
II. PEMILIHAN DAN URAIAN PROSES

A. Jenis-Jenis Proses

Aluminium sulfat atau yang lebih dikenal dengan tawas merupakan salah 

satu bahan kimia yang sangat diperlukan baik dalam industri pengolahan air. 

Alum berbentuk kristal putih, bersifat larut dalam air dan tidak dapat larut 

dalam alkohol (Faith and Keyes,1957).

Bahan baku yang digunakan untuk proses pembuatan aluminium sulfat 

tersedia dalam jumlah yang cukup besar di dalam negeri. Alumunium Sulfat

dapat dibuat dengan berbagai cara dan dengan bahan baku baik dari bauksit

atau dari alumina. 

Dalam pembuatan Aluminium Sulfat dikenal 2 macam proses yang umum 

digunakan,yaitu :

a. Aluminium Sulfat menggunakan Bahan Baku Bauksit dan Asam 

Sulfat 

Pada proses ini aluminium sulfat dibuat dengan cara melarutkan bahan 

yang mengandung Al2O3 dengan asam sulfat 60% dalam suatu reaktor 

dan dijalankan pada suhu 90oC dengan tekanan 1 atm. Bahan yang umum 

digunakan dalam proses ini adalah bauksit. Pemilihan proses yang dipilih 

tergantung pada spesifikasi produk yang diinginkan dan kualitas dari biji 

bauksit itu sendiri, dalam hal ini yaitu komposisi campuran logam 

terutama Feri Oksida (Fe2O3) karena senyawa ini dapat bereaksi dengan 
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asam sulfat yang digunakan pada proses ini. Bauksit dengan kandungan

Feri Oksida sangat rendah paling menguntungkan untuk diproses sebagai

bahan baku karena produk yang dihasilkan akan semakin murni.

Komposisi biji bauksit berpengaruh terhadap pemilihan konsentrasi asam

sulfat, waktu reaksi, suhu reaksi, ukuran partikel bauksit, dan proses yang 

akan dipakai. 

Reaksi antara asam sulfat dan padatan bauksit yang dapat larut

merupakan reaksi yang sangat dipengaruhi oleh suhu dan komposisi

campuran. Reaktor yang digunakan pada reaksi ini adalah satu unit 

RATB dengan konversi sebesar 85%. Reaksi yang terjadi dalam reaksi

antara biji bauksit dan asam sulfat adalah sebagai berikut :

Al2O3 (s) +  3 H2SO4 (l)→  Al2(SO4)3 (l) +  3 H2O(l)

Dalam reaktor juga berlangsung reaksi antara Feri Oksida yang 

terkandung dalam biji bauksit dengan asam sulfat, dan serbuk besi. 

Fungsi penambahan serbuk besi adalah sebagai pengikat feri oksida yang 

larut dalam asam sulfat agar berubah menjadi padatan sehingga mudah 

dilakukan pemisahan. Konversi reaksi perubahan feri oksida menjadi 

FeSO4 adalah sebesar 65%. Berikut adalah reaksi antara feri oksida, asam 

sulfat, dan serbuk besi adalah sebagai berikut :

Fe2O3 (s)+  3 H2SO4(l) +  Fe(s)→  3 FeSO4(s)  +   3 H2O(l)

Bauksit dari silo penyimpanan bahan baku diumpankan ke dalam reaktor. 

Bersamaan dengan itu diumpankan juga reaktan lain berupa asam sulfat. 

Hasil reaksi yang keluar dari reaktor kemudian dipisahkan dari 

padatannya. Filtrat dikondisikan untuk proses selanjutnya yaitu 
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pengkristalan aluminium sulfat. Pengkristalan dilakukan dengan cara 

pendinginan sampai suhu 30oC. Aluminium sulfat kristal dipisahkan dari 

cairannya. Filtrat hasil pemisahan dikembalikan ke reaktor. Sementara 

kristal aluminium sulfat dikurangi kadar airnya, selanjutnya dilakukan 

proses pemisahan ukuran dan akhirnya disimpan dalam silo penyimpanan 

untuk selanjutnya didistribusikan (U.S. Patent No. 3216792).

Gambar 2.1 Diagram Alir Proses Pembuatan Aluminium Sulfat dari 
Bauksit dan Asam Sulfat
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b. Aluminum Sulfat dengan Proses Giulini

Di sebagian besar negara-negara di Eropa memproduksi aluminium 

sulfat dengan proses ini. Proses ini menggunakan bahan baku aluminium 

hidroksida Al(OH3) dam asam sulfat.

Persamaan reaksi :

2 Al(OH3)(s) + 3H2SO4(l)   Al2(SO4)3(s) + 6H2O(l)

Al(OH3)  dan H2SO4 diumpankan ke reaktor.. Temperatur operasi 170oC 

dengan tekanan 5-6 atm. Kemudian produk reaktor dipekatkan 

menggunakan evaporator. Keluaran dari evaporator diteruskan ke dalam 

tangki vakum untuk didinginkan. Dari tangki vakum, campuran 

diteruskan ke mixer dan ditambahkan 1-2% aluminium sulfat untuk 

mempercepat proses pembentukan produk. Setelah itu dikristalkan 

dengan crystalizer. Panas kristalisai yang tinggi belum bisa dilakukan 

pengecilan ukuran, sehingga didinginkan terlebih dahulu. Setelah 

diperoleh produk yang diinginkan kemudian siap dibawa ke unit 

pengepakkan atau disimpan dalam silo penyimpanan. Konversi reaksi 

yang dihasilkan dengan menggunakan proses ini adalah sebesar 90%.

( U.S. Patent no.3226188)
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Gambar 2.2 Diagram Alir Proses Guilini
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B. Pemilihan Proses

B.1. Kelayakan Ekonomi

a. Reaksi menggunakan bahan baku bauksit dan asam sulfat

Al2O3 (l)+  3 H2SO4 (l)→  Al2(SO4)3 (l) +  3 H2O (l)

Bahan Baku :

Al2O3 : $ 0,036 / kg

H2SO4 :  $ 0,2 / kg

Produk :

Al2(SO4)3 : $ 0,8 / kg

Basis  : 1000 g , Produk Al2(SO4)3  = 2,9239 mol

Maka, jumlah reaktan yang diperlukan adalah :

Al2O3 = 1 x 2,9239 mol x 102 mol/g

= 298,2378 g = 0,2982 kg

= 0,2982 kg x $ 0,036 / kg = $ 0,0107 

H2SO4 = 3 x 2,9239 mol x 98 mol/g

= 859,62 g = 0,85962 kg

= 0,8596 kg x $ 0,2 / kg

= $ 0,1719 
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Profit = Produk - ∑ reaktan

= $ 0,8 – ($ 0,0107 + $ 0,1719)

= $ 0,2174 = Rp 2.608

c. Reaksi menggunakan proses Giulini

2 Al(OH3)(s) + 3H2SO4(l)   Al2(SO4)3(s) + 6H2O(l)

Bahan Baku :

Al(OH3) :  $ 0,2425 /kg

H2SO4 :  $ 0,2 / kg

Produk :

Al2(SO4)3 : $ 0,8 / kg

Basis  : 1000 g , Produk Al2(SO4)3  = 2,9239 mol

Maka, jumlah reaktan yang diperlukan adalah :

Al(OH3) = 2 x 2,9239 mol x 78 mol/g

= 456,12 g = 0,8561 kg

= 0,8561 kg x $ 0,2425

= $ 0,1106

H2SO4 = 3 x 2,9239 mol x 98 mol/g

= 859,62 g = 0,8596 kg

= 0,8596 kg x $ 0,2 / kg

= $ 0,1719

Profit = Produk - ∑ reaktan

= $ 0,8 – ($ 0,1106 + $ 0,1719)
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= $ 0,1175 

= Rp 1.410

B.2. Kelayakan Teknis

Kelayakan teknik terhadap suatu reaksi biasanya ditinjau dari energi bebas 

gibbs (∆G).

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

Berikut data energibebasgibbs pembentukan (∆Gºf) dan panas pembentukan 

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

Komponen ∆Gºf (kkal/mol) ∆Hºf (kkal/mol)
Al2O3(s) -376,87 -399,09

H2SO4(l) -164,82 -193,69

H2O(l) -56,68 -68,31

Al(OH3)(s) -272,9 -304,8

Al2(SO4)3(s) -739,53 -820,99

Al2(SO4)3.14 H2O(s) -263,54 -303,89

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

a. Reaksi menggunakan bahan baku bauksit dan asam sulfat

Al2O3 (s) +  3 H2SO4 (l)   →  Al2(SO4)3 (s) +  3 H2O(l)

∆HºReaksi =(Δ ( ) + Δ ) – (Δ + )

= (-820,99 + (-68,31)) - (-739,53 + (-56,68))

= - 296,52 kkal/mol

∆GºReaksi = (Δ ( ) + Δ ) – (Δ + Δ )

= (-739,53 + (-56,68)) - (-376,87 + (-164,82))

= - 254,52 kkal/mol
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b. Reaksi menggunakan proses Giulini

2 Al(OH3)(s) + 3H2SO4(l)   Al2(SO4)3(s) + 6H2O(l)

∆HºReaksi =(Δ ( ) +Δ )–(Δ ( ) + Δ )

= (-820,99 + (-68,31)) - (-304,8  + (-193,69))

= - 390,81 kkal/mol

∆GºReaksi =(Δ ( ) +Δ )– (Δ ( ) + Δ )

= (-739,53 + (-56,68)) - (-272,9 + (-164,82))

= -358,5 kkal/mol

Tabel 2.1. Perbandingan proses pembuatan aluminium sulfat

Kriteria Proses I Proses II

Kelayakan 

Ekonomi

Bauksit       ($ 0,036/kg) 

H2SO4              ($ 0,2/kg) 

Serbuk besi ($ 0,15/kg)

Laba = Rp. 2.608/kg 

produk 

Al2(OH)3     ($0,24/kg)                                                                     

H2SO4        ($ 0,2/kg) 

Laba = Rp.1.410/kg produk

Kondisi 

Operasi 

T = 90 oC

P = 1 atm

Konversi = 85%

∆G = - 254,52 kkal/mol

∆H = -296,52 kkal/mol 

T = 170 oC

P = 5-6 atm

Konversi = 95%

∆G = - 358,5  kkal/mol

∆H = - 390,82 kkal/mol 
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Beradasarkan perhitungan ∆HReaksi dan ∆GReaksi dari semua proses yang 

ada maka dipilihlah proses yang pertama yaitu aluminium sulfat dengan 

bahan baku bauksit dan asam sulfat, dengan pertimbangan sebagai 

berikut:

1. Reaksi berlangsung secara spontan, yang artinya membutuhkan

energi yang lebih kecil

2. Reaksi berlangsung secara eksotermis

3. Kebutuhan bauksit sebagai bahan baku tidak diimpor

4. Profit yang dihasilkan dari perhitungan lebih besar dari kedua proses 

yang lain.

C. Deskripsi Proses

Proses pembuatan aluminium sulfat secara garis besar dibagi menjadi 3 

tahap proses yaitu:

1. Persiapan Bahan Baku

2. Tahapan Proses

3. Pengambilan Produk

1. Persiapan Bahan Baku

Bahan baku pembuatan alumnium sulfat adalah bauksit dan asam sulfat.

Proses dimulai dengan memperkecil ukuran bauksit dengan 

menggunakan Ball Mill (BM-01). Bahan baku bauksit diangkut 

menggunakan Belt Conveyor (BC-01) untuk kemudian diperkecil 

ukurannya dari 0,5 in menjadi 60 mesh atau lebih kecil. Kemudian 

bauksit yang telah dihaluskan ditampung sementara di Hopper (HO-01) 

dan serbuk besi di HO-02 yang berfungsi sebagai pengumpan ke reaktor. 

Bauksit yang telah halus diangkut mengggunakan bucket elevator 
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menuju HO-01 sebelum diumpankan ke reaktor. H2SO4 60% dari tangki 

penyimpanan (ST-101) dialirkan ke reaktor menggunakan pompa (PP-

01). Bauksit dan serbuk besi dari HO-01 diumpankan ke R-01 bersamaan 

dengan diumapankannya asam sulfat 60%. 

2. Tahapan Proses 

Pembentukan alumnium sulfat dari campuran bauksit, serbuk besi, dan 

asam sulfat berlangsung didalam RE-201/202 dengan suhu reaksi 90oC 

dan tekanan 1 atm. Reaktor yang digunakan berupa 2 unit CSTR 

(Continous Stirred Tank Reactor) yang dilengkapi jaket pendingin dan 

pengaduk untuk mempercepat reaksi. Konversi yang dihasilkan sebesar 

85% dengan waktu reaksi setengah jam jam. Reaksi yang terjadi dalam

reaksi antara biji bauksit dan asam sulfat adalah sebagai berikut :

Al2O3 (s) +  3 H2SO4 (l)→  Al2(SO4)3 (l) +  3 H2O(l)

Dalam reaktor juga berlangsung reaksi antara Feri Oksida yang 

terkandung dalam biji bauksit dengan asam sulfat, dan serbuk besi. 

Fungsi penambahan serbuk besi adalah sebagai pengikat feri oksida yang 

larut dalam asam sulfat agar berubah menjadi padatan sehingga mudah 

dilakukan pemisahan. Konversi reaksi perubahan feri oksida menjadi 

FeSO4 adalah sebesar 65%. Berikut adalah reaksi antara feri oksida, asam 

sulfat, dan serbuk besi adalah sebagai berikut :

Fe2O3 (s)+  3 H2SO4(l) +  Fe(s)→  3 FeSO4(s)  +   3 H2O(l)

Reaksi berlangsung secara eksotermis sehingga untuk mempertahankan 

temperatur rekasi, maka panas yang timbul diserap oleh air yang 
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mengalir pada jaket pendingin. Hasil reaksi yang keluar dari reaktor

selanjutnya diumpankan ke Centrifuge untuk dipisahkan padatan (Red 

Mud) dari cairannya. Red Muds yang merupakan limbah logam berat 

dibawa ke tempat penampungan limbah sementara. Filtrat yang 

dihasilkan kemudian diuapkan airnya menggunakan evaporator agar 

kandungan air dalam aluminium sulfat berkurang sehingga kristal yang 

terbentuk akan lebih banyak. Filtrat yang dihasilkan kemudian 

dikondisikan suhu dan konsentrasi komponennya untuk keperluan proses 

selanjutnya yaitu pengkristalan produk aluminium sulfat di Crystalizer 

(CY-01). Pengkristalan dilakukan dengan cara pendinginan dari suhu 

70°C sampai pada suhu 30°C. Slury pekat yang dihasilkan kemudian 

dipisahkan antara alumunium sulfat kristal dengan cairannya pada suhu 

30°C dengan centrifuge. Mother liquor yang diperoleh dimanfaatkan 

kembali dengan merecycle ke reaktor. Alumunium Sulfat Hidrat padat 

yang telah terpisah dari mother liquornya kemudian diangkut dengan 

Screw Conveyor (SC-01) menuju Rotary Dryer (RD-01), kemudian 

dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya sampai kadar 2% dalam RD-

01 yang beropersai secara co-current. Suhu udara pengering masuk pada 

suhu 100°C dan keluar pada suhu 70°C.
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3. Pemisahan dan Pengambilan Produk

Produk kering yang keluar dari RD-01 pada suhu 60 °C kemudian 

disimpan dalam Silo untuk kemudian diangkut ke konsumen dengan 

kapal maupun truk khusus. 

Limbah yang dihasilkan berupa padatan atau lumpur yang berwarna 

kemerah-merahan dan cairan yang mengandung sedikit asam. Limbah 

padat ini kemudian ditampung dalam bak penampung limbah sampai 

dingin dan mengering untuk kemudian dapat dibuang ke lingkungan atau 

untuk memperbaiki lingkungan tempat penambangan biji bauksit. 
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II. PEMILIHAN DAN URAIAN PROSES

A. Jenis-Jenis Proses

Aluminium  sulfat  atau yang lebih dikenal dengan tawas merupakan salah satu bahan kimia yang sangat diperlukan baik dalam industri pengolahan air. Alum berbentuk kristal putih, bersifat larut dalam air dan tidak dapat larut dalam alkohol (Faith and Keyes,1957).

Bahan baku yang digunakan untuk proses pembuatan aluminium sulfat tersedia dalam jumlah yang cukup besar di dalam negeri. Alumunium Sulfat dapat dibuat dengan berbagai cara dan dengan bahan baku baik dari bauksit atau dari alumina. 

Dalam pembuatan Aluminium Sulfat dikenal 2 macam proses yang umum digunakan,yaitu :

a. Aluminium Sulfat menggunakan Bahan Baku Bauksit dan Asam Sulfat 

Pada proses ini aluminium sulfat dibuat dengan cara melarutkan bahan yang mengandung Al2O3 dengan asam sulfat 60% dalam suatu reaktor dan dijalankan pada suhu 90oC dengan tekanan 1 atm. Bahan yang umum digunakan dalam proses ini adalah bauksit. Pemilihan proses yang dipilih tergantung pada spesifikasi produk yang diinginkan dan kualitas dari biji bauksit itu sendiri, dalam hal ini yaitu komposisi campuran logam terutama Feri Oksida (Fe2O3) karena senyawa ini dapat bereaksi dengan asam sulfat yang digunakan pada proses ini. Bauksit dengan kandungan Feri Oksida sangat rendah paling menguntungkan untuk diproses sebagai bahan baku karena produk yang dihasilkan akan semakin murni. Komposisi biji bauksit berpengaruh terhadap pemilihan konsentrasi asam sulfat, waktu reaksi, suhu reaksi, ukuran partikel bauksit, dan proses yang akan dipakai. 

Reaksi antara asam sulfat dan padatan bauksit yang dapat larut merupakan reaksi yang sangat dipengaruhi oleh suhu dan komposisi campuran. Reaktor yang digunakan pada reaksi ini adalah satu unit RATB dengan konversi sebesar 85%. Reaksi yang terjadi dalam reaksi antara biji bauksit dan asam sulfat adalah sebagai berikut :

Al2O3 (s) +  3 H2SO4 (l)→  Al2(SO4)3 (l) +  3 H2O(l)

Dalam reaktor juga berlangsung reaksi antara Feri Oksida yang terkandung dalam biji bauksit dengan asam sulfat, dan serbuk besi. Fungsi penambahan serbuk besi adalah sebagai pengikat feri oksida yang larut dalam asam sulfat agar berubah menjadi padatan sehingga mudah dilakukan pemisahan. Konversi reaksi perubahan feri oksida menjadi FeSO4 adalah sebesar 65%. Berikut adalah reaksi antara feri oksida, asam sulfat, dan serbuk besi adalah sebagai berikut :

Fe2O3 (s)+  3 H2SO4(l) +  Fe(s)→  3 FeSO4(s)  +   3 H2O(l)

Bauksit dari silo penyimpanan bahan baku diumpankan ke dalam reaktor. Bersamaan dengan itu diumpankan juga reaktan lain berupa asam sulfat. Hasil reaksi yang keluar dari reaktor kemudian dipisahkan dari padatannya. Filtrat dikondisikan untuk proses selanjutnya yaitu pengkristalan aluminium sulfat. Pengkristalan dilakukan dengan cara pendinginan sampai suhu 30oC. Aluminium sulfat kristal dipisahkan dari cairannya. Filtrat hasil pemisahan dikembalikan ke reaktor. Sementara kristal aluminium sulfat dikurangi kadar airnya, selanjutnya dilakukan proses pemisahan ukuran dan akhirnya disimpan dalam silo penyimpanan untuk selanjutnya didistribusikan (U.S. Patent No. 3216792).
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Gambar 2.1 Diagram Alir Proses Pembuatan Aluminium Sulfat  dari Bauksit dan Asam Sulfat







b. Aluminum Sulfat dengan Proses Giulini



Di sebagian besar negara-negara di Eropa memproduksi aluminium sulfat dengan proses ini. Proses ini menggunakan bahan baku aluminium hidroksida Al(OH3) dam asam sulfat.

Persamaan reaksi :

2 Al(OH3)(s) + 3H2SO4(l)   Al2(SO4)3(s) + 6H2O(l)

	Al(OH3)  dan H2SO4 diumpankan ke reaktor.. Temperatur operasi 170oC dengan tekanan 5-6 atm. Kemudian produk reaktor dipekatkan menggunakan evaporator. Keluaran dari evaporator diteruskan ke dalam tangki vakum untuk didinginkan. Dari tangki vakum, campuran diteruskan ke mixer dan ditambahkan 1-2% aluminium sulfat untuk mempercepat proses pembentukan produk. Setelah itu dikristalkan dengan crystalizer. Panas kristalisai yang tinggi belum bisa dilakukan pengecilan ukuran, sehingga didinginkan terlebih dahulu. Setelah diperoleh produk yang diinginkan kemudian siap dibawa ke unit pengepakkan atau disimpan dalam silo penyimpanan. Konversi reaksi yang dihasilkan dengan menggunakan proses ini adalah sebesar 90%.
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Gambar 2.2 Diagram Alir Proses Guilini







B. Pemilihan Proses



B.1. Kelayakan Ekonomi

a. Reaksi menggunakan bahan baku bauksit dan asam sulfat

Al2O3 (l)+  3 H2SO4 (l)→  Al2(SO4)3 (l) +  3 H2O (l)

Bahan Baku :

Al2O3	:  $ 0,036 / kg

H2SO4	:  $ 0,2 / kg 

Produk :	

Al2(SO4)3	: $ 0,8 / kg



Basis  : 1000 g , Produk Al2(SO4)3  = 2,9239 mol

Maka, jumlah reaktan yang diperlukan adalah :

Al2O3	= 1 x 2,9239 mol x 102 mol/g

	= 298,2378 g = 0,2982 kg

	= 0,2982 kg x $ 0,036 / kg = $ 0,0107 



H2SO4	= 3 x 2,9239 mol x 98 mol/g

		= 859,62 g = 0,85962 kg

= 0,8596 kg x $ 0,2 / kg

		= $ 0,1719 



Profit	= Produk - ∑ reaktan

		= $ 0,8 – ($ 0,0107 + $ 0,1719)

		= $ 0,2174 = Rp 2.608



c. Reaksi menggunakan proses Giulini



2 Al(OH3)(s) + 3H2SO4(l)   Al2(SO4)3(s) + 6H2O(l)

Bahan Baku :

Al(OH3)	:  $ 0,2425 /kg

H2SO4	:  $ 0,2 / kg

Produk :

Al2(SO4)3	: $ 0,8 / kg

Basis  : 1000 g , Produk Al2(SO4)3  = 2,9239 mol

Maka, jumlah reaktan yang diperlukan adalah :

Al(OH3)	= 2 x 2,9239 mol x 78 mol/g

		= 456,12 g = 0,8561 kg

		= 0,8561 kg x $ 0,2425 

= $ 0,1106

H2SO4	= 3 x 2,9239 mol x 98 mol/g

		= 859,62 g = 0,8596 kg

= 0,8596 kg x $ 0,2 / kg

= $ 0,1719

Profit	= Produk - ∑ reaktan

= $ 0,8 – ($ 0,1106 + $ 0,1719)

		= $ 0,1175 

= Rp 1.410



B.2. Kelayakan Teknis



Kelayakan teknik terhadap suatu reaksi biasanya ditinjau dari energi bebas gibbs (∆G).

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

Berikut data energibebasgibbs pembentukan (∆Gºf) dan panas pembentukan standar (∆Hºf)pada keadaan standar (T=298 K) :

		Komponen

		∆Gºf (kkal/mol)

		∆Hºf (kkal/mol)



		Al2O3(s)

		-376,87

		-399,09



		H2SO4(l)

		-164,82

		-193,69



		H2O(l)

		-56,68

		-68,31



		Al(OH3)(s)

		-272,9

		-304,8



		Al2(SO4)3(s)

		-739,53

		-820,99



		Al2(SO4)3.14 H2O(s)

		-263,54

		-303,89





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



a. Reaksi menggunakan bahan baku bauksit dan asam sulfat

Al2O3 (s) +  3 H2SO4 (l)   →  Al2(SO4)3 (s) +  3 H2O(l)

∆HºReaksi	=(Δ + Δ) – (Δ + )

		= (-820,99 + (-68,31)) - (-739,53 + (-56,68))

			= - 296,52 kkal/mol

∆GºReaksi	= (Δ + Δ) – (Δ + Δ)

		= (-739,53 + (-56,68)) - (-376,87 + (-164,82))

			= - 254,52 kkal/mol



b. Reaksi menggunakan proses Giulini

2 Al(OH3)(s) + 3H2SO4(l)   Al2(SO4)3(s) + 6H2O(l)

∆HºReaksi	=(Δ+Δ)–(Δ+ Δ)

		= (-820,99 + (-68,31)) - (-304,8  + (-193,69))

			= - 390,81 kkal/mol

∆GºReaksi	=(Δ+Δ)– (Δ+ Δ)

			= (-739,53 + (-56,68)) - (-272,9 + (-164,82))

			= -358,5 kkal/mol



Tabel 2.1. Perbandingan proses pembuatan aluminium sulfat

		Kriteria 

		Proses I 

		Proses II 



		Kelayakan Ekonomi 

		Bauksit       ($ 0,036/kg) 

H2SO4              ($ 0,2/kg) 

Serbuk besi ($ 0,15/kg)

Laba = Rp. 2.608/kg produk 

		Al2(OH)3     ($0,24/kg)                                                                     H2SO4        ($ 0,2/kg) 

Laba = Rp.1.410/kg produk



		Kondisi Operasi 

		T = 90 oC 

P = 1 atm 

 Konversi = 85%

∆G = - 254,52 kkal/mol

∆H = -296,52 kkal/mol 

		T = 170 oC 

P = 5-6 atm 

Konversi = 95%

∆G = - 358,5  kkal/mol

∆H = - 390,82 kkal/mol 







Beradasarkan perhitungan ∆HReaksi dan ∆GReaksi dari semua proses yang ada maka dipilihlah proses yang pertama yaitu aluminium sulfat dengan bahan baku bauksit dan asam sulfat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

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

2. Reaksi berlangsung secara eksotermis

3. Kebutuhan bauksit sebagai bahan baku tidak diimpor

4. Profit yang dihasilkan dari perhitungan lebih besar dari kedua proses yang lain.

C. Deskripsi Proses

Proses pembuatan aluminium sulfat secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap proses yaitu:

1. Persiapan Bahan Baku

2. Tahapan Proses

3. Pengambilan Produk



1. Persiapan Bahan Baku

Bahan baku pembuatan alumnium sulfat adalah bauksit dan asam sulfat.

Proses dimulai dengan memperkecil ukuran bauksit dengan menggunakan Ball Mill (BM-01). Bahan baku bauksit diangkut menggunakan Belt Conveyor (BC-01) untuk kemudian diperkecil ukurannya dari 0,5 in menjadi 60 mesh atau lebih kecil. Kemudian bauksit yang telah dihaluskan ditampung sementara di Hopper (HO-01) dan serbuk besi di HO-02 yang berfungsi sebagai pengumpan ke reaktor. Bauksit yang telah halus diangkut mengggunakan bucket elevator menuju HO-01 sebelum diumpankan ke reaktor. H2SO4 60% dari tangki penyimpanan (ST-101) dialirkan ke reaktor menggunakan pompa (PP-01). Bauksit dan serbuk besi dari HO-01 diumpankan ke R-01 bersamaan dengan diumapankannya asam sulfat 60%. 



2. Tahapan Proses 

Pembentukan alumnium sulfat dari campuran bauksit, serbuk besi, dan asam sulfat berlangsung didalam RE-201/202 dengan suhu reaksi 90oC dan tekanan 1 atm. Reaktor yang digunakan berupa 2 unit CSTR (Continous Stirred Tank Reactor) yang dilengkapi jaket pendingin dan pengaduk untuk mempercepat reaksi. Konversi yang dihasilkan sebesar 85% dengan waktu reaksi setengah jam jam. Reaksi yang terjadi dalam reaksi antara biji bauksit dan asam sulfat adalah sebagai berikut :

Al2O3 (s) +  3 H2SO4 (l)→  Al2(SO4)3 (l) +  3 H2O(l)

Dalam reaktor juga berlangsung reaksi antara Feri Oksida yang terkandung dalam biji bauksit dengan asam sulfat, dan serbuk besi. Fungsi penambahan serbuk besi adalah sebagai pengikat feri oksida yang larut dalam asam sulfat agar berubah menjadi padatan sehingga mudah dilakukan pemisahan. Konversi reaksi perubahan feri oksida menjadi FeSO4 adalah sebesar 65%. Berikut adalah reaksi antara feri oksida, asam sulfat, dan serbuk besi adalah sebagai berikut :

Fe2O3 (s)+  3 H2SO4(l) +  Fe(s)→  3 FeSO4(s)  +   3 H2O(l)

Reaksi berlangsung secara eksotermis sehingga untuk mempertahankan temperatur rekasi, maka panas yang timbul diserap oleh air yang mengalir pada jaket pendingin. Hasil reaksi yang keluar dari reaktor selanjutnya diumpankan ke Centrifuge untuk dipisahkan padatan (Red Mud) dari cairannya. Red Muds yang merupakan limbah logam berat dibawa ke tempat penampungan limbah sementara. Filtrat yang dihasilkan kemudian diuapkan airnya menggunakan evaporator agar kandungan air dalam aluminium sulfat berkurang sehingga kristal yang terbentuk akan lebih banyak. Filtrat yang dihasilkan kemudian dikondisikan suhu dan konsentrasi komponennya untuk keperluan proses selanjutnya yaitu pengkristalan produk aluminium sulfat di Crystalizer (CY-01). Pengkristalan dilakukan dengan cara pendinginan dari suhu 70°C sampai pada suhu 30°C. Slury pekat yang dihasilkan kemudian dipisahkan antara alumunium sulfat kristal dengan cairannya pada suhu 30°C dengan centrifuge. Mother liquor yang diperoleh dimanfaatkan kembali dengan merecycle ke reaktor. Alumunium Sulfat Hidrat padat yang telah terpisah dari mother liquornya kemudian diangkut dengan Screw Conveyor (SC-01) menuju  Rotary Dryer (RD-01), kemudian dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya sampai kadar 2% dalam RD-01 yang beropersai secara co-current. Suhu udara pengering masuk pada suhu 100°C dan keluar pada suhu 70°C.













3. Pemisahan dan Pengambilan Produk

Produk kering yang keluar dari RD-01 pada suhu 60 °C kemudian disimpan dalam Silo untuk kemudian diangkut ke konsumen dengan kapal maupun truk khusus. 

Limbah yang dihasilkan berupa padatan atau lumpur yang berwarna kemerah-merahan dan cairan yang mengandung sedikit asam. Limbah padat ini kemudian ditampung dalam bak penampung limbah sampai dingin dan mengering untuk kemudian dapat dibuang ke lingkungan atau untuk memperbaiki lingkungan tempat penambangan biji bauksit. 







