
 

BAB II 

DESKRIPSI PROSES 

Usaha produksi dalam pabrik kimia membutuhkan berbagai sistem proses dan 

sistem pemrosesan 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. 

 

A. Jenis-jenis Proses  

Magnesium klorida dapat produksi dengan beberapa cara yang berbeda yaitu: 

1. Pembuatan dari Magnesium Karbonat 

Magnesium International Corp. mengembangkan proses pembuatan magnesium 

klorida dalam satu tahap proses yaitu dengan menggunakan bahan baku 

magnesium karbonat (MgCO3) yang akan bereaksi dengan asam klorida. (Kirk 

Ohmer, Vol.15) 

Magnesite dengan ukuran 5-400 mm diumpankan ke dalam Packed Bed Reaktor 

pada suhu 900
0
C dengan tekanan 3,5 atm. 

MgCO3+ 2 HCl  MgCl2 + H2O + 2CO2 

HCl 30% diumpankan melalui bagian bawah reaktor pada suhu 80
0
C. Karbon 

dioksida yang dihasilkan pada reaksi tersebut mengalir secara cocurrent ke 
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bagian atas reaktor dan magnesium klorida cair berada pada bagian bawah 

reaktor. Proses ini menghasilkan magnesium klorida dengan kemurnian 33,5% 

dan yield 85% (Mejdell et all,1992) 

2. Pembuatan dari Magnesium Hidroksida  

Proses pembuatan magnesium klorida dari magnesium hidroksida yang 

direaksikan dengan HCl 10% untuk menghasilkan MgCl2. Magnesium 

hidroksida terdiri dari Fe2O3, SiO2, CaO untuk membentuk produk magnesium 

klorida. Proses berlangsung pada kondisi temperatur 52
o
C, tekanan 1 atm 

dengan konversi 94,5 %. Hal ini sesuai dengan proses Dow dimana reaksinya 

dapat ditunjukkan sebagai berikut : 

Mg(OH)2 (s) + 2 HCl (aq)           MgCl2 (aq) + 2 H2O (l) 

Jika air laut tidak dapat diproses  menggunakan beberapa sumber daya alam, 

salah satu solusi pembuatan  magnesium garam klorida agar dapat diproduksi 

dalam skala besar yaitu dengan menggunakan padatan magnesium  hidroksida, 

sehingga dapat  terkonversi  dengan hydrochloric acid. (Ullman, 1988)  

B. Pemilihan Bahan Baku 

Pada prarancangan pabrik pembuatan magnesium klorida ini, proses yang 

dipilih adalah pembuatan magnesium klorida dari magnesium hidroksida yang 

direaksikan dengan HCl untuk menghasilkan MgCl2. Alasan pemilihan ini 

karena produk yang dihasilkan memiliki kemurnian yang lebih tinggi, yaitu 80-

99%.  Produk yang dihasilkan dari bahan baku magnesium hidroksida memiliki 

konversi yang lebih tinggi sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih 

banyak.  
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C. Perhitungan ekonomi kasar  

Harga-harga bahan baku dan produk untuk pemilihan proses tersebut  dapat 

dilhat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1  Harga Produk, dan bahan baku 

No Nama Bahan 
Harga     

($)/ton 

Harga 

(Rp)/ton 

1 

2 

3 

4 

5. 

Magnesium hidroksida 

Asam klorida 

Magnesium karbonat 

Magnesium klorida 

Carbon dioksida 

130 

100 

500 

750 

3,5 

1.690.000,- 

1.300.000,- 

5.835.000,- 

9.750.000,- 

40.845 

  Keterangan : *Alibaba.com  

   Kurs 1$ = Rp. 13.000,- (Bank Indonesia) 

   Tangal akses: 3 Januari 2015 

 

Untuk menghitung perolehan keuntungan kasar dapat digunakan persamaan 

berikut ini : 

1. Pembuatan MgCl2 dari Magnesium Karbonat 

Yield   = 85% 

 Kapasitas produk  = 35.000 ton MgCl2 tiap tahun 

                           
             

       
                 

Mol Hcl       = 2 x mol MgCl2 

        = 2 x 367.604,58 = 735.209,16 kmol 
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      = 864.951,95 kmol 

 Massa HCl yang dibutuhkan  = 864.951,95 kmol x 36,5 kg/kmol 

      = 31.570.746,18 kg = 31.570,75 ton 

  Mol           = mol     : 2 

       = 864.951,95 : 2 = 432.475,98 kmol 

 Massa        yang dibutuhkan = 432.475,98 kmol x 84,33 kg/kmol 

       = 36.470.696,86 kg = 36.470,70 ton  

 Jumlah Harga Bahan Baku   = (36.470,70 ton x $500) +  

       (31.570,75 ton x $100) 

Jumlah Harga Bahan Baku   = 18.235.350 + 3.157.075 

             = $21.392.425,- 

Jumlah Harga Produk   MgCl2  = 35.000 ton x $750 = $26.250.000,- 

Jumlah Harga Produk CO2   = 35.000 ton x $3,5 = $122.500,- 

Keuntungan per tahun   = Harga Produk – Harga Bahan Baku 

 = ($26.250.000 + $122.500) -   

($21.392.425,-) 

                = $4.980.075,- 

Harga Produksi (per kg)   =
                        

                
 
            

     
 

= $753,5 /ton = $0,7535/kg  

= Rp 9.796,-/kg 
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2. Pembuatan MgCl2 dari Mg(OH)₂ 

 Konversi     = 94,5%  

 Kapasitas Produk MgCl₂   = 35.000 ton/tahun 

 Konversi     = 
              (  )               

              (  )           
  

 Mol MgCl₂ yang terbentuk   = 
     

  
 = 

             

              
 

                      = 367.604 kmol 

 Mol Mg(OH)₂ yang bereaksi  = mol MgCl yang terbentuk  

       = 367.604 kmol 

  Mol Mg(OH)₂ mula-mula   = 
   

    
   367.604 = 388.999 kmol 

 Massa Mg(OH)₂ yang dibutuhkan  = mol x BM 

               = 388.999 kmol x 58,32kg/kmol 

               = 226.864,18 kg  

               = 22.686,418 ton 

 Mol HCl mula-mula            = 2 x 388.999 kmol  

               = 777.998 kmol 

 Massa HCl yang dibutuhkan           = mol x BM 

               = 777.998 kmol x 36,5 kg/kmol 

               = 28.396.927 kg  

               = 28.396,927 ton 
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 Jumlah Harga Bahan Baku = (22.686,418 ton x $130) + 

(28.396,927 ton x $100) 

              =  $2.949.234,34 + 2.839.692,7 

              =  $5.788.927,04 

Jumlah Harga Produk             = 35.000 ton x $750 = $26.250.000,- 

Keuntungan per tahun            = Harga Produk – Harga Bahan Baku 

              = $26.250.000 - $5.788.927,04 

              = $20.461.072,96,- 

Harga Produksi (per kg)           = 
                        

                
 

                                                          
              

     
 

             = $165,4/ton  = $0,1654/kg                        

             = Rp 2.150,-/kg 

 

D. Berdasarkan Tinjauan Termodinamika 

1. Panas reaksi (∆HR) 

ΔH menunjukkan panas reaksi yang dihasilkan selama proses 

berlangsungnya reaksi kimia. 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 (-) 

menunjukkan bahwa reaksi tersebut menghasilkan panas selama proses 
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berlangsungnya reaksi. Nilai ΔH tiap reaksi perlu dihitung untuk 

menentukan apakah reaksi tersebut bersifat menghasilkan panas atau 

membutuhkan panas. 

Tabel 2.2. Nilai ∆Hf (298) bahan baku dan produk 

Komponen ∆Hf (298) (kJ/mol) 

MgCl2 -641,30 

Mg(OH)2 -924,54 

HCl (l) -167,20 

Ca(OH)2 -986,09 

H2O -285,83 

      (Ullman 4
th

 ed.) 

∆HRx     = ∆HR + ∆HRx(298)
o
 + ∆Hp     ....................  (2.1) 

           ΔHR
o
(298)    = ΔH

o
f produk - ΔH

o
f reaktan   ..................... (2.5) 

 

a) Pembuatan MgCl2 dari Magnesium Karbonat (MgCO3) 

Dari persamaan reaksi: 

MgCO3+ 2 HCl  MgCl2 + H2O + 2CO2 

ΔHR
o
(298

o
K)    = (ΔHf

o 
MgCl2 + 2.ΔHf

o 
H2O + 2. ΔHf

o
 CO2) –  

     (ΔHf
o 
MgCO3 + 2.ΔHf

o 
HCl) 

   = (-641,30 + (2 x -285,83) + (2 x -393,509)) –  

(-1.095,8 ) + (2 x-167,20)) 

   = (-1.999,978) + (-1.430,2) = -569,778 kj/kmol  

Dari hasil yang diperoleh pada perhitungan di atas dapat terlihat bahwa pada 

pembentukan MgCO3 sebagai bahan baku MgCl2 dengan mereaksikan HCl  

merupakan reaksi yang melepaskan panas (eksoterm). 
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a) Pembuatan MgCl2 dari Mg(OH)2 

Dari persamaan reaksi 

Mg(OH)2 + 2HCl   MgCl2 + 2H2O 

ΔHR
o
(298

o
K)    = (ΔHf

o 
MgCl2 + 2.ΔHf

o 
H2O) - (ΔHf

o 
Mg(OH)2  

 + 2.ΔHf
o 
HCl) 

   = (-641,30 + (2 x -285,83)) – (-924,54)  

 + (2 x-167,20)) 

   = -1.212,96 - (-1.258,94) = 45,98 kJ/mol  

 

Dari hasil yang diperoleh pada perhitungan di atas dapat terlihat bahwa pada 

pembentukan MgCl2 dari bahan baku Mg(OH)2 merupakan reaksi yang 

membutuhkan panas (endoterm). 

 

2. Energi Bebas Gibbs (∆G) 

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

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

menunjukkan bahwa reaksi tersebut tidak dapat berlangsung secara spontan, 

sehingga dibutuhkan energi tambahan dari luar yang cukup besar. 

Sedangkan ΔG
o
 bernilai negatif (-) menunjukkan bahwa reaksi tersebut 

dapat berlangsung secara spontan.  

ΔG
o
 (298

o
K)    = ΔG

o
 produk - ΔG

o
 reaktan     ........................ (2.6) 
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Tabel 2.3 Nilai ∆Gf (298) bahan baku dan produk 

Komponen ∆Gf (298) (kJ/mol) 

MgCl2 -591.8 

Mg(OH)2 -833.6 

HCl (l) -100.4 

MgCO3 -1012,1 

CO -394,359 

H2O -237.1 

      (Ullman 4
th

 ed) 

a) Pembuatan MgCl2 dari Magnesium Karbonat (MgCO3) 

Dari persamaan reaksi:  

MgCO3+2 HCl  MgCl2 + H2O + 2CO2 

ΔG
o
(298

o
K)   = (ΔGf

o 
MgCl2 + 2.ΔGf

o 
H2O + 2. 2.ΔGf

o
CO2)  

    - (ΔGf
o 
MgCO3 + 2.ΔGf

o 
HCl) 

  = (-591.8+ (2 x (-237.1)) + (2 x (-394,359))  

    - ((-1012,1)+ (2 x(-100.4)) 

    = -1.212,9 kJ/mol  

b) Pembuatan MgCl2 dari Mg(OH)2 

Mg(OH)2 + 2HCl         MgCl2 + 2H2O 

ΔG
o
(298

o
K)   = (ΔGf

o 
MgCl2 + 2.ΔGf

o 
H2O) - (ΔGf

o 
Mg(OH)2  

+ 2.ΔGf
o 
HCl) 

   = (-591.8 + (2 x (-237.1)) – (-833.6 + (2 x (-100.4)) 

   = (-1066) – (-1034,4) = -31,6 kJ/mol 
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Tabel 2.4 Perbandingan Proses Pembuatan MgCl2 

Proses 
Dari MgCO3 

(Proses I) 

Dari Mg(OH)2 

(Proses II) 

Langkah proses Pembuatan MgCl2 dengan 

bahan baku MgCO3 

Pembuatan MgCl2 dari bahan 

baku Mg(OH)2 

Kondisi Operasi P = 3,45 atm, T = 900°C P = 1 atm, T = 52°C 

Hasil produksi Yield 85% Konversi 94,5% 

Biaya Produksi Rp. 9.796,-/kg Rp. 2.150,-/kg 

Panas Reaksi 

(∆HRx  ) 

-569,778 kJ/mol 

(eksoterm) 

45,98 kJ/mol (endoterm) 

Energi Bebas 

Gibbs (∆G ) 

-1.212,9 kJ/mol -31,6 kJ/mol 

 

Dalam perancangan ini, pembuatan MgCl2 dibuat dengan proses II, alasan 

pemilihan ini adalah : 

a) Telah terdapat pabrik yang memproduksi Mg(OH)2 yang merupakan bahan 

baku dari pembuatan MgCl2 dengan harga yang relatif terjangkau apabila 

dibandingkan dengan harga MgCO3. Bahan baku berupa Mg(OH)2 lebih 

menguntungkan dan mudah diperoleh sehingga dapat menekan biaya produksi 

dan mendapatkan keuntungan dari harga jual. 

b) Produk yang dihasilkan lebih banyak dan mendapatkan produk dengan 

kemurnian yang lebih tinggi. 

 

E. Uraian Proses 

Magnesium hidroksida padat 97,4% dalam Silo Storage (SS-101) dialirkan 

melalui elevator menuju Tangki Pelarutan (MT-101) dicampurkan dengan H2O. 

Magnesium hidroksida slurry bertemperatur 52
o
C keluaran tangki pelarutan 

(MT-101) diumpankan ke dalam Reaktor (R-201). Larutan HCl 33% 
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dipanaskan dalam Heater (HE-101) hingga suhu 52
o
C. Reaktor beroperasi 52

o
C 

dan tekanan 1 atm, disini impurity seperti CaO, Fe2O3, SiO2 tidak ikut larut 

dengan penambahan asam klorida encer tersebut (Vogel, 1979) sehingga 

terbentuk magnesium klorida dengan konversi 94,5%, dengan reaksi sebagai 

berikut : 

Mg(OH)2(s) + 2 HCl(aq)    MgCl2(aq) + 2 H2O(l) 

Produk MgCl2 dialirkan menuju centrifuge (CF-301) untuk memisahkan 

padatan dan cairan. Setelah padatan dipisahkan dan dialirkan menuju Instalasi 

Pengolahan Limbah (IPAL), cairan magnesium klorida sebagai produk 

diumpankan ke evaporator I dan II (multi stage). Evaporator I (EV-301) dengan 

temperatur umpan efek I sebesar 55,52
0
C dan temperatur umpan  efek II sebesar 

137
0
C (EV-302) yang digunakan untuk menghilangkan kandungan air pada 

MgCl2 sehingga dihasilkan magnesium klorida liquid yang berkonsentrat, lalu 

produk keluaran evaporator II yang masih berupa liquid dialirkan ke spray drier 

(SD-301) yang telah ditambahkan udara panas agar dapat menghasilkan MgCl2 

dalam bentuk powder. 

Keluaran spray drier berupa powder tersebut dialirkan menuju ke Cyclone I 

(CY-101) menggunakan blower bersama udara dingin untuk memisahkan 

padatan dengan gas yang masih terikut di dalam produk setelah keluar dari 

spray drier. Kemudian, produk keluaran Cyclone I dialirkan menuju ke Cyclone 

II untuk pemisahan padatan dan gas berikutnya sehingga menghasilkan padatan 

yang terbebas dari kandungan gas di dalamnya. Hasil keluaran Cyclone II 

kemudian ditampung sementara ke dalam silo sebelum memasuki proses 

packaging. 


