan hasil perhitungan neraca massa untuk 

konfigurasi ER-WGSR-MS dengan menggunakan 

kondisi operasi dan desain langkah 3 diperoleh yield H2 

sebesar 17,9% dan H2recovery sebesar 100%. 

Dengan membandingkan hasil pada konfigurasi ER-

WGSR-MS untuk tiap langkah optimasi maka akan 

didapatkan kondisi operasi dan parameter desain yang 

terbaik untuk konfigurasi ER-WGSR-MS. Pada 

dasarnya, membuat kondisi vakum pada bagian shell di 

membrane separator akan meningkatkan H2recovery dan 

penambahan panjang reaktor akan mengakibatkan yield 

H2 meningkat. Tabel 1 menunjukkan perbandingan yield 

H2 dan H2recovery untuk tiap langkah optimasi.  

Tabel 1. Perbandingan yield H2 dan H2recovery untuk 

tiap langkah optimasi 

 Konfigurasi ER-WGSR-MS 

Langkah 

1 

Langkah 

2 

Langkah 

3 

Yield H2 14,8% 14,8% 17,9% 

H2Recovery  56,2% 72,5% 100% 

Laju alir gas H2 

murni(mol/detik) 

0.011827 0.019626 0.034273 

 

Dari Tabel 1 dapat dinyatakan bahwa  langkah 3 

merupakan pilihan yang terbaik untuk konfigurasi ER-

WGSR-MS. 

 

3.2 Konfigurasi ER-WGSR/MS 

a. Langkah 1 

Gambar 6 merupakan grafik profil konversi etanol 

serta gas CO di reaktor membran katalitik WGS dan 

profil konsentrasi komponen di sepanjang reaktor. 

 
 

(a) Profil konversi etanol di reaktor ER (b) Profil konsentrasikomponen di reaktor ER. 

 
 

(c) Profil konsentrasi gas H2 di reaktor membran WGS 

pada bagian shell. 

(d) Profil konsentrasi komponen di reaktor membran 

WGS 

Gambar 6. Profil konversi dan konsentrasi komponen di sepanjang reaktor 
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Pada Gambar 6.a dapat dilihat konversi maksimum 

yang diperoleh pada reaktor ER adalah 66% etanol dan 

pada reaktor membran WGS adalah 63% gas CO. Yield 

gas H2 yang diperoleh adalah sebesar 15,1%. Sedangkan 

pada Gambar 6.d dapat dilihat konsentrasi gas H2 

mengalami peningkatan disepanjang reaktor membran 

WGS.  

Berdasarkan hasil perhitungan neraca massa untuk 

konfigurasi ER-WGSR/MS dengan menggunakan 

kondisi operasi dan desain langkah 1 diperoleh yield H2 

sebesar 15,1% dan H2 recovery sebesar 53,6%. 

 

b. Langkah 2 

Berdasarkan hasil perhitungan neraca massa untuk 

konfigurasi ER-WGSR/MSdengan menggunakan 

kondisi operasi dan desain langkah 2 diperoleh yield H2 

sebesar 15,3% dan H2recovery sebesar 75,4%. 

 

c. Langkah 3 

Berdasarkan hasil perhitungan neraca massa untuk 

konfigurasi ER-WGSR/MS dengan menggunakan 

kondisi operasi dan desain langkah 3 diperoleh yield H2 

yang lebih besar yaitu 20,2% dan H2recovery sebesar 

100%. Dengan membandingkan hasil pada konfigurasi 

ER-WGSR/MS untuk tiap langkah optimasi maka akan 

didapatkan kondisi operasi dan parameter desain yang 

terbaik untuk konfigurasi ER-WGSR/MS. Tabel 2 

menunjukkan perbandingan yield H2 dan H2recovery 

untuk tiap langkah optimasi. 

 

Tabel 2. Perbandingan yield H2 dan H2recovery untuk 

tiap langkah optimasi 

Parameter 

Konfigurasi ER-WGSR/MS 

Langkah 

1 

Langkah 

2 

Langkah 

3 

Yield H2 15,1% 15,3% 20,2% 

H2 Recovery  53,6% 75,4% 100% 

Laju alir gas H2 

murni(mol/detik) 
0.014742 0.020972 0.036829 

 

Dari Tabel 2 dapat dinyatakan bahwa langkah 3 

merupakan pilihan yang terbaik untuk konfigurasi ER-

WGSR/MS. 

 

3.3 Konfigurasi ER/WGSR/MS  

a. Langkah 1 

Berdasarkan parameter disain dan parameter operasi 

dari langkah optimasi 1 diperoleh konversi etanol dan 

konsentrasi komponen di reaktor membrane separation 

(RMS).  

Dengan menggunakan langkah optimasi 1 pada 

konfigurasi ER/WGSR/MS ini, diperoleh konversi 

maksimum etanol di RMS adalah 70,2% dan yield gas 

H2 yang diperoleh adalah sebesar 15,2%. Berdasarkan 

hasil perhitungan neraca massa untuk konfigurasi 

ER/WGSR/MS dengan menggunakan kondisi operasi 

dan desain langkah 1 diperoleh gas H2 sebesar 15,2% 

dan H2recovery sebesar 42,8%. 

 

b. Langkah 2 

Berdasarkan hasil perhitungan neraca massa untuk 

konfigurasi ER/WGSR/MS dengan menggunakan 

kondisi operasi dan desain langkah 2 diperoleh yieldgas 

H2 sebesar 15,9% dan H2recovery sebesar 62,6%. 

 

c. Langkah 3 

Berdasarkan hasil perhitungan neraca massa untuk 

konfigurasi ER/WGSR/MSdengan menggunakan kondisi 

operasi dan desain langkah 3 diperoleh yield gas H2 

sebesar 21,4% dan H2recovery sebesar 92,8%. 

Dengan membandingkan hasil pada konfigurasi 

ER/WGSR/MS untuk tiap langkah optimasi maka akan 

didapatkan kondisi operasi dan parameter desain yang 

terbaik untuk skema 2. Tabel 3 menunjukkan 

perbandingan yield H2 dan H2recovery untuk tiap 

langkah optimasi.  

 

Tabel 4. Perbandingan masing-masing konfigurasi jika menggunakan langkah 3 

Parameter 

Langkah 3 

Konfigurasi 

ER-WGSR-MS 

Konfigurasi 

ER-WGSR/MS 

Konfigurasi 

ER/WGSR/MS 

Yield H2 17,9% 20,2% 21,4% 

H2Recovery  100% 100% 92,8% 

Laju alir gas H2 murni(mol/detik) 0.034273 0.036829 0.0361 

Parameter desain 

            Diameter reaktor 0,0508 m 0,0508 m 0,0508 m 

            Panjang reaktor ER     = 10 cm 

WGS = 10cm 

MS    = 10 cm 

ER         = 10 cm 

MWGS = 10 cm 

RMS = 10 cm 

Parameter Operasi 

Tekanan  20 bar  20 bar  20 bar 

Temperatur 973 K 973 K 973 K 

Tekanan shell di Membran 

Separation 

Vakum 2 bar Vakum 2 bar Vakum 2 bar 
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Tabel 3. Perbandingan yield H2 dan H2recovery untuk 

tiap langkah optimasi 

Parameter 

KonfigurasiER/WGSR/MS 

Langkah 

1 

Langkah 

2 

Langkah 

3 

Yield H2 15,2% 15,9% 21,4% 

H2Recovery 42,8% 62,6% 92,8% 

Laju alir gas H2 

murni(mol/detik) 

0.011888 0.018153 0.0361 

 

Dari Tabel 2 dapat dinyatakan bahwa langkah 3 

merupakan pilihan yang terbaik untuk konfigurasi 

ER/WGSR/MS. 

 

4 Kesimpulan 

Dari data yang diperoleh, langkah 3 memberikan 

hasil terbaik untuk masing-masing konfigurasi. Pada 

Tabel 4 ditampilkan perbandingan masing-masing 

konfigurasi jika menggunakan langkah 3. 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa konfigurasi 

ER/WGSR/MS menggunakan langkah optimasi 3 

memberikan yield H2 yang terbesar. Gas H2 yang 

terbentuk dari reaksi ER dan WGS paling banyak 

diperoleh jika menggunakan konfigurasi ER/WGSR/ MS 

langkah 3. Namun, laju alir gas H2 murni yang terbanyak 

diperoleh jika menggunakan konfigurasi ER-WGSR/MS 

langkah 3. Apabila laju alir gas H2 yang diinginkan tanpa 

memperhatikan variabel lainnya, maka konfigurasi ER-

WGSR/MS langkah 3 merupakan konfigurasi, parameter 

desain, dan parameter operasi yang terbaik. Jika 

memperhatikan variabel ekonomi disarankan 

menggunakan konfigurasi ER/WGSR/MS langkah 3 

karena kenaikan laju alir gas H2 murni jika 

menggunakan ER-WGSR/MS langkah 3 tidak terlalu 

signifikan (+ 0,0007 mol/detik) dibandingkan investasi 

yang harus dikeluarkan untuk menambah kebutuhan 

reaktor. 
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