
BAB II

PEMILIHAN DAN DESKRIPSI PROSES

A. Macam-macam Proses

Paraldehida merupakan senyawa polimer siklik asetaldehida yang

dihasilkan dengan mereaksikan katalis asam dengan asetaldehida.

Beberapa jenis katalis yang digunakan pada proses pembuatan paraldehida

yaitu :

1. Katalis Homogen

Katalis homogen yang biasa digunakan pada proses polimerisasi

asetaldehida menjadi paraldehida adalah katalis asam. Katalis asam

yang digunakan yaitu katalis asam kuat, asam lemah, dan katalis

campuran.

Katalis asam kuat yang dapat digunakan pada proses polimerisasi

asetaldehida menjadi paraldehida adalah asam sulfat. Penggunaan

asam sulfat dalam proses polimerisasi ini menyebabkan laju reaksi

lebih cepat dan menghasilkan konversi yang besar yaitu 97%. Tetapi

penggunaan katalis ini menyebabkan terbentuk beberapa produk
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samping yang dapat mencemari polimer dan membentuk plug pada

pipa.

Katalis asam lemah yang biasa digunakan pada proses ini adalah

asam fosfat. Penggunaan asam fosfat dalam proses ini menghasilkan

produk samping yang lebih sedikit tetapi laju reaksi pembentukan

paraldehida berjalan lambat, sehingga tidak di anjurkan untuk

dipakai pada skala industri.

Katalis campuran ini terdiri dari asam sulfat dan asam fosfat.

Penggunaan katalis campuran ini menghasilkan laju reaksi yang

cepat serta dapat meminimalkan terbentuknya produk samping.

Konversi yang dihasilkan dari penggunaan kedua katalis ini sebesar

93%. Ditinjau dari kelebihan dan kekurangan katalis-katalis diatas

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa katalis homogen yang paling

tepat dan efisien untuk digunakan pada proses pembuatan

paraldehida dari polimerisasi asetaldehida adalah katalis campuran

asam sulfat dengan asam fosfat.

(US Patent 2864827, 2014)

2. Katalis Heterogen

Selain menggunakan katalis homogen Paraldehida dapat di produksi

menggunakan katalis heterogen antara lain : Allassion CS, Amberlite

IR 120, Dowex 50, Duolite C20, Duolite C25, Lewatit S100 atau

Lewatit S115 atau acid forms. Reaktor yang digunakan adalah

reaktor fix bed dengan acidic cation exchangger. Pada proses ini
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karena penggunaan katalis yang berbeda fasa dengan reaktan, maka

tidak diperlukan proses pemisahan antara katalis dengan produk

yang terbentuk, sehingga keluaran dari reaktor dapat langsung masuk

ke distilasi dengan konversi yang dihasilkan sebesar 75%.

(US Patent 2479559, 2011)

B. Mekanisme Reaksi
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C. Tinjauan Ekonomi

Tinjauan ekonomi ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan yang

dihasilkan oleh pabrik per kg produk yang dihasilkan pada masing-masing

proses yang akan digunakan. Berikut perbandingan keuntungan yang

diperoleh melalui kedua proses di atas :

1. Penggunaan katalis homogen

BM : CH3CHO = 44,05 kg/kmol

C6H12O3 = 132,16 kg/ kmol

CH3CHO H2SO4, H3PO4 C6H12O3

(Asetaldehida) (Paraldehida)

Diketahui kapasitas produksi Paraldehida 21.000 ton/tahun

Mol Paraldehida = 21.000.000 kg/thn : 132,16 kg/kmol

= 158.898.305 mol/thn

Konversi =

3CH3CHO H2SO4, H3PO4 C6H12O3

Mula-mula : 512574,48

Reaksi : 476.694,91 158.898.30

Sisa : 35.879,58 158.898.30
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Konversi =

0,93 =
. ,

Mol reaktan mula-mula =
. ,,

= 512.574,48 kmol/tahun

Massa rektan mula-mula = 512.574,48 kmol/tahun * 44,05 kmol/kg

= 22.578.905,84 kg/tahun

Harga reaktan mula-mula = 22.578.905,84 kg/thn *$ 1/kg

= $ 22.578.905,84/thn

Massa produk = 158.898.305  mol/thn * 132,16 g/mol

= 21.000.0000.000 g/thn

= 21.000.000 kg/thn

Harga produk = 21.000.000 kg/thn * $ 6/kg

= $ 126.000.000 /thn

Maka keuntungan produksi paraldehida

= Harga produk – Harga Reaktan mula-mula

= $ 126.000.000 /thn - $ 22.578.905,84 /thn
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Keuntungan produksi paraldehida = $ 103.421.094,2/thn

2. Penggunaan katalis heterogen

BM : CH3CHO =  44,05 kg/kmol

C6H12O3 = 132,16 kg/ kmol

CH3CHO Amberlite C6H12O3

(Asetaldehida) (Paraldehida)

Diketahui kapasitas produksi Paraldehida 21.000 ton/tahun

Mol Paraldehida = 21.000.000 kg/thn : 132,16  kg/kmol

= 158.898.305  mol/thn

Konversi =

3CH3CHO C6H12O3

Mula-mula : 635.593,2

Reaksi : 476.694,91 158.898.30

Sisa : 158.898,3 158.898.30

Konversi =
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0,75 =
. ,

Mol reaktan mula-mula =
. ,,

= 635.593,2 kmol/tahun

Massa rektan mula-mula = 635.593,2 kmol/tahun * 44,05 kmol/kg

= 27.997.880,46 kg/tahun

Harga reaktan mula-mula = 27.997.880,46 kg/thn *$ 1/kg

= $ 27.997.880,46/thn

Massa produk = 158.898.305  mol/thn * 132,16 g/mol

= 21.000.0000.000 g/thn

= 21.000.000 kg/thn

Harga produk = 21.000.000 kg/thn * $ 6/kg

= $ 126.000.000 /thn

Maka keuntungan produksi paraldehida

= Harga produk – Harga Reaktan mula-mula

= $ 126.000.000 /thn - $ 27.997.880,46 /thn

Keuntungan produksi paraldehida = $ 98.002.119,54/thn
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D. Kelayakan Teknis

a. Panas reaksi (∆HR)

Tinjauan secara termodinamika ditujukan untuk mengetahui sifat reaksi

(endotermis/eksotermis) dan reaksi berlangsung secara spontan atau tidak.

Penentuan sifat reaksi eksotermis atau endotermis dapat ditentukan dengan

perhitungan panas pembentukan standart (H°f) pada P= 1 atm dan T =

298,15 K. Pada proses pembentukan paraldehida terjadi reaksi sebagai

berikut:

1. Penggunaan katalis homogen

Tabel 2.1 Nilai (H°f) 298 bahan baku dan produk

∆HRx = ∆HR + ∆HRx(298)
o + ∆Hp ....................  (2.6)

∆H = R ∑ni ∫ dT ...................... (2.7)

∆H = ΔCpmh x Δt ..................... (2.8)

= A + BT + (4T − T T ) + ...................... (2.9)

ΔHR
o(298)  = ΔHof produk - ΔHof reaktan ................... (2.10)

Komponen (∆Hºf)kJ/mol

CH3CHO(l) -165,48

C6H12O3 (l) -645,3

T = 310 K

ΔH1

T = 298 K

ΔHR°298

T = 298 K

ΔH2

T =310 K
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∆HR = ∆H1 + ∆HR
o + ∆H2

Sehingga panas untuk masing - masing reaksi untuk suhu T, K dapat

dihitung dengan persamaan:

Dari persamaan reaksi (2.1)

ΔHR
o(298oK) = ΔHfo C6H12O3(l)- ΔHfo CH3CHO(l)

= -645,3 kj/kmol – (-165,48kj/kmol)

= -479,82 kJ/kmol

∆H1 = ΔCpmh x ΔT
Δ

CH3CHO= −1,54. 10 + (-4,58.10-2 x 304) + ((2,09.10-5/3) x

((4x3042) -(298x310)))

Δ
CH3CHO = -165,99 J/kmol

ΔCpmh CH3CHO = -1.380,05 J/kmol K∆H CH3CHO = -16.560,63 J/kmol

∆H1 = -16,56 kj/kmol

∆H2 = ΔCpmh x Δt
Δ

C6H12O3 = -6,12.102 + (-1,34.10-01 x 304) + ((7,37. 10-05/3) x

(( 4 x 304 2) – (298 x 310))

Δ
C6H12O3 = -645,91 J/mol

ΔCpmh C6H12O3 = -5370,13 J/mol KΔH C6H12O3 = -64.441,56J/mol = -64,41 kJ/mol

∆H2 = -64,41 kj/kmol
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∆HR = ∆H1 + ∆HR
o + ∆H2

∆HR = -16,56 kJ/mol +(-479,82 kJ/kmol) + (-64,41kJ/mol)

∆HR = -560,79 kJ/mol

2. Penggunaan katalis heterogen

Tabel 2.2 Nilai (H°f) 298 bahan baku dan produk

∆HRx = ∆HR + ∆HRx(298)
o + ∆Hp ....................  (2.6)

∆H = R ∑ni ∫ dT ...................... (2.7)

∆H = ΔCpmh x Δt ..................... (2.8)

= A + BT + (4T − T T ) + ...................... (2.9)

ΔHR
o(298)  = ΔHof produk - ΔHof reaktan ................... (2.10)

Komponen (∆Hºf)kJ/mol

CH3CHO(l) -165,48

C6H12O3 (l) -645,3

T = 323 K

ΔH1

T = 298 K

ΔHR°298

T = 298 K

ΔH2

T =323 K
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∆HR = ∆H1 + ∆HR
o + ∆H2

Sehingga panas untuk masing - masing reaksi untuk suhu T, K dapat

dihitung dengan persamaan:

Dari persamaan reaksi (2.1)

ΔHR
o(298oK) = ΔHfo C6H12O3(l)- ΔHfo CH3CHO(l)

= -645,3 kj/kmol – (-165,48kj/kmol)

= -479,82 kJ/kmol

∆H1 = ΔCpmh x ΔT
Δ

CH3CHO= −1,54. 10 + (-4,58.10-2 x 310,5) + ((2,09.10-5/3) x

((4x310,52) -(298x323)))

Δ
CH3CHO = -166,21 J/kmol

ΔCpmh CH3CHO = -1381,89 J/kmol K∆H CH3CHO = -34547,29 J/kmol

∆H1 = -34,55 kj/kmol

∆H2 = ΔCpmh x Δt
Δ

C6H12O3 = -6,12.102 + (-1,34.10-01 x 310,5) + ((7,37. 10-05/3)

x (( 4 x 310,5 2) – (298 x 323))

Δ
C6H12O3 = -646,50 J/mol

ΔCpmh C6H12O3 = -5374,98 J/mol KΔH C6H12O3 = -134.374,55 J/mol = -134,37 kJ/mol

∆H2 = -134,37 kj/kmol

∆HR = ∆H1 + ∆HR
o + ∆H2
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∆HR = -34,55 kJ/mol +(-479,82 kJ/kmol) + (-134,37kJ/mol)

∆HR = -648,74 kJ/mol

Karena harga ∆HR negatif, maka reaksi bersifat eksotermis.

b. Energi Bebas Gibbs (∆G)

Perhitungan energi bebas gibbs (∆G) digunakan untuk meramalkan arah

reaksi kimia cenderung spontan atau tidak. ΔGo bernilai positif (+)

menunjukkan bahwa reaksi tersebut tidak dapat berlangsung secara

spontan, sehingga dibutuhkan energi tambahan dari luar yang cukup besar.

Sedangkan ΔGo bernilai negatif (-) menunjukkan bahwa reaksi tersebut

dapat berlangsung secara spontan dan hanya sedikit membutuhkan energi.

ΔGo (298oK) = ΔGo produk - ΔGo reaktan ....................... (2.10)

ΔG = ΔH – TΔS ....................... (2.11)

........... (2.12)

Biasanya kelayakan teknik terhadap suatu reaksi kimia yang di tinjau

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

∆G Reaksi = ∑∆Gº f Produk – ∑∆Gº f Reaktan

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

pembentukan standar (∆Hºf) pada keadaan standar (T=298 K) :
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Tabel 2.3 Nilai (G°f) 298 bahan baku dan produk

Komponen (∆Gº f)kJ/mol

CH3CHO(l) -136,40

C6H12O3 (l) -410,38

Untuk pembentukan paraldehida :

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

= -410,38 kj/mol – (-136,40 kj/mol)

= -273,98 kj/mol

1. Penggunaan katalis homogen

ΔG = (−273,98) − 304 x −273,98 + −479,82298 + (0,0433 − (−0,018)
= −205.304,79 kJ/kmol

2. Penggunaan katalis heterogen

ΔG = (−273,98) − 310,5 x −273,98 + −479,82298 + (0,0879 − (−0,0366)
= −210.825,01 kJ/kmol

Tabel 2.4. Perbandingan proses pembuatan paraldehida

No Keterangan Katalis homogen Katalis heterogen

1
Suhu operasi (oC)

37-47 oC 40-50 oC

2
Katalis Asam sulfat dan

asam fosfat
Amberlite I

3 Harga katalis/kg Rp 7.826/kg Rp 1.250.000/kg
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4 Konversi (%) 93% 75%

5 Jenis reaktor CSTR Fixed bed

6
∆H
(kj/kmol) -560,79 kj/mol -648,74 kj/mol

7

Keuntungan per
tahun

$ 103.421.094,2/thn $ 98.002.119,54/thn

E. Uraian Proses

Proses pembuatan paraldehida dapat dibagi dalam empat tahap yaitu :

1. Tahap penyimpanan bahan baku

2. Tahap penyiapan bahan baku

3. Tahap pembentukan produk

4. Tahap pemurnian produk

1. Tahap penyimpanan bahan baku

Bahan baku pembuatan paraldehida yaitu asetaldehida, katalis asam sulfat

dan asam fosfat disimpan dalam fase cair.

2. Tahap penyiapan bahan baku

Asetaldehid dari tangki penyimpanan (ST-103) diumpankan ke mix point

(MP-102) untuk dicampur dengan asetaldehida hasil recycle yang berasal

dari menara distilasi (MD-301). Kemudian keluaran mix point 1

dipanaskan dalam heater 102 (HE-102) hingga suhu 43oC sebelum

diumpankan ke reaktor (RE-201).
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Katalis asam sulfat dari tangki penyimpanan (ST-101) diumpankan ke mix

point (MP-101) untuk dicampur dengan katalis asam fosfat yang berasal

dari tangki penyimpanan (ST-102). Kemudian keluaran mix point 1

dipanaskan dalam heater 101 (HE-101) hingga suhu 43oC sebelum

diumpankan ke reaktor (RE-201).

3. Tahap pembentukan produk

Reaksi dalam reaktor ini berlangsung secara eksotermis dalam fasa

cair. Konversi asetaldehida membentuk paraldehida sebesar 93 %. Reaksi

yang terjadi dapat dituliskan dengan persamaan reaksi sebagai berikut :

3 CH3CHO ===> C6H12O3

Asetaldehida, katalis asam sulfat, dan asam fosfat dari tangki bahan baku

(ST-101, ST-102, ST-103) dialirkan ke dalam reaktor alir tangki

berpengaduk (RE-201 dan RE-202) yang beroperasi pada temperatur 43°C

dan tekanan 3 atm. Komposisi Asam sulfat sekitar 0,05 – 1 % dari berat

umpan masuk (asetaldehida).

4. Tahap pemurnian produk

Produk keluaran dari reaktor diumpankan ke netralizer (NE-301), untuk

dicampurkan dengan natrium hidroksida yang berasal dari tangki (ST-

301). Fungsi dari natrium hidroksida ini adalah untuk menetralisir asam

yang telah ditambahkan pada proses sebelumnya. Produk neutralizer

difraksinasi dalam dekanter (DE-301) sehingga terbentuk 2 lapisan atas
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dan bawah. Fase berat dari dekanter dialirkan ke unit pengolah limbah

sedangkan fase ringan yang keluar dari dekanter diumpankan ke dalam

menara distilasi (DC-301) untuk memisahkan sisa asetaldehida dari

paraldehida. Hasil atas menara distilasi yang berupa asetaldehida direcycle

ke dalam Reaktor dan hasil bawahnya adalah produk Paraldehida 99 %

ditampung ke dalam tangki produk (ST-302).


