
II. PEMILIHAN DAN URAIAN PROSES

A. Pemilihan Proses

Usaha produksi dalam pabrik kimia membutuhkan berbagai sistem proses dan

sistem pemroses yang dirangkai dalam suatu sistem proses produksi yang

disebut teknologi proses. Secara garis besar, sistem proses utama dari sebuah

pabrik kimia adalah sistem reaksi serta sistem pemisahan dan pemurnian.

Proses perubahan bahan baku menjadi produk terjadi dalam sistem reaksi.

Sistem pemroses bagi sistem reaksi adalah reaktor. Sistem pemisahan dan

pemurnian bertujuan agar hasil dari sistem pereaksian sesuai dengan permintaan

pasar sehingga layak dijual.

1. Jenis-jenis Proses

Proses pembuatan monobasic potassium phosphate ada dua macam, yaitu :

a. Pembuatan Monobasic Potassium Phospate dari Asam Fosfat dan

Potasium Hidroksida.

Reaksi antara Potassium Hidroksida dan Asam Fosfat merupakan reaksi

eksotermis, kondisi operasi pada reaktor tersebut memiliki temperatur

sebesar 80 oC dengan tekanan 1 atm dan konversi sebesar 99%, reaksi

yang terjadi pada reaktor tersebut :

H3PO4 (l) +    KOH (l)  KH2PO4 (s) +  H2O (l)
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Monobasic Potassium Phosphate dan reaktan yang keluar dari reaktor di

dinginkan dan ditampung ke dalam Homogenizer untuk

menyeragamkan ukuran partikel dan memperkecil ukuran partikel. Dan

selanjutnya feed diumpankan kedalam Spray dryer, Spray Dryer

berfungsi untuk menguapkan dan mengeringkan larutan/slurry sampai

kering dengan cara termal, sehingga didapatkan hasil berupa zat padat

yang kering. Dimana proses yang terjadi didalam spray dryer tersebut

ialah umpan yang berasal dari Homogenizer diumpankan kedalam

Drying Chamber melalui Spray Disk Atomizer yang dipasang diatas

alat. Umpan tersebut dikabutkan menjadi butir-butir halus, yang

kemudian dilemparkan secara radial kedalam arus gas/udara panas yang

masuk melalui puncak Drying Chamber, sehingga umpan tadi akan

mengering (Ianicelli Joseph, 2007).

b. Pembuatan Monobasic Potassium Phosphate dari Asam Fosfat dan

Potassium Klorida.

Asam Phospate dan Potassium Kloroda dimasukkan ke dalam reaktor

dengan temperatur 265 oC dengan tekanan 1 atm dan konversi 60%,

reaksi antara Asam Fosfat dengan Potassium Klorida merupakan reaksi

endotermis, yang terjadi pada reaktor yaitu :

H3PO4(l) +    KCL(l)  KH2PO4(s) +  HCL(l)

Asam Fosfat dengan Potassium Klorida dimasukan kedalam reaktor

dengan rasio mol 1:1,4, kemudian produk keluaran reaktor yang berupa

KH2PO4, HCL, serta bahan baku yang tidak bereaksi keluar dari bagian
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bawah reaktor kemudian di masukkan ke dalam Dissolution Tank agar

slurry tetap terjaga, kemudian keluaran dari Dissolution Tank di

dinginkan dan dimasukkan kedalam Crystallyzer agar membentuk

kristal dan kemudian keluaran di alirkan menuju evaporator untuk

menguapkan H2O dan KH2PO4, H3PO4, serta KOH yang belum

terbentuk dikembalikan ke reaktor untuk di reaksikan kembali (Erickson

William, 1988).

2. Tinjauan Ekonomi

Tinjauan ekonomi ini bertujuan untuk mengetahui bruto yang dihasilkan

oleh pabrik ini selama setahun dengan kapasitas 20.000 ton/tahun. Berikut

ini perbandingan beberapa harga bahan baku dan harga produk  pada tahun

2013.

Tabel 2.1 Harga bahan baku dan produk

Bahan Harga dalam $ Harga dalam Rp.

H3PO4 880 $/ton 8.800.000/ton

KOH 300 $/ton 3.000.000/ton

KCL 400 $/ton 4.000.000/ton

KH2PO4 2.000 $/ton 25.000.000/ton

HCL 300 $/ton 3.000.000/ton

Sumber: * www.alibaba.com,2013
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1. Proses menggunakan Asam Fosfat dan Potassium Hidroksida

H3PO4 (l) +    KOH (l)  KH2PO4 (s) +  H2O (l)

Konversi : 99%

Kapasitas : 20.000 ton Monobasic Potassium Phosphate tiap tahun.Monobasic Potassium Phosphate = ( )
Monobasic Potassium Phosphate = 20.000.000136Monobasic Potassium Phosphate = 147.058,823

Maka jumlah reaktan yang dibutuhkan adalah

H3PO4 = 147.058,823 kmol x = 148.544,266 kmol

= 148.544,266 kmol x 98 kg/kmol

= 14.557.338,070 kg = 14.557,338 ton

KOH = 147.058,823 kmol x = 148.544,266 kmol

= 148.544,266 kmol x 56,1 kg/kmol

= 8.333.333,323 kg = 8.333,333 ton

Jumlah harga bahan baku adalah

= (14.557,338 ton x 880 $/ton) + (8.333,333 ton x 300 $/ton)

= $ 15.310.457,340

Keuntungan per tahun = Harga produk - harga reaktan

= $ (40.000.000 – 15.310.457,340)

= $ 24.689.54,660
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Harga produksi per kg Monobasic Potassium Phosphate adalah

= ℎ ℎ ℎ
= $ 15.310.457,340/tahun20.000.000 kg/tahun
= $ 0,76 /kg = $ 760/ton

Harga pembuatan Monobasic Potassium Phosphate dengan proses ini

sebesar $ 760/ton, lebih murah jika dibandingkan dengan harga jual

produk sebesar $2.000/ton.

2. Proses menggunakan Asam Fosfat dan Potassium Klorida

H3PO4 +    KCL  KH2PO4 +  HCL

Konversi : 60%

Monobasic Potassium Phosphate = ( )
Kapasitas : 20.000 ton Monobasic Potassium Phosphate tiap tahun.

Monobasic Potassium Phosphate = 20.000.000136Monobasic Potassium Phosphate = 147.058,823
Maka jumlah reaktan yang dibutuhkan adalah

H3PO4 = 147.058,823 kmol x = 245.098,038 kmol

= 245.098,038 kmol x 98 kg/kmol

= 24.019.607,720 kg = 24.019,607 ton

KCL = 147.058,823 kmol x = 245.098,038 kmol

= 245.098,038 kmol x 56,1 kg/kmol

= 13.749.999,930 kg = 13.749,999 ton



13

Jumlah harga bahan baku adalah

= (24.019,607 ton x 880 $/ton) + (13.749,999 ton x 300 $/ton)

= $ 25.262.253,860

Keuntungan per tahun = Harga produk - harga reaktan

= $ (40.000.000 – 25.262.253,860)

= $ 14.737.746,140

Harga produksi per kg Monobasic Potassium Phosphate adalah

= ℎ ℎ ℎ
= $ 25.262.253,860/tahun20.000.000 kg/tahun
= $ 1,260 /kg = $ 1.260/ton

Harga pembuatan Monobasic Potassium Phosphate dengan proses ini

sebesar $ 1.260/ton, lebih mahal jika dibandingkan dengan harga jual

produk sebesar $2.000/ton.
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3. Kelayakan Teknis

Kelayakan teknis suatu reaksi dilihat dari energy bebas gibbs (∆G).

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

Tabel 2.2 Data energi bebas gibbs pembentukan (∆Gºf) dan panas

pembentukan standar (∆Hº f) pada keadaan standar (T=298 K) :

Komponen ∆Gº f (kkal/mol) ∆Hºf (kkal/mol)

H3PO4 (l) -270,00 -309,32

KCL (l) -98,76 -100,16

KOH (l) -105,00 -114,96

KH2PO4 (s) -326,10 -362,70

H2O (l) -56,69 -68,32

HCL (l) -31,33 -39,85

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

Reaksi menggunakan bahan baku Asam Fosfat dan Potasium Hidroksida

H3PO4 (l) +    KOH (l)  KH2PO4 (s) +  H2O (l)

∆HReaksi = (Δ + Δ ) – (Δ + )

= (-362,70 + (-68,32)) - (-309,32 + (-114,96))

= - 6,78 kkal/mol

∆GReaksi = (Δ + Δ ) – (Δ + Δ )

= (-326,10 + (-56,69)) - (-270,00 + (-105,00))

= - 7,79 kkal/mol



15

Reaksi menggunakan bahan baju Asam Fosfat dan Potasium Klorida

H3PO4 +    KCL  KH2PO4 +  HCL

∆HReaksi = (Δ + Δ ) – (Δ + )

= (-362,70 + (-39,85)) - (-309,32 + (-100,16))

= 6,93 kkal/mol

∆GReaksi = (Δ + Δ ) – (Δ + Δ )

= (-326,10 + (-31,33)) - (-270,00 + (-98,76))

= 11,33 kkal/mol

Tabel 2.3 Kriteria pemilihan proses

Kriteria Penilaian
PROSES I

(KOH)

PROSES II

(KCL)

1. Tekanan

2. Suhu

3. Konversi

4. Katalis

5. Ekonomi

6. Energi Gibbs

1 atm

80oC

99%

Tidak Ada

$ 24.689.54,660

-7,79 KJ/mol

1 atm

265oC

60%

Tidak Ada

$ 14.737.746,140

11,33 kkal/Mol

Beradasarkan perhitungan ∆HReaksi dan ∆GReaksi dari semua proses yang

ada maka dipilah proses yang pertama yaitu Pembuatan Monobasic

Potassium Phosphate dari Asam Fosfat dan Potassium Hidroksida, dengan

pertimbangan sebagai berikut:
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1. Reaksi berlangsung secara spontan, yang artinya membutuhkan energi

yang lebih kecil.

2. Reaksi berlangsung secara eksotermis.

3. Kebutuhan bahan baku tidak diimpor.

4. Menghasilkan profit yang lebih besar.

B. Uraian Proses

Proses pembuatan Monobasic Potassium Phosphate dilakukan dengan

mencampurkan antara Asam Fosfat dengan Potassium Hidroksida, dimana

Potassium Hidroksida padat yang ditampung oleh Solid Storage (SS-101)

dimasukkan ke dalam Dissolution Tank (DT-101) untuk diencerkan hingga

kosentrasi 48 % dan dipanaskan menggunakan coil hingga suhu 80oC.

Sementara itu Asam Fosfat yang memiliki konsentrasi 85 % dari Storage Tank

(ST-101) juga diumpankan menggunakan pompa (PP-101) kedalam Heater

(HE-101) untuk dipanaskan hingga suhu 80oC. Kemudian kedua larutan

tersebut dimasukkan kedalam Reaktor (RE-201).

Reaksi antara Potassium Hidroksida dan Asam Fosfat merupakan reaksi

eksotermis, kondisi operasi pada reaktor tersebut memiliki temperatur sebesar

80 oC dengan tekanan 1 atm dan konversi 99%, reaksi yang terjadi pada reaktor

tersebut :

H3PO4 (l) +    KOH (l)  KH2PO4 (s) +  H2O (l)

Produk keluaran reaktor yang berupa KH2PO4 dan H2O serta bahan baku KOH

dan H3PO4 yang tidak bereaksi akan mengalir melalui bagian bawah reaktor,

yang selanjutnya akan masuk ke Homogenizer (HO-201).
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Produk yang keluar dari reaktor (R-201) diumpankan menggunakan pompa

(PP-201) ke Homogenizer (HO-201) untuk didinginkan hingga temperature

50oC agar Monobasic Potassium Phosphate mendekati jenuh dan untuk

menghomogenkan keluaran dari reaktor (RE-201). Kemudian feed diumpankan

kedalam Spray dryer (SD-301) menggunakan pompa (PP-202), Spray Dryer

yang berfungsi untuk menguapkan dan mengeringkan larutan/slurry sampai

kering dengan cara termal, sehingga didapatkan hasil berupa zat padat yang

kering. Dimana proses yang terjadi didalam spray dryer tersebut ialah umpan

yang berasal dari Homogenizer (HO-201) diumpankan menggunakan pompa

(PP-202) kedalam Drying Chamber melalui Spray Disk Atomizer yang

dipasang diatas alat. Umpan tersebut dikabutkan menjadi butir-butir halus, yang

kemudian dilemparkan secara radial kedalam arus udara panas yang masuk

melalui puncak Drying Chamber, sehingga umpan tadi akan mengering, dimana

udara panas yang digunakan tersebut ditarik menggunakan blower (BL-301),

lalu udara tersebut dialirkan kedalam Furnace (F-301) untuk dinaikkan

temperaturnya menjadi 300 oC. Sebagian besar zat padat kering mengendap

keluar dari gas ke dasar kamar pengering (Drying Chamber), dan dikeluarkan

dari ruangan tersebut dengan bantuan katup putar dan konveyor sekrup. Gas

yang telah mendingin disedot dengan kipas pembuangan (FN-301) melalui

saluran pembuangan horizontal, gas tersebut dilewatkan melalui Cyclone

Separator (CS-301) dimana partikel-partikel yag terbawa ikut didalam gas lalu

dipisahkan. Zat padat kering yang keluar dari Drying Chamber digabungkan

dengan partikel-partikel yang keluar dari Cyclone Separator dan gas yang

berasal dari bagian atas Cyclone Separator (CS-301) dilepaskan ke lingkungan.
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Setelah itu zat padat tersebut dialirkan menggunakan Screw Conveying (SC-

301) menuju ke Solid Storage ( SS-401) dengan menggunakan Bucket Elevator

(BE-401).


