
BAB II.  DESKRIPSI PROSES

A. Latar Belakang Bahan Baku dan Produk

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengentaskan 

kemiskinan, maka pemerintah berupaya melakukan pembangunan di segala 

bidang. Salah satu sasarannya adalah untuk meningkatkan swasembada di bidang 

industri, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor

dari negara lain bahkan dimungkinkan akan dapat meningkatkan nilai ekspor ke 

luar negeri.

Pendirian pabrik 2-Hidroksiadipaldehida yang banyak diperlukan dalam industri 

plastik, selain juga digunakan sebagai bahan baku 1,2,6-Hexanetriol, ditujukan 

dalam rangka guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan konsumsi 2-

Hidroksiadipaldehida dalam negeri, memacu pertumbuhan industri dalam negeri 

yang menggunakan bahan baku 2-Hidroksiadipaldehida, serta jika 

memungkinkan untuk komoditi ekspor.
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2-Hidroksiadipaldehida atau 2-Hydroxy-1,6-hexandial mempunyai rumus 

C6H10O3, berwujud cairan dan tidak berwarna. Secara komersial 2-

Hidroksiadipaldehida disimpan dan diperdagangkan dalam bentuk cairan dengan 

kemurnian 25% berat (Kirk and Othmer, 1983).

Produk ini merupakan bahan baku yang banyak digunakan sebagai insolubizing 

agent untuk senyawa polyhydroxy. Di samping itu sebagai bahan intermediate

berbagai senyawa organik seperti ester, asam-asam karboksilat, juga sebagai 

bahan baku pada pembuatan resin antara lain resin urea aldehyde dan alkyde

resin, serta umumnya banyak dipakai sebagai bahan baku 1,2,6-hexanetriol yang 

banyak digunakan untuk plasticizer (Kirk  and Othmer, 1983).

Produksi 2-Hidroksiadipaldehida yang merupakan derivat dari acrolein secara 

komersial pertama kali dilakukan oleh Union Carbide Chemical Company pada 

tahun 1954, proses produksinya meliputi dua tahap proses, yaitu proses 

dimerisasi dan proses hidrolisa dengan bahan baku acrolein dan air.

1)   Proses Dimerisasi

Pada proses ini akrolein mengalami reaksi dimerisasi menjadi akrolein dimer 

dalam reaktor tanpa katalis, dengan temperatur operasi 150oC dan tekanan 

operasi 1,5 atm, dan konversi reaksi di bawah 90%,karena jika konversi di 

atas 90% dibutuhkan polymer inhibitor (US Patent No. 3.159.651, 1964).

Reaksi yang terjadi pada reaktor alir tangki berpengaduk dinyatakan sebagai 

berikut :



11

                                                                               CH2

                                                                   CH                 CH2

2 C3H4O                                      CH                 CHCHO

                                                                                O                       

2)   Proses Hidrolisis

Dalam reaktor alir tangki berpengaduk pada suhu 100oC dan tekanan 1 atm, 

acrolein dimer dihidrolisis menjadi 2-Hidroksiadipaldehida sampai 

kemurnian 25% berat. Konsentrat 25% berat ini merupakan kondisi yang 

terbaik, sebab pada konsentrasi lebih dari 25% berat maka 2-

Hidroksiadipaldehida akan cepat terpolimerisasi. Dan pada kondisi terbaik 

ini, maka 2-Hidroksiadipaldehida merupakan senyawa yang stabil, dengan 

bau yang tidak terlalu tajam dan relatif tidak mudah menguap. Reaksi yang 

terjadi ditunjukkan sebagai berikut (Sanders, 1958) :

         CH2

CH             CH2             +      H2O                           CHO(CH2)3CHOHCHO

CH             CHCHO

          O                                                                               

Untuk konversi reaksi diambil 99,5 % agar sisa dimer kecil (Sanders, 1958).
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B. Kelayakan Ekonomi

BM : C3H4O = 56,065 kg/kmol

C6H10O3 = 130,146 kg/kmol

H2O = 18,016 kg/kmol

2C3H4O (l)  +  H2O (l) C6H10O3 (l)

(akrolein)       (air)                       (2-Hidroksiadipaldehida)

Diketahui kapasitas produksi 2-Hidroksiadipaldehida 40.000 ton/tahun

Mol 2-Hidroksiadipaldehida = 40.000.000 kg/th : 130,146 kg/kmol

= 307.347,1332 kmol/th

Harga produk = 40.000.000 kg/thn x Rp 42.000/kg

= Rp 1.680.000.000.000/th

Dari stoikiometri untuk memperoleh 307.347,1332 kmol/th 2-

Hidroksiadipaldehida maka dibutuhkan :

Acrolein = 1/2 x 307.347,533 kmol/thn

= 153.673,7665 kmol/th   (BM: 56,065 kg/kmol)

= 8.615.719,719 kg/th

Harga = 8.615.719,719 kg/th x Rp 12.000/kg
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= Rp 103.388.636.600/th

harga bahan baku = Rp 103.388.636.600/th

Maka keuntungan produksi 2-Hidroksiadipaldehida

= Harga produk – Total Harga Bahan Baku

= Rp 1.680.000.000.000/th - Rp 103.388.636.600/th

= Rp 1.576.611.363.400 /th

C. Kelayakan Teknis

Kelayakan teknik terhadap suatu reaksi kimia yang di tinjau yaitu energi bebas 

gibbs pembentukan (∆Gºf) dan panas pembentukan standar (∆Hºf). ΔH

menunjukkan panas reaksi yang dihasilkan selama proses berlangsungnya reaksi 

kimia, seperti pada reaksi pembentukkan produk berupa 2-Hidroksiadipaldehida. 

Besar atau kecil nilai ΔH tersebut 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.

ΔGo menunjukkan spontan atau tidak spontannya suatu reaksi kimia. ΔGo

bernilai positif (+) menunjukkan bahwa reaksi tersebut tidak dapat berlangsung 
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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.

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

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

Tabel 2.2.Data Energi Gibbs dan Energi Pembentukan Standar

Komponen ∆Gºf (kJ/mol) ∆Hºf (kJ/mol)

Akrolein -54 -84

Air -237,129 -285,830

2-Hidroksiadipaldehida -266,49 -469,4

Sumber : Kirk-Othmer, 1997

Reaksi pada reaktor :

2C3H4O(l) + H2O(l)                    C6H10O3(l)

∆HReaksi = (∆Hºf C6H10O3) – (∆Hºf H2O + (2 x ∆HºfC3H4O))

= (-469,4) - (-285,830 – (2x (-0,126)))

= -183,318 kJ/mol

∆GReaksi = (∆Gºf C6H10O3) - (∆Gºf H2O + (2 x ∆GºfC3H4O))

= (-266,49) - (-237,129 – (2 x (-54)))
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= -137,361 kJ/mol 

D. Uraian Proses

Bahan baku berupa acrolein cair dimasukkan ke dalam tangki (ST-101) sebagai 

tempat penyimpanan bahan baku akrolein cair pada suhu 30oC  dan tekanan 1 

atm. Selanjutnya akrolein cair dari tangki penyimpanan dialirkan dengan pompa 

(PP-01) bersama dengan akrolein recycle ke tangki pengaduk. Campuran cairan 

keluar tangki pengaduk pada suhu 38oC dan tekanan 1,5 atm kemudian 

diumpankan ke dalam reaktor (RE-201) untuk direaksikan melalui pompa  (PP-

02), setelah sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu di heat exchanger dari suhu 

38oC sampai 150oC. Reaktor yang digunakan yaitu Reaktor Alir Tangki 

Berpengaduk (RATB) dengan kondisi operasi suhu 150oC dan tekanan 1,5 atm. 

Di dalam reaktor (RATB-201) terjadi proses dimerisasi akrolein menjadi 

akrolein dimer. Produk keluar dari reaktor  (RATB-201) kemudian diturunkan 

suhunya menggunakan heat exchanger sampai suhu 95oC, selanjutnya 

diumpankan pada menara distilasi (DC-301) untuk dipisahkan akrolein dan 

akrolein dimer. Uap yang keluar dari puncak menara distilasi yang sebagian 

adalah akrolein pada suhu 97,5oC dan tekanan 1 atm kemudian diembunkan 

seluruhnya di condensor (CD-301). Embunan yang terbentuk ditampung 

sementara pada accumulator (AC-301) yang seterusnya dialirkan menggunakan 

pompa (PP-03) untuk dikembalikan ke menara distilasi sebagai refluks dan 
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sisanya direcycle. Sedangkan cairan yang keluar dari dasar menara distilasi yang 

sebagian besar adalah akrolein dimer dialirkan ke dalam reboiler (RB-302) untuk 

diuapkan. Uap yang terbentuk lalu dikembalikan ke menara distilasi pada suhu 

130,75oC dan tekanan 1,2 atm, sedangkan cairan sisa kemudian diumpankan ke 

reaktor alir tangki berpengaduk 2 untuk dihidrolisis. Air dari unit utilitas dengan 

suhu 30oC dan tekanan 1 atm dipompa sehingga tekanannya menjadi 2,1 atm 

kemudian bertemu dengan hasil bawah menara distilasi dengan suhu 150oC dan 

tekanan 2,1 atm, sehingga suhunya menjadi 46oC.  Kemudian diumpankan pada 

reactor alir tangki berpengaduk 2 untuk dihidrolisis dari akrolein dimer menjadi 

2-Hidroksiadipaldehida yang sebelumnya suhu dinaikkan di heat exchanger 

sehingga menjadi 100oC. Produk keluar reaktor pada suhu 102,5oC dan tekanan 

1,8 atm kemudian diturunkan suhunya menjadi 40oC menggunakan heat 

exchanger, selanjutnya produk 2-Hidroksiadipaldehida ditampung pada tangki 

penyimpanan (ST-102).


