
BAB II
PEMILIHAN DAN URAIAN PROSES

2.1 Jenis – Jenis Proses

Ada dua proses pembuatan epichlorohydrin, yaitu:

1. Pembuatan epichlorohydrin dapat dilakukan dengan mereaksikan

dichlorohydrin dan natrium hidroksida, dengan reaksi sebagai berikut:

C3H6Cl2O(l) + NaOH(l)  C3H5ClO(l) + NaCl(l) + H2O(l)

Dichlorohydrin Epichlorohydrin

( Faith, Keyes, and Clark’s)

Dalam proses ini diproduksi dari reaksi antara dichlorohydrin dan natrium

hidroksida sehingga membentuk epichlorohydrin dan natrium klorida.

Kondisi operasi reaksi adalah 50oC sampai 80oC dan pada tekanan

atmosferis. Pada proses ini digunakan reaktor alir tangki berpengaduk

dengan konversi sebesar 93,5% terhadap dichlorohydrin. Kinetika reaksi

ini terjadi pada orde ke 2 (80oC) dengan konstanta laju reaksi k80 133 m3/j

kmol (Sumber : Patent.WO2014064127A1)

2. Pembuatan epichlorohydrin dapat dilakukan dengan mereaksikan

dichlorohydrin dan kalsium hidroksida, dengan reaksi sebagai berikut:

C3H6Cl2O(l) + 1/2Ca(OH)2(l) C3H5ClO(l) + 1/2CaCl2(l) + H2O(l)



17

Dalam proses ini diproduksi dari reaksi antara dichlorohydrin dan kalsium

hidroksida sehingga membentuk epichlorohydrin dan kalsium klorida.

Kondisi operasi reaksi adalah 60oC sampai 110oC dan pada tekanan

atmosferis. Pada proses ini digunakan reaktor alir tangki berpengaduk

dengan konversi sebesar 88,2% pada suhu 100 oC (Sumber:US.Patent

4634784).

2.2 Pemilihan Proses

a. Potensial Ekonomi

Tabel 2.1 Harga Bahan Baku dan Produk

Komponen BM (Kg/Kgmol) Harga (US $/Kg)

C3H6Cl2O 128,987 0,37 dari Solvay Chemical Co., Ltd

NaOH 39,998 0,19 dari PT.Pindo Delli

C3H5ClO 92,526 1,3 dari Dow and Shell Chemical, Inc.

NaCl 58,443 0,15 dari www.osha.gov

Ca(OH)2 74,093 0.32 dari Badan Pusat Statistik

CaCl2 110,98 0.23 dari Badan Pusat Statistik

Potensial Ekonomi = Harga produk – Harga bahan baku

Potensial Ekonomi Proses 1 = [(BM C3H5ClO x hargaC3H5ClO) + (BM

NaCl x harga NaCl)] – [(BM C3H6Cl2O x

harga C3H6Cl2O)+(BM NaOH x harga

NaOH)]

=[(92,526x1,3)+(58,443x0,15)]-

[(128,987x0,37)+(39,998x0,19)]

= US $ 42,27 /Kg
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Potensial Ekonomi Proses 2 = [(BM C3H5ClO x hargaC3H5ClO) + (1/2 x

BM CaCl2 x harga CaCl2 )] – [(BM

C3H6Cl2O x harga C3H6Cl2O)+(1/2 x BM

Ca(OH)2 x harga Ca(OH)2)]

=[(92,526x1,3)+(1/2x110,98x0,23)]-

[(128,987x0,37)+(1/2x74,093x0,32)]

= US $ 42,01/Kg

Berdasarkan perbandingan proses dan tinjauan potensial ekonomi dari kedua

proses yang telah dikemukakan diatas, maka dipilih proses yang paling

menguntungkan yaitu proses I.

b. Tinjauan Termodinamika

Konsep tinjauan termodinamika dari reaksi pembuatan epichlorohydrin

ditinjau dari reaksi, yaitu :

Reaksi I : C3H6Cl2O + NaOHC3H5ClO + NaCl + H2O

Reaksi II : C3H6Cl2O(l) + 1/2Ca(OH)2(l) C3H5ClO(l) + 1/2CaCl2(l) + H2O(l)

 Menghitung ΔHreaksi
o standar pada suhu 298 K

Besar atau kecil nilai ΔH menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan

maupun dihasilkan. ΔH bernilai positif (+) menunjukkan bahwa reaksi

tersebut membutuhkan panas untuk berlangsungnya reaksi sehingga

semakin besar ΔH maka semakin besar juga energi yang dibutuhkan.

Sedangkan ΔH bernilai negatif (-) menunujukkan bahwa reaksi tersebut

menghasilkan panas selama proses berlangsungnya reaksi.

Data-data energy pembentukan (ΔHfº) tiap komponen pada keadaan

strandar 298 K :

ΔHfº C3H5ClO = -107,80 kJ/mol

ΔHfº NaOH = -426,60 kJ/mol

ΔHfº Ca(OH)2 = -986,09 kJ/mol

ΔHfº C3H6Cl2O = -129,70 kJ/mol
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ΔHfº NaCl = -411,20 kJ/mol

ΔHfº CaCl2 = -795,8 kJ/mol

ΔHfº H2O = -241,80 kJ/mol

(Yaws,1999)

 Reaksi I

ΔHreaksi
o = ΔHproduk - ΔHreaktan

= {ΔHfº(C3H5ClO)+ΔHfº(NaCl )+ΔHfº(H2O)}–{ΔHfº(C3H6Cl2O )

+ΔHfº(NaOH) }

={(1x-107,80)+(1x-411,20)+(1x-241,80)}-

{(1x129,70)+(1x-426,60)}

= -204,5 kJ/mol

 Reaksi II

ΔHreaksi
o = ΔHproduk - ΔHreaktan

={ΔHfº(C3H5ClO)+ΔHfº(1/2CaCl2)+ΔHfº(H2O)}–

{ΔHfº(C3H6Cl2O )+ΔHfº(1/2Ca(OH)2)}

={(1x-107,80)+(1/2x-795,8)+(1x-241,80)}-

{(1x129,70)+(1/2x-986,09)}

= -384,155 kJ/mol

 Menghitung energi Gibbs (ΔGreaksi
o)

ΔGo menunjukkan spontan atau tidak spontannya suatu reaksi kimia. ΔGo

bernilai positif (+) menunjukkan bahwa reaksi tersebut tidak dapat

berlangsung secara spontan, sehingga dibutuhkan energi tambahan dari

luar. Sedangkan ΔGo bernilai negatif (-) menunujkkan bahwa reaksi

tersebut dapat berlangsung secara spontan dan hanya sedikit membutuhkan

energi. Oleh karena itu, semakin kecil atau negatif ΔGo maka reaksi

tersebut akan semakin baik karena untuk berlangsung spontan energi yang

dibutuhkan semakin kecil.
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Tabel 2.2 Data energi gibbs (ΔGf
o)

Nama ∆Gf
o
298 (kJ/mol)

C3H6Cl2O -83.09

C3H5ClO -36.74

NaOH -379.5
Ca(OH)2 -898.49
NaCl -384.1
CaCl2 -748.1
H2O -228.60

(Yaws, 1999)

 Reaksi I

ΔGreaksi
o = ΔGproduk – ΔGreaktan

={ΔGfº(C3H5ClO)+ΔGfº(NaCl)+ΔGfº(H2O)}–

{ΔGfº(C3H6Cl2O )+ΔGfº(NaOH) }

={(1x-36,74)+(1x-384,1)+(1x-228,60)}-

{(1x-83,09)+(1x-379,5)}

= -186,85 kJ/mol

 Reaksi I

ΔGreaksi
o = ΔGproduk – ΔGreaktan

={ΔGfº(C3H5ClO)+ΔGfº(1/2CaCl2)+ΔGfº(H2O)}–

{ΔGfº(C3H6Cl2O )+ΔGfº(1/2Ca(OH)2)}

={(1x-36,74)+(1/2x-748,1)+(1x-228,60)}-

{(1x-83,09)+(1/2x-898,49)}

= -125,055 kJ/mol
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c. Perbandingan Proses Pembuatan Epichlorohydrin

Tabel 2.3 Perbandingan Proses Pembutan Epichlorohydrin

No Tinjauan Proses 1 Proses 2

1 Fase Reaksi Cair

***

Cair

***

2 Suhu 50 oC – 80 oC

***

60 oC - 110 oC

***

3 Tekanan Atmosferis

***

Atmosferis

***

4 Reaktor RATB

***

RATB

***

5 Konversi 93,5%

***

88,2%

**

6 Harga NaOH

***

Ca(OH)2

**

Jumlah * 21 18

Keterangan :

*     = kurang menguntungkan

**   = menguntungkan

*** = sangat menguntungkan

Dari hasil perbandingan Tabel 2.3 dapat dilihat proses I lebih menguntungkan,

sehingga digunakan proses I untuk memproduksi epichlorohydrin pada fasa cair.
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2.3 Uraian Proses

Dalam proses pembuatan epichlorohydrin digunakan bahan baku

dichlorohydrin dan sodium hidroksida dalam fasa cair. dichlorohydrin,

NaOH dan solvent berupa trichloropropan masing-masing disimpan dalam

tangki penyimpan ST-101, ST-102 dan ST-103 dengan kondisi suhu 30oC

dan tekanan 1 atm. Solvent berupa trichloropropan berfungsi sebagai

penyerap epichlorohydrin sehingga tidak larut dalam air. Bahan baku

dichlorohydrin dan NaOH selanjutnya dialirkan secara kontinyu menuju

tangki pencampur MT-101 dan MT-102 dengan kondisi operasi yang sama

yaitu suhu 30oC dan tekanan 1 atm untuk mencampur bahan baku dengan

H2O agar konsentrasi bahan baku sesuai dengan yang diinginkan, kemudian

mengalirkannya secara kontinyu menuju reaktor (RE-201). Reaksi yang

terjadi di dalam reaktor adalah sebagai berikut :

C3H6Cl2O(l) + NaOH(l)  C3H5ClO(l) + NaCl(l) + H2O(l)

Reaksi berlangsung di dalam Reaktor Alir Tangki Berpengaduk (RATB)

dengan kondisi operasi suhu 80oC dan tekanan 1 atm. Reaksi berlangsung

secara isothermal, sehingga untuk menjaga suhu reaksi agar tetap konstan

digunakan pendingin berupa air yang mengalir di dalam koil. Hasil yang

keluar dari reaktor adalah epichlorohydrin, dichlorohydrin, trichloropropan,

NaCl, NaOH dan H2O pada suhu 80oC dan tekanan 1 atm, yang selanjutnya

dialirkan ke dekanter untuk memisahkan produk dari campurannya dengan

prinsip perbedaan densitas. Sebelum masuk dekanter, produk yang dihasilkan

dari reaktor didinginkan dengan cooler mencapai suhu operasi decanter (DE-
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301) yaitu 40oC dan tekanan 1 atm. Hasil bawah dekanter berupa NaCl dan

NaOH yang kemudian akan ditampung di UPL (Unit Pengolahan Limbah).

Hasil atas dari dekanter berupa epichlorohydrin, dichlorohydrin,

trichloropropan dan H2O yang selanjutnya akan dipisahkan menggunakan

menara destilasi (DC-301) bedasarkan prinsip kesetimbangan fasa dengan

hasil atas berupa H2O yang kemudian dialirkan ke UPL. Hasil bawah menara

destilasi berupa dichlorohydrin, trikloropropan dan produk epichlorohydrin

akan dipisahkan kembali menjadi produk epichlorohydrin dengan kemurnian

99% dengan menara destilasi (DC-302). Hasil atas menara destilasi (DC-302)

adalah epichlorohydrin dengan kemurnian 99%, sedangkan hasil bawahnya

berupa dichlorohydrin, trikloropropan dan sedikit produk epichlorohydrin

yang kemudian di recycle kembali ke reaktor.


