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II. PEMILIHAN DAN URAIAN PROSES

A. Proses Pembuatan Disodium Fosfat Anhidrat

Secara umum pembuatan disodium fosfat anhidrat dapat dilakukan dengan 2

proses berdasarkan bahan baku yang digunakan , yaitu pembuatan disodium

fosfat anhidrat dari asam fosfat dengan natrium klorida dan asam fosfat

dengan soda ash.

A. 1. Disodium fosfat anhidrat menggunakan bahan baku asam fosfat

dan natrium klorida

Reaksi yang terjadi terdiri dari 2 tahap, yaitu pembentukan monosodium

fosfat dari asam fosfat dan sodium klorida (1), kemudian dilanjutkan dengan

pembentukan disodium fosfat dari sodium dihidrogen fosfat dan sodium

klorida (2) :

(1) H3PO4 (aq) + NaCl (aq) NaH2PO4 (aq) + HCl (l)

(2) NaH2PO4 (aq) + NaCl (aq) Na2HPO4 (aq) + HCl (l)

Untuk berlangsungnya reaksi (1) dan (2) diperlukan solven organik yaitu

primary amine N1923 sebagai extractant untuk menghilangkan HCl dari

larutan produk. (Zhou dkk, 1989)
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Konversi reaksi (1) sebesar 98% dapat tercapai ketika konsentrasi awal

H3PO4 sebesar 2,35 M; rasio NaCl : H3PO4 = 1,7; dan rasio extractant :

H3PO4 antara 0,5-1. Konversi reaksi (2) dapat tercapai lebih dari 98% dengan

konsentrasi mula-mula NaH2PO4 2,5 M dan rasio extractant : NaH2PO4

antara 1,4-1,5.

Bahan baku dan solven organik berkontak di dalam reaktor pada temperatur

40˚C.  Solven organik yang terikut dengan HCl dari reaktor 1 dan 2

diregenerasi dengan cara stripping menggunakan gas ammonium hydroxide

(NH3) untuk menghasilkan ammonium chloride (NH4Cl) sebagai produk

samping. (Zhou dkk, 1989)

A .2 . Disodium fosfat anhidrat dari asam fosfat dan soda ash dengan

proses kristalisasi

Pada proses ini, digunakan soda ash (Na2CO3) sedikit berlebih , untuk

kemudian direaksikan dengan asam fosfat membentuk disodium fosfat

dengan suhu reaksi antara 85⁰C - 100⁰C. (Faith Keyes , 1975:696)

Reaksi Pembuatan disodium fosfat berlangsung dengan 1 tahap dengan

persamaan reaksi sebagai berikut :

Na2CO3 (aq) + H3PO4 (aq) Na2HPO4 (aq) + H2O (l) + CO2 (g)

Pada proses ini, untuk tahap awal dilakukan netralisasi asam fosfat dan

sodium karbonat agar diperoleh konsentrasi yang sesuai, dimana padatan

sodium karbonat (soda ash) dimasukkan ke dalam mixing tank untuk

dilarutkan menjadi aqueous solution sebelum dimasukkan ke dalam reaktor
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yang akan direaksikan dengan asam fosfat. Setelah dinetralisasi asam fosfat

dipanaskan sampai temperatur 90˚C. Berikut merupakan blok diagram proses

pembuatan disodium fosfat dari asam fosfat dan natrium karbonat :

Gambar 2.1. Blok diagram pembuatan Disodium Fosfat dari asam fosfat

dan sodium karbonat

(Sumber : Keyes,1975:695)

Proses selanjutnya yaitu pembentukan disodium fosfat dari sodium karbonat

dan asam fosfat pada temperatur 90˚C dan tekanan 1 atm, dengan konversi

reaksi sebesar 85,64%. Kemudian larutan disodium fosfat dilanjutkan dengan

proses kristalisasi untuk menghasilkan kristal disodium fosfat anhidrat pada



13

suhu 30⁰C (Weast, R.C. 69th ed.). Kemudian kristal Na2HPO4 dipisahkan

pada centrifuge dari larutan induk (mother liquor) dan dikeringkan pada

Drier pada suhu 80⁰C sehingga kristal Na2HPO4. Yield yang didapat dengan

proses ini 90% - 95%. (Faith Keyes, 1975:695)

B. Pemilihan Proses

Pemilihan proses dilakukan dengan membandingkan keuntungan dan kerugian

semua proses pembuatan disodium fosfat yang telah diuraikan di atas sebagai

berikut:

Tabel 2.1. Perbandingan proses pembuatan disodium fosfat

No. Keterangan
Jenis Proses

1 2

1. Bahan baku utama Sodium klorida,
Asam phospat,

Sodium karbonat,
Asam phospat,

2. Bahan baku
penunjang

Primary amine
N1923

-

3. Peralatan Lebih banyak Lebih sedikit

4. Kondisi Operasi T=40˚C T=85-90˚C

5. Instalasi peralatan kompleks sederhana

6. Yield 93-95% 90-95%

7. Konversi Reaksi 1 : 98%
Reaksi 2 : ≥ 98%

85,64%

Sumber : Zhou dkk, 1989; USPatent 1.961.127; Keyes, 1975
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B.1 Kelayakan Ekonomi

1. Reaksi Menggunakan bahan baku sodium karbonat dan asam fosfat :

H3PO4 (aq) +  NaCl (aq) NaH2PO4 (aq) + HCl (l)

1 : 1 : 1 : 1

BM 98 58,5 120 36,5

Produk yang terbentuk pada reaksi diatas adalah NaH2PO4.

Jika pada reaksi tersebut NaH2PO4 yang terbentuk sebanyak 1 kg, maka :

Mol NaH2PO4 yang terbentuk =
BM

massa

=
molgr

gr

/120

1000

= 8,3333 mol

Berdasarkan perbandingan stoikiometri, maka :

Mol H3PO4 yang bereaksi = Mol NaH2PO4 yang terbentuk

= 8,3333 mol

Massa H3PO4 yang bereaksi = 8,3333 mol x 98 gr/mol

= 816,67 gr = 0,8166 kg

Mol NaCl yang bereaksi   = mol NaH2PO4 yang terbentuk

= 8,3333 mol

Massa NaCl yang bereaksi = 8,3333 mol x 58,5 gr/mol

= 487,5 gr = 0,4875 kg



15

Reaksi Pada Reaktor II :

NaH2PO4 (aq) +  NaCl (aq) Na2HPO4 (aq) + HCl (l)

1             :      1 :                1 :     1

BM    120               58,5 142               36,5

Produk yang terbentuk pada reaksi diatas adalah Na2HPO4.

Jika pada reaksi tersebut Na2HPO4 yang terbentuk sebanyak 1 kg, maka :

Mol Na2HPO4 yang terbentuk =
BM

massa

=
molgr

gr

/142

1000

= 7,0423 mol

Berdasarkan perbandingan stoikiometri, maka :

Mol NaH2PO4 yang bereaksi = Mol Na2HPO4 yang terbentuk

= 7,0423 mol

Massa NaH2PO4 yang bereaksi = 7,0423 mol x 120 gr/mol

= 845,07 gr = 0,8451 kg

Mol NaCl yang bereaksi   = mol Na2HPO4 yang terbentuk

= 7,0423 mol

Massa NaCl yang bereaksi = 7,0423 mol x 58,5 gr/mol

= 411,97 gr = 0,4119 kg

Harga :

H3PO4 = Rp. 4.420/kg
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NaCl = Rp. 750/kg

Na2HPO4 = Rp. 17.680/kg

Jadi untuk menghasilkan 1 kg Na2HPO4 dibutuhkan biaya bahan baku sebesar :

H3PO4 = Rp. 4.420/kg x 0,8166 kg = Rp. 3.609

NaCl = Rp. 750/kg  x (0,4875 + 0,4119) kg = Rp. 674

Jadi selisih harga = harga produk – harga bahan baku

= Rp. 17.680 – (Rp. 3.609 + Rp. 674)

= Rp. 13.397

2. Reaksi Menggunakan bahan baku Asam Fosfat dan Natrium Karbonat

Reaksi Pada Reaktor I :

H3PO4 (aq) + Na2CO3 (aq) Na2HPO4 (aq) + H2O (l) + CO2 (g)

1 : 1 : 1 : 1       :     1

BM 98 106 142 18 44

Produk yang terbentuk pada reaksi diatas adalah Na2HPO4.

Jika pada reaksi tersebut Na2HPO4 yang terbentuk sebanyak 1 kg, maka :

Mol Na2HPO4 yang terbentuk =
BM

massa

=
molgr

gr

/142

1000
= 7,0422 mol

Berdasarkan perbandingan stoikiometri, maka :

Mol H3PO4 yang bereaksi = Mol Na2HPO4 yang terbentuk
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= 7,0422 mol

Massa H3PO4 yang bereaksi = 7,0422 mol x 98 gr/mol

= 690,1408 gr = 0,6901 kg

Mol Na2CO3 yang bereaksi = mol Na2HPO4 yang terbentuk

= 7,0422 mol

Massa Na2CO3 yang bereaksi = 7,0422 mol x 106 gr/mol

= 746,4788 gr = 0,7465 kg

Harga :

H3PO4 = Rp. 4.420/kg

Na2CO3 = Rp. 3.801/kg

Na2HPO4 = Rp. 18.680/kg

Jadi untuk menghasilkan 1 kg Na2HPO4 dibutuhkan biaya bahan baku sebesar :

H3PO4 = Rp. 4.420/kg x 0,6901 kg = Rp. 3.050

Na2CO3 = Rp. 3.801/kg  x 0,7465 kg = Rp. 2.837

Jadi selisih harga = harga produk – harga bahan baku

= Rp. 17.680 – (Rp. 3.050 + Rp. 2.837 )

= Rp 11.793



18

B.2 Kelayakan Teknis

Biasanya kelayakan teknik terhadap suatu reaksi kimia yang di tinjau adalah

energi bebas gibbs (∆G). Untuk reaksi isotermal :

∆G Reaksi = ∑∆Gºf Produk – ∑∆Gºf Reaktan

Berikut data energi bebas gibbs pembentukan (∆Gºf) dan panas pembentukan

standar (∆Hºf) pada keadaan standar (T=298 K) :

Komponen ∆Gºf (kkal/mol) ∆Hºf (kkal/mol)
H3PO4(aq) -270,0 -309,32
NaCl(s) -91,894 -98,321
NaCl(aq) -93,92 -97,324
HCl(g) -22,778 -22,063
HCl(l) -31,330 -39,85
H2O(g) -54,6351 -57,7979
H2O(l) -56,6899 -68,3174
CO2(g) -94,260 -94,052

Na2CO3(s) -249,55 -269,46
Na2CO3(aq) -251,36 -275,13

NaH2PO4(aq) -324,5 -366,59
Na2HPO4(aq) -385,53 -423,61
Na3PO4(aq) -431,3 -471,9

Sumber : Tabel 2-178 dan 2-179 Perry’s 8th ed

1. Reaksi Menggunakan bahan baku Asam Fosfat dan Natrium Klorida

Reaksi Pada Reaktor I :

H3PO4 (aq) + NaCl (aq) NaH2PO4 (aq) + HCl (l)

∆HReaksi = (∆Hºf NaH2PO4 + ∆Hºf HCl) - (∆Hºf H3PO4 + ∆Hºf NaCl)

= (-366,59 + (-39,85)) - (-309,32 + (-97,324))

= + 0,204 kkal/mol (endoterm)
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∆GReaksi = (∆Gºf NaH2PO4 + ∆Gºf HCl) - (∆Gºf H3PO4 + ∆Gºf NaCl)

= (-324,5 + (-31,330)) - (-270,0 + (-93,92))

= + 8,09 kkal/mol (non-spontan)

Reaksi Pada Reaktor II :

NaH2PO4 (aq) +  NaCl (aq) Na2HPO4 (aq) + HCl (l)

∆HReaksi = (∆Hºf Na2HPO4 + ∆Hºf HCl) - (∆Hºf NaH2PO4 + ∆Hºf NaCl)

= (-423,61 + (-39,85)) - (-366,59 + (-97,324))

= + 0,454 kkal/mol (endoterm)

∆GReaksi = (∆Gºf Na2HPO4 + ∆Gºf HCl) - (∆Gºf NaH2PO4 + ∆Gºf NaCl)

= (-385,53 + (-31,330)) - (-324,5 + (-93,92))

= + 1,56 kkal/mol (non-spontan)

Berdasarkan nilai ∆G0 yang telah didapatkan sebesar + 0,809 kkal pada reaktor 1

dan + 1,56 kkal pada reaktor 2 menunjukkan bahwa reaksi pembentukan

disodium fosfat dapat berlangsung dengan membutuhkan energi yang besar,

karena diperoleh nilai ∆G0 > 0 sehingga membutuhkan energi berupa panas yang

terlalu besar (konsumsi energi besar).

2. Reaksi Menggunakan bahan baku Asam Fosfat dan Natrium Karbonat

Reaksi Pada Reaktor I :

H3PO4 (aq) + Na2CO3 (aq) Na2HPO4 (aq) + H2O (l) + CO2 (g)
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∆HReaksi = (∆Hºf Na2HPO4 + ∆Hºf H2O + ∆Hºf CO2) - (∆Hºf H3PO4 + ∆Hºf Na2CO3)

= (-423,61 + (-68,3174) + (-94,052)) - (-309,32 + (-275,13))

= -1,5294 kkal/mol (eksoterm)

∆GReaksi = (∆Gºf Na2HPO4 + ∆Gºf H2O + ∆Gºf CO2) - (∆Gºf H3PO4 + ∆Gºf Na2CO3)

= (-385,53 + (-56,6899) + (-94,260)) - (-270,0 + (-251,36))

= -15,1199 kkal/mol (spontan)

Berdasarkan nilai ∆G0 yang telah didapatkan sebesar -15,1199 kkal pada reaktor 1

menunjukkan bahwa reaksi pembentukan disodium fosfat dapat berlangsung tanpa

membutuhkan energi yang besar, karena diperoleh nilai ∆G0 < 0 agar tidak

membutuhkan energi berupa panas yang terlalu besar (konsumsi energi besar).

Maka dipilihlah proses pembuatan disodium fosfat yang ke 2, yaitu dengan

menggunakan bahan baku Sodium karbonat dan Asam fosfat, dengan

pertimbangan sebagai berikut :

1. Reaksi berlangsung secara spontan, yang artinya membutuhkan energi yang

lebih kecil dibandingkan proses pertama (menggunakan bahan baku sodium

klorida)

2. Memerlukan peralatan yang lebih sedikit dibanding proses yang pertama

(dimana reaksi yang pertama menggunakan 2 buah reaktor, memerlukan

regenerator, dan serangkaian peralatan untuk treatment bahan baku sodium

klorida hingga komposisinya memenuhi spesifikasi standar untuk garam

industri)
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3. Tidak menggunakan bahan baku penunjang yang harganya mahal seperti

pada proses pertama, sehingga mengurangi biaya produksi.

C. Deskripsi Proses

C.1 Dasar reaksi

Proses ini menggunakan bahan baku natrium karbonat dan asam fosfat. Reaksi

berlangsung pada temperatur 90oC. Bahan baku natrium karbonat dalam wujud

padat, sedangkan reaksi berlangsung pada fase cair-cair sehingga natrium

karbonat dilarutkan terlebih dulu dalam mixing tank sampai dihasilkan larutan

Na2CO3 30% (Faith keyes, 1975:696). Reaksi yang terjadi sebagai berikut:

90oC

Na2CO3 (aq) + H3PO4 (aq) Na2HPO4 (aq) +H2O (l) + CO2 (g) Hf = -9709,23

C.2 Tinjauan termodinamika

Reaksi dapat berjalan eksotermis atau endotermis dapat ditentukan dengan

meninjau panas pembentukan standar (Hf) pada 298oC.

Reaksi :  Na2CO3 (aq) +  H3PO4 (aq) Na2HPO4 (l) +  CO2 (g) +  H2O (l)

∆HReaksi = (∆Hºf Na2HPO4 + ∆Hºf H2O + ∆Hºf CO2) - (∆Hºf H3PO4 + ∆Hºf Na2CO3)

= (-423,61 + (-68,3174) + (-94,052)) - (-309,32 + (-275,13))

= -1,5294 kkal/mol (eksoterm)

Dari perhitungan didapatkan enthalpi pembentukan standar bernilai negatif, maka

reaksi pembentukan disodium fosfat bersifat eksotermis.

Reaksi bersifat dapat balik (reversible) atau searah (irreversible) dapat ditentukan

dengan meninjau energi Gibbs (Go).
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Pada point 1 diketahui bahwa nilai Go
R(298K) = -15,1199 kcal/mol, maka :

Go
R(298) = -RT ln K298

-15.119,9 = -1,987 x 298 x ln K298

ln K 298 = 25,5349

K 298 = 1,229 . 1011

Reaksi dijalankan pada temperatur 90oC sehingga harga K pada 90oC dapat

dihitung dengan persamaan :
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Dari perhitungan didapat nilai K>>1, maka reaksi pembentukan disodium fosfat

bersifat irreversible.

C.3 Tinjauan kinetika

Secara umum derajat kelangsungan reaksi ditentukan oleh:

1. Konstanta kecepatan reaksi

2. Orde reaksi

3. Konsentrasi reaktan
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Karena keterbatasan data kinetika, maka dilakukan pendekatan dengan

membandingan energi ikatan terhadap energi aktivasi untuk reaksi yang mirip

pada kondisi operasi yang sama.

Reaksi sebenarnya (Reaksi a) :

Na2CO3 (aq) + H3PO4 (aq) Na2HPO4 (aq) + H2O (l) + CO2 (g)

Reaksi yang mirip (Reaksi b) :

K2CO3 (aq) + H3PO4 (aq) K2HPO4 (aql) + H2O (l) + CO2 (g)

Perbedaan dari kedua reaksi tersebut ada pada salah satu reaktan yang digunakan

dan produk utama yang dihasilkan.

Gambar 2.2. Struktur molekul Na2CO3 Gambar 2.3. Rumus molekul K2CO3

Gambar 2.4. Struktur molekul Na2HPO4 Gambar 2.5. Struktur molekul K2HPO4

Berdasarkan struktur molekul tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan mendasar

ada pada ikatan atom - atomnya, di mana pada Gambar 1 dan 3 ikatan Na-O

sedangkan pada Gambar 2 dan 4 ikatan K-O.
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Sejumlah energi yang diperlukan untuk memutus ikatan antar atom tersebut

disebut energi ikatan. Energi ikatan ini tentu berkaitan dengan energi minimum

yang dibutuhkan untuk berlangsungnya sebuah reaksi kimia, sebab reaksi kimia

itu sendiri adalah reaksi pemutusan atau penggabungan ikatan membentuk

senyawa baru. Energi yang dimaksud tidak lain adalah energi aktivasi.

Secara matematis hubungan tersebut dapat ditulis :

=

Diketahui data sebagai berikut :

Energi ikatan Na-O = 256,1 J/mol

Energi ikatan K-O = 277,8 J/mol

Energi aktivasi reaksi b = 20.501,85 J/mol (Sarto & Alamsyah, 2007)

Sehingga, energi aktivasi reaksi a =
, . ,, = 18.900,37 J/mol

Nilai A0 (faktor frekuensi tumbukan) dapat di hitung dengan persamaan G-10,

page : 944, Fogler 3rd ed :
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M = Berat molekul, gr/mol

N = bilangan avogadro, 6,023.1023 molekul/mol

R = 8314 gr.m2/s2.K

Jika diketahui :

BMA (H3PO4) = 98 g/mol

BMB (Na2CO3) = 106 g/mol

σA (H3PO4) = 1.66092E-08 cm = 1.66092E-10 m

σB (Na2CO3) = 1.71768E-08 cm = 1.71768E-10 m

dimana diameter molekul (σ) diperoleh dari persamaan 1.4-11 (Byron Bird, 2nd

ed) : σ = 0,841.10-9 (Vc)1/3

dengan Vc adalah critical volume masing-masing umpan (H3PO4 = 7,703

cm3/mol dan Na2CO3 = 8,52 cm3/mol)

Maka :
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1

o

A0 = 20.976.558,42 m3/mol.s

= 349.609.307,07 liter/mol.menit

Pada T = 90˚C (363 K), konstanta laju reaksi dapat di hitung dengan

menggunakan persamaan Arhenius :

k = A0
/

k = 349.609.307,07 . , /( , )( )
k = 668.190,24 liter/mol.menit

= 40.091,41 liter/kmol.jam
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= 40,0914 m3/kmol.jam

Persamaan laju reaksi mengikuti orde 2 (Sarto & Alamsyah, 2007), sehingga :

-rA = k CA CB

-rA = 40,0914 CA CB

C.4 Uraian Proses

Proses pembuatan disodium fosfat anhidrat secara garis besar dibagi menjadi

tahap proses yaitu:

1. Persiapan bahan baku

2. Tahapan Proses

3. Pemurnian dan Penyimpanan Produk

1. Persiapan bahan baku

Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan disodium fosfat anhidrat

adalah natrium karbonat dan asam fosfat. Sodium karbonat yang didapatkan dari

PT. Aneka Kimia Inti, Jawa Timur yang memiliki konsentrasi 99,2 % w/w dalam

fase padat ditampung terlebih dahulu di tangki penampungan berupa silo (SS-

101).

Bahan baku natrium karbonat dialirkan dari tangki penyimpanan (SS-101)

menggunakan screw conveyor (SC-101), selanjutnya secara vertikal diangkut

menggunakan bucket elevator (BE-101) menuju feed bin (FB-101) sebagai tempat

penyimpanan sementara. Feed bin berupa silinder tegak terbuka dengan dasar
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berbentuk conis dilengkapi dengan weight feeder untuk mengatur laju umpan ke

tangki pelarutan (MT-101). Natrium karbonat dari feed bin (FB-101) dilarutkan

pada tangki pelarutan (MT-101) yang dilengkapi dengan pengaduk. Konsentrasi

larutan natrium karbonat yang keluar dari tangki pelarutan 30% berat Na2CO3.

Sodium karbonat tersebut harus dilarutkan terlebih dahulu pada Tangki Pelarutan

(MT-101) sebelum masuk ke reaktor (Keyes, 1975). Pengenceran sodium

karbonat dilakukan pada temperatur lingkungan sekitar 300C dan tekanan 1 atm.

Sedangkan asam fosfat diperoleh dari PT. Petrokimia Gresik, Jawa Timur

disimpan dalam tangki penampungan (ST-101).

2. Tahapan Proses

Larutan asam fosfat dialirkan ke dalam reaktor (RE-201) direaksikan dengan

natrium karbonat. Reaktor yang digunakan adalah Continous Stirred Tank Reactor

(CSTR) yang dilengkapi dengan pengaduk dan koil pendingin dikarenakan rekasi

eksotermis untuk menjaga suhu reaksi agar tidak berubah. Sebagai media

pendingin digunakan air dengan suhu masuk 30oC. Kondisi operasi reaktor pada

suhu 90oC dan tekanan 1 atm. Reaksi yang terjadi dalam reaktor 1 adalah:

Na2CO3 (aq) +    H3PO4 (aq)
%64,85 Na2HPO4 (aq) + H2O (l) + CO2 (g)

Hasil reaksi berupa gas CO2 akan keluar melalui pipa pembuangan. Hasil utama

pada reaktor yaitu disodium fosfat .

Larutan disodium fosfat kemudian dihilangkan sebagian besar kandungan airnya

di Evaporator kemudian di kristalisasi di Crystallizer (CR-201) dengan

pendinginan pada suhu 30⁰C sehingga terbentuk kristal Na2HPO4.
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3. Pemurnian dan Penyimpanan Produk

Mother liquor dan kristal yang terbentuk dipisahkan melalui centrifuge (CF-301).

Mother liquor yang terbentuk direcycle ke reaktor . Sedangkan kristal disodium

fosfat dialirkan menuju rotary dryer (RD-301) untuk dikeringkan. Pada rotary

dryer (RD-301), terjadi proses pengeringan kristal dengan bantuan udara panas

secara berlawanan arah. Proses pengeringan berlangsung dengan suhu 80⁰C .

Dimana pada suhu 80⁰C kristal Na2HPO4. Produk kristal disodium fosfat

kemudian diumpankan pada cooling conveyor untuk proses pendinginan sampai

suhu 35⁰C. Kristal disodium fosfat anhidrat, kemudian ditampung pada silo SS-

301 sebagai produk akhir kristal disodium fosfat anhidrat.

Diagram alir proses dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6. Diagram Alir Proses Pembuatan Disodium Fosfat


