
II. DESKRIPSI PROSES

A. Jenis Proses

Pembuatan kalsium klorida dihidrat dapat dilakukan dengan beberapa macam proses:

1. Proses Recovery reaksi samping pembuatan soda ash ( proses solvay )

Proses solvay merupakan proses pembuatan soda ash, dengan ammonia sebagai

katalisatornya dan menghasilkan produk samping berupa CaCl2 yang sangat encer

yaitu sekitar 30-45%. Persamaan reaksi yang terjadi :

2 NaCl (l) + CaCO3(s) NH3 Na2CO3(l) + CaCl2(l)

( Ulmann Vol.6 )

Namun implementasi dari reaksi overall tersebut sangatlah rumit. Secara sederhana

dapat dijelaskan dalam 4 langkah reaksi. Pada langkah pertama, karbon dioksida

dilewatkan melalui larutan NaCl dan ammonia.

NaCl + CO2 + NH3 + H2O NaHCO3 + NH4Cl   .........................................(2.2)

Ammonia yang dibutuhkan sebagai katalis pada reaksi akan dijelaskan pada langkah

terakhir dan secara relatif hanya sedikit ammonia yang terkonsumsi. Karbon dioksida

yang dibutuhkan untuk reaksi diproduksi dengan pemanasan batu kapur pada 950
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1100 oC. Kalsium karbonat pada batu kapur diubah menjadi kalsium oksida dan

karbon dioksida.

CaCO3 CO2 + CaO ..............................................(2.3)

Sodium bikarbonat (NaHCO3) difilter dari larutan ammonium klorida (NH4Cl),

kemudian larutan direaksikan dengan kalsium oksida yang tertinggal dari pemanasan

batu kapur di langkah kedua.

2 NH4Cl + CaO 2 NH3 + CaCl2 + H2O ..............................................(2.4)

Ammonia dari reaksi di atas dikembalikan ke reaksi pertama. Sodium bikarbonat

presipitasi dari reaksi pertama kemudian di ubah menjadi produk akhir, sodium

karbonat (Na2CO3) dengan kalsinasi (160 230 oC), memproduksi air dan karbon

dioksida sebagai produk samping.

2 NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2 ............................................  (2.5)

2. Mereaksikan batu kapur dan asam klorida

Proses pembuatan kalsium klorida dihidrat dapat dilakukan dengan mereaksikan

kalsium karbonat dan asam klorida.

CaCO3(s) + 2 HCl(g) CaCl2(s) + H2O(g) + CO2(g)

-8.82 kcal/mol ( Rigby et al.)

a. Reaksi fase cair cair

Pada proses ini batu kapur dilarutkan dengan larutan asam klorida 33%.

Pada temperatur 32 oC dan tekanan 1 atm, dengan pengadukan terus

menerus sehingga terjadi reaksi yang menghasilkan CaCl2, H2O, CO2.
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Hasil reaksi dipompakan ke reaktor penetral untuk memisahkan magnesium

yang terdapat di dalam batu kapur dan menetralisir sisa asam dengan

menambahkan larutan Ca(OH)2 20% dari tangki pelarutan Ca(OH)2

sehingga terbentuk endapan Mg(OH)2 dan Fe(OH)3.

Keluaran dari reaktor penetral diumpanakan ke dalam evaporator. Larutan

kalsium klorida yang telah dipekatkan dipompakan ke kristalisator untuk

diperoleh kristal kalsium klorida. Setelah itu kristal kalsium klorida yang

dihasilkan diangkut ke rotary dryer untuk dikeringkan menjadi serbuk

hingga konsentrasinya 94% dan didinginkan dengan rotary cooler. Produk

CaCl2 yang dihasilkan diangkut ke dalam gudang penyimpanan CaCl2.

b. Reaksi fase solid gas

HCl cair diuapkan di vaporizer sampai berubah fasa menjadi uap dengan

suhu 500 oC. Kemudian umpan CaCO3 dan uap HCl dimasukkan ke dalam

reaaktor fluidized bed counter current. Reaksi eksoterm terjadi di dalam

reaktor dengan suhu 500 oC dan tekanan 1,5 atm (Goldschmidt, Victor M.,

1922).

CaCO3(s) + 2 HCl(g) CaCl2(s) + H2O(g) + CO2(g)

-8.82 kcal/mol ( Rigby et al.)

Produk bawah reaktor adalah kalsium klorida solid yang berukuran sama

dengan umpan kalsium karbonat. Produk atas reaktor adalah gas karbon

dioksida dan uap air. Keseluruhan HCl bereaksi dengan kalsium karbonat
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sehingga tidak ada keluaran reaktor yang masih berupa gas HCl, begitupun

dengan kalsium karbonat (Rigby et al. 2003). Kemurnian kalsium klorida

yang di dapat pada produk adalah 98,58%. Kalsium klorida keluaran reaktor

kemudian didinginkan dengan pendingin hingga bertemperatur 40 oC, untuk

selanjutnya siap dikemas dan dipasarkan.

B. Pemilihan Proses

1. Pembuatan Na2CO3

Kebutuhan soda ash di Indonesia cukup tinggi. Akan tetapi kebutuhan selama

ini di dapat dari impor dengan kapasitas 8,219 ton ( Sumber: BPS, 2010 ). Pembuatan

soda ash dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu proses Le Blanc dan Solvay.

Persamaan proses Le Blanc dapat dituliskan :

Na2SO4 + 2 C                        Na2S + 2 CO2

Na2S + CaCO3 Na2CO3 + CaS

Akan tetapi proses ini banyak menghasilkan produk samping seperti asam sulfat,

asam klorida, kalsium klorida, kalsium sulfida, dan hidrogen sulfida yang akan

menaikkan ongkos produksi.

Setelah satu abad setelah proses Le Blanc, muncullah proses Solvay. Proses solvay

sangat rumit dimana tahap pertama adalah larutan garam direaksikan dengan

ammonia menghasilkan natrium bikarbonat mentah. Kemudian bikarbonat diubah

menjadi abu soda oleh panas dan karbondioksida dan air dikeluarkan.
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Sehingga untuk mendapatkan CaCl2, pemilihan dilakukan dengan membandingkan 3

proses yaitu proses Solvay, proses batu kapur HCl fasa cair cair dan proses batu

kapur HCl fasa gas solid.

Tabel 2.1 Perbandingan macam proses pembuatan kalsium klorida

No. Komponen Proses Solvay Batu Kapur HCl

Cair - cair Gas Solid

1. Temperatur 950 1100 oC 32 oC 500 oC

2. Bahan Baku NaCl dan CaCO3 CaCO3 dan HCl CaCO3 dan HCl

3. Ekonomi Harga bahan baku murah Harga bahan baku

murah

Harga bahan baku

murah

4. Kemurnian 10 15 % 35 40 % 98,5 %

5. Konversi 99,9 %

(Sumber  : www.unjabisnis.net)

Dengan meninjau kelebihan dan kekurangan dari kedua proses tersebut maka dipilih

proses produksi dengan mereaksikan batu kapur dan HCl, dengan pertimbangan

antara lain :

Bahan baku batu kapur yang digunakan adalah bahan yang murah dan

banyak tersedia berlimpah di dalam negeri.

Proses produksi relatif lebih sederhana dan ekonomis dengan

mereaksikan batu kapur dan HCl dengan nilai konversi 100 %.
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B. Uraian Proses

HCl cair diuapkan di evaporator sampai berubah fasa menjadi uap dengan suhu 500o

C. Kemudian umpan bubuk CaCo3 dan uap HCl di masukkan ke dalam reaktor

fluidized bed counter current. Reaksi eksotermik terjadi didalam reaktor dengan suhu

500o C dan tekanan 1 atm.

CaCO3(s) + 2 HCl(g) CaCl2(s) + H2O(g) + CO2(g)

-8.82 kcal/mol ( Rigby et al.)

Produk  bawah reaktor adalah kalsium klorida solid yang berukuran hampir sama

dengan umpan kalsium karbonat. Produk atas reaktor adalah gas karbon dioksida dan

uap air. Keseluruhan HCl bereaksi dengan kalsium karbonat sehingga tidak ada

keluaran reaktor yang masih berupa gas HCl, begitupun dengan kalsium karbonat.

Kemurnian kalsium klorida yang didapat pada produk adalah 98,58%. Impurities

yang terdapat didalam produk kalsium klorida solid merupakan pengotor yang

terdapat pada kalsium karbonat. Impurities umpan kalsium karbonat itu berupa

MgCo3 0,8 %; MgO 0,5%; Fe2O3 0,05%; Al2O3 0,07% yang ikut bereaksi menjadi

garam MgCl 1,3%; FeCl3 0,05% dan AlCl3 0,07%. Impurities tersebut tidak perlu

dipisahkan kembali karena produk kalsium klorida yang didapatkan telah memenuhi

standar Asosiasi Makanan Internasional (UNFCC) yang mengharuskan standar

kriteria kalsium klorida yang diperbolehkan dalam produksi bahan pangan adalah

sebagai berikut: Kandungan CaCl2 minimum 93%, arsen < 3 ppm, fluoride < 0,004%,

logam berat seperti Pb < 0,002%, Mg dan garam alkali < 5%, asam terlarut < 0,02%.

(Kirk othmer, Chemical engineering Encyclopedia)
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Produk kalsium klorida yang keluar dari reaktor kemudian didinginkan dengan

pendingin sehingga bertemperatur 25o C, selanjutnya siap dikemas dan dipasarkan.


