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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik

Aseton yang disebut juga dimetil keton atau 2-propanon merupakan

senyawa turunan dari keton yang sangat penting. Bahan kimia ini banyak

digunakan untuk pelarut disamping untuk bahan baku dalam pembuatan beberapa

senyawa kimia petroleum seperti metil isobutil keton (MIBK), metil metakrilat,

metil isobutil karbinol, bisfenol A dan lain-lain. Konsumen bahan ini adalah

industri cat, karet, asam asetat (dalam proses keton), plastik dan kosmetik.

Di Indonesia sampai saat ini belum ada perusahaan yang memproduksi

aseton baik sebagai produk samping maupun sebagai produk utama, sehingga

untuk kebutuhan dalam negeri masih harus diimpor. Negara asal impor antara lain

adalah Jepang, Singapura, USA, Belanda, Inggris, Jerman dan Taiwan.

Sehubungan dengan hal tersebut sangat tepat jika pemerintah mengambil

kebijaksanaan yang pada hakekatnya bertujuan mengurangi ketergantungan

terhadap negara lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu dengan

membangun industri-industri yang dapat mengganti peranan bahan impor.

Pendirian pabrik aseton di Indonesia dapat dilaksanakan karena didukung

oleh:

1. Kebutuhan akan aseton yang meningkat dari tahun ke tahun.

2. Belum adanya pabrik aseton di Indonesia.

3. Dukungan pemerintah dalam rangka era industrialisasi di Indonesia.

4. Banyaknya tenaga kerja yang memerlukan penyaluran sehingga

dengan pendirian pabrik ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja

sehingga dapat mengurangi pengangguran.
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1.2 Kapasitas Perancangan Pabrik

Kapasitas rancangan pabrik aseton ini direncanakan dengan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Impor Aseton di Indonesia

Impor aseton mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2010 baru

tercatat sebesar 15.408 ton dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 21.303 ton.

Dilihat dari volumenya, pada tahun 2013 impor aseton mengalami penurunan,

namun dilihat dari nilainya pada tahun 2014-2015 justru mengalami kenaikan. Hal

ini menunjukkan bahwa harga aseton di pasaran internasional mengalami

kenaikan. Konsumsi aseton pada tahun-tahun mendatang diproyeksikan akan terus

meningkat. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan industri pemakainya yang

terus berkembang.

Pabrik aseton ini dirancang untuk didirikan pada tahun 2019 dengan

prediksi bahwa dengan kenaikan impor rata-rata sebesar 10,44% sehingga pada

tahun 2019 kebutuhan impor aseton naik 1.000 ton.

Penentuan kapasitas produksi aseton juga didasarkan pada jumlah

produsen aseton di dunia. Tabel 1.2 menunjukkan data kapasitas pabrik aseton

dengan proses dehidrogenasi isopropil alkohol.

No Tahun Jumlah (ton)

1. 2010 15.408

2. 2011 20.043

3. 2012 21.303

4. 2013 18.612

5. 2014 17.711

6. 2015 18.801
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Tabel 1.2 Kapasitas pabrik aseton dengan proses dehidrogenasi isopropil

alkohol

No Nama Pabrik Lokasi Kapasitas (ton)

1. Allied Signal, Inc Philadelphia, PA 222.264

2. Anisette Chemical Corp Haverhill, ON 177.811

3. Arco Chemical Co Bayport, TX 28.123

4. BTL Specialty Resins Corp Blue island, IL 24.040

5. Dow Chemical USA Qyster creek, TX 151.956

6. Eastman Chemical Co Kingsport, TN 11.340

7. General Electric Co Mount Vernon, IN 172.368

8. Georgian Gulf Corp Pasadena, TX

Plaquemine, LA

45.368

1.204.761

9. The Goodyear Tire & Rubber Co Bayport, TX 5.443

10. Shell Oil Co Deer Park, TX

Wood river, IL

208.202

158.760

11. Texaco El Dorado, KS 77.112

(Anomim, 1998)

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor di atas maka dipilih kapasitas

pabrik 15.000 ton/tahun. Dengan kapasitas ini diharapkan kebutuhan industri di

Indonesia akan aseton dapat terpenuhi sehingga dapat menghemat devisa negara

dan dapat mendorong berdirinya pabrik baru yang menggunakan aseton sebagai

bahan baku.

1.3 Lokasi Pabrik

Lokasi pabrik sangat berpengaruh terhadap keberadaan suatu proyek

industri baik dari segi komersial maupun kemungkinan pengembangan di masa

mendatang. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi

pabrik. Pendirian pabrik direncanakan di Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan lokasi

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut:
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1. Sumber bahan baku

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan aseton yaitu isopropil

alkohol masih di impor, oleh karena itu dipilih lokasi yang dekat dengan

pelabuhan untuk mempermudah pengiriman.

2. Pemasaran

Aseton digunakan sebagai solven, bahan baku untuk menghasilkan

senyawa kimia lain dan jika memungkinkan untuk diekspor. Selama ini

pabrik pengimpor aseton yang membutuhkan sebagai bahan baku sebagian

besar berlokasi di Surabaya dan sekitarnya.

3. Sarana transportasi

Di Surabaya telah tersedia sarana transportasi yang memadaiseperti jalan

raya baik jalan yang biasa maupun jalan tol dan dekat dengan pelabuhan

yang akan mempermudah pengangkutan bahan baku dan produk dari dan

ke Surabaya.

4. Utilitas

Penyediaan tenaga listrik diperoleh dari PLN dan generator set sebagai

cadangan. Penyedia air diperoleh dari air sungai, sedang steam yang

digunakan merupakan pemanfaatan dari Waste Heat Boiler.

5. Kemungkinan perluasan pabrik

Lahan yang tersedia cukup luas sehingga memungkinkan untuk melakukan

perluasan pabrik.

6. Tenaga kerja

Tenaga kerja sebagian besar dapat diambil dari penduduk sekitar karena

lokasi cukup dekat dengan pemukiman sehingga selain memenuhi

kebutuhan tenaga kerja juga membantu meningkatkan taraf hidup

penduduk setempat.
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1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Macam-macam Proses Pembuatan Aseton

Ada beberapa macam proses pembuatan aseton secara komersial, antara lain:

1. Proses Cumene Hidroperoksida

Mula-mula cumene dioksidasi menjadi cumene hidroperoksida

dengan udara atmosfer atau udara yang kaya oksigen dalam satu atau

beberapa oksidiser. Temperatur yang digunakan adalah antara 80-130oC

dengan tekanan 6 atm, serta dengan penambahan Na2CO3. Pada umumnya

proses oksidasi ini dijalankan dalam 3 atau 4 reaktor yang dipasang seri.

Reaksi:

C6H5CH(CH3)2 C6H5(CH3)2 C6H5OH + CH3COCH3 ..............(1)

Hasil dari oksidasi pada reaktor pertama mengandung 9-12% cumene

hidroperoksida, 15-20% pada rektor kedua, 24-29% pada reaktor ketiga

dan 32-39% pada reaktor selanjutnya. Kemudian produk reaktor keempat

di evaporasikan sampai konsentrasi cumene hidroperoksida menjadi 75-

85%.

Kemudian dengan penambahan asam akan terjadi reaksi

pembelahan cumene hidroperoksida menjadi suatu campuran yang terdiri

dari phenol, aseton dan berbagai produk lain seperti chumil phenol,

acetphenon, dimethyl phenylcarbinol, α-methyl styrene, dan

hidroksiaseton. Campuran ini kemudian dinetralkan dengan penambahan

natrium phenoxide atau basa lain atau dengan ion exchanger yang lain.

Kemudian campuran dipisahkan dan crude acetone diperoleh

dengan cara destilasi. Untuk mendapatkan kemurnian yang diinginkan

perlu dilakukan penambahan satu kolom destilasi. Jika digunakan dua

kolom, kolom pertama untuk pemisahan impuritas seperti asetaldehid atau

propionaldehid. Sedangkan kolom kedua berfungsi untuk memisahkan

fraksi-fraksi berat yang sebagian besar terdiri dari air. Aseton diperoleh

sebagai hasil atas menara kedua (Kirk dan Othmer, 1983).
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2. Proses Oksidasi Propilen

Proses oksidasi propilen menjadi aseton dapat berlangsung pada

fase cair maupun gas. Reaksi berlangsung pada suhu 145oC dan tekanan 10

atm dengan bantuan katalis bismuth phaspomolibdat pada alumina. Pada

proses ini hasil reaksi terdiri dari aseton dan propanoldehid (Kirk dan

Othmer, 1983).

Reaksi:

CH2=CHCH3 + ½ O2 CH3COCH3 + CH3CH2CHO............... (2)

3. Proses Oksidasi Isopropil Alkohol

Pada pembuatan aseton dengan proses ini, isopropil alkohol

dicampur dengan udara dan digunakan sebagai umpan reaktor yang

beroperasi pada suhu 200-800 oC. Reaksi dapat berjalan dengan baik

menggunakan katalis seperti yang digunakan pada proses dehidrogenasi

isopropil alkohol.

Reaksi:

CH3CHOHCH3 + ½ O2 H2O + CH3COCH3 .........................(3)

Reaksi ini sangat eksotermis (43 kkal/mol) pada 25oC dan untuk itu

diperlukan pengontrolan suhu yang sangat cermat untuk mencegah

turunnya yield yang dihasilkan. Untuk mendapatkan konversi yang baik

reaktor dirancang agar hasil dapat langsung diinginkan. Proses jarang

digunakan bila dibanding dengan proses dehidrogenasi (Kirk dan Othmer,

1983).

4. Proses Dehidrogenasi Isopropil Alkohol

Proses lain yang sangat penting untuk memproduksi aseton adalah

dehidrogenasi katalitik di mana reaksinya adalah endotermis.

Reaksi:

CH3CHOHCH3 + 66,6 kj/mol(pada 327oC) CH3COCH3 + H2.....(4)

Pada proses ini isopropil alkohol diuapkan dengan vaporizer dan

dipanaskan dalam Heat Exchanger dengan menggunakan steam kemudian

dimasukkan ke dalam multi turbular fixed bed reactor. Ada sejumlah
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katalis yang dapat digunakan dalam proses ini yaitu zinc oksida, zirconium

oksida, cooper oksida, chromium oksida, silikon oksida dan lain-lain.

Kondisi operasi reaktor ini adalah 2-3 atm dan suhu 300oC-500oC. Dengan

proses ini konversi dapat mencapai 75-98% mol dan yield dapat mencapai

85-90%.

Gas panas keluar dari reaktor yang terdiri dari isopropil alkohol,

aseton dan hidrogen dilewatkan scrubber, untuk dipisahkan antara gas

insoluble (H2) dengan aseton, isopropil alkohol dan air. Hasil dari scrubber

ini didistilasi, aseton diambil sebagai hasil atas sedangkan campuran

isopropil alkohol dan air sebagai hasil bawah. Hasil bawah ini didistilasi

lagi untuk recovery isopropil alkohol yang diambil sebagai hasil atas yang

kemudian di recycle ke reaktor (Kirk dan Othmer, 1983).

1.4.2 Kegunaan Produk

Pada saat ini aseton banyak digunakan untuk pelarut, di samping

itu untuk bahan baku dalam pembuatan beberapa senyawa kimia

petroleum seperti metil isobutil keton (MIBK), metil metakrilat, metil

isobutil karbinat, bisphenol A dan lain-lain (Faith, dkk, 1975).

Contoh aseton sebagai bahan baku:

CH3COCH3 + Br2 CH3COCH3 Br + Br-......................(5)

1.4.3 Sifat Fisika dan Kimia Bahan Baku dan Produk

1.4.3.1 Sifat-sifat Bahan Baku (Isopropil Alkohol)

Sifat fisis:

Rumus molekul : C3H7OH

Berat molekul : 60,10 g/gmol

Titik didih : 82,3oC

Titik beku : -88,5oC

Refractive index : 1,3772 (20oC)

Viskositas : 2,4 cp (20oC)
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Suhu kritis : 235,2oC

Tekanan kritis : 4764 kPa

Densitas : 0,7849 g/cc (20oC) (Kirk dan Othmer, 1983)

Sifat kimia:

1. Isopropil alkohol di dehidrogenasi membentuk aseton dengan katalis

bermacam-macam seperti logam, oksida dan campuran logam dengan

oksidanya.

Reaksi:

CH3CHOHCH3 CH3COCH3 + H2 .......................................(6)

2. Isopropil alkohol dapat juga dioksidasi secara parsial membentuk aseton

dengan katalis yang sama dengan proses dehidrogenasi.

Reaksi:

CH3CHOHCH3 + ½ O2 CH3COCH3 + H2O .......................(7)

3. Dengan asam halogen dihasilkan isopropil halida.

Reaksi:

CH3CHOHCH3 + HX CH3CXCH3 + H2O .......................(8)

4. Bereaksi dengan logam-logam aktif seperti sodium dan potasium membentuk

metal isopropoksida dan hidrogen.

Reaksi:

2CH3CHOHCH3 + 2M 2CH3CHOMCH3 + H2 ..................(9)

Alumina isopropoksida dapat dihasilkan dari reflux isopropil alkoho 99%,

aluminium dengan katalis mercuri oksida.

5. Dengan asam asetat dan katalis asam sulfat dapat membentuk isopropil asetat.

Reaksi:

CH3CHOHCH3 + CH3COOH H2O + CH3CHCOOCCH3CHCH3.....(10)

6. Dengan etilen oksida atau propilen oksida dengan katalis basa seperti NaOH

akan membentuk eter alkohol dari isopropil alkohol.

Reaksi:

CH3CHOHCH3 + CH2=CH2 CH3CHOC2H4OHCCH3 ..............(11)
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7. Isopropil alkohol dapat mengalami dehidrasi menghasilkan diisopropil eter

ataupun propilen.

Reaksi:

2CH3CHOHCH3 (CH3)2CHOCH(CH3)2 + H2O .................(12)

CH3CHOHCH3 CH3CH=CH2 + H2O ...............................(13)

(Kirk dan Othmer, 1983)

1.4.3.2 Sifat-sifat Produk (Aseton)

Sifat fisis:

Rumus molekul : (CH3)2CO

Berat molekul : 58 g/gmol

Titik didih : 56,29oC

Titik beku : -94,6oC

Refractive index : 1,3588 (20oC)

Viskositas : 0,32 cp (20oC)

Suhu kritis : 235,05oC

Tekanan kritis : 4701 kPa (Kirk dan Othmer,1983)

Sifat kimia:

1. Dengan proses hidrogenasi membentuk isopropil alkohol.

Reaksi:

CH3COCH3 + H2 CH3CHOCH3 ..........................................(14)

2. Dengan proses pirolisa akan membentuk ketena.

Reaksi:

CH3COCH3 HCH=C=O + CH4 ..............................................(15)

3. Aseton dapat dikondensasi dengan asetilen membentuk 2 metil 3 butynediol,

suatu intermediate untuk isoprene.

Reaksi:
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CH3COCH3 + C2H2 CH3C(CH3)2CCH2 ..................................(16)

(Kirk dan Othmer, 1983)

1.4.4 Tinjauan Proses Secara Umum

Dehidrogenasi adalah salah satu reaksi kimia yang akan menghasilkan

senyawa tak jenuh dan lebih reaktif. Ada beberapa macam proses

pengembangannya yang semuanya tergantung dari pengambilan hidrogen yang

dihasilkan tersebut langsung atau tidak langsung. Namun pada prinsipnya

beberapa senyawa yang mengandung atom hidrogen dapat di dehidrogenasi.

Tetapi dalam hal ini hanya akan menjelaskan mengenai dehidrogenasi dari

senyawa karbon, seperti misalnya hidrokarbon dan alkohol.

Pada umumnya reaksi dehidrogenasi sulit dilakukan. Proses ini

membutuhkan temperatur yang tinggi agar tercapai kesetimbangan dan kecepatan

reaksi yang baik. Proses dehidrogenasi adalah reaksi yang endotermis sehingga

diperlukan banyak panas yaitu antar 15-35 kkal/mol.

Pemakaian kalatis biasanya dimasukkan ke reaktor secara acak/random

untuk mencegah terbentuknya endapan karbon maka secara periodik perlu

diadakan regenerasi katalis.

Aseton dihasilkan dari proses dehidrogenasi isopropil alkohol dengan

menggunakan katalis zinc oksida, dimana reaksinya adalah reaksi endotermis

(Faith, dkk, 1975).


