BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Sejarah dan Perkembangan Air Liquide
Pada awal abad ke-20, George Claude, seorang lulusan Ecole Superiere de

Physique et Chimie Industrielle di Paris, berusaha menyempurnakan proses
pencairan udara untuk memisahkan oksigen dan nitrogen melalui proses distilasi
dengan tujuan utama menghasilkan oksigen murni skala industri. George Claude
menjalankan penelitian tersebut selama 2 tahun melalui serangkaian trial and
error bersama Paul Delorme, seorang teman kuliah sekaligus sahabat yang
memberikan bantuan dana dan dukungan.
Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa keberhasilan percobaan
George Claude kini telah menjadi era petualangan dunia industri yang baru karena
mulai saat itu seluruh perusahaan kimia dapat memperoleh oksigen murah skala
industri dengan kemurnian yang sangat tinggi.
Dewasa ini, Air Liquide yang didirikan oleh George Claude telah menjadi
pioner utama dalam perindustrian gas. Air Liquide telah tersebar di lebih dari 70
negara dan memiliki lebih dari 30.000 tenaga kerja dengan 360.000 pemegang
saham.

1.2

Sejarah dan Perkembangan PT. Air Liquide Indonesia
Air Liquide Indonesia (Alindo) didirikan pada tahun 1994 sebagai bagian

dari strategi ekspansi Air Liquide Group di kawasan Asia. Berdasarkan
pengalaman Air Liquide Group di Eropa dan Amerika, wilayah Cilegon-AnyerMerak dipilih sebagai lokasi pembangunan Air Liquide Indonesia yang pertama,
tepatnya di Kawasan Industrial Estate Cilegon. Pembangunan pabrik Alindo
meliputi pembangunan Air Separation Unit (ASU) plant, hydrogen plant, APSA
plant, sekaligus jaringan pipa bawah tanah yang berfungsi untuk memenuhi
kebutuhan industri berat pabrik-pabrik di sekitarnya terutama PT. Krakatau Steel,
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PT. Chandra Asri, PT. Asahimas Chemical, BHP Steel, Amoco Mitsui Indonesia,
dan PT. PENI.
Dengan konsep yang sama, Air Liquide Indonesia kembali dibangun di
Bekasi Fajar Industrial Estate untuk memenuhi kebutuhan industri berat
disekitarnya seperti MM2100, EJIP, dan Jababeka. Kemudahan dan keandalan
dalam memperoleh produk Air Liquide menjadi salah satu metode pendekatan Air
Liquide Indonesia dalam merangkul konsumen.
Dewasa ini, Air Liquide Indonesia telah menempatkan diri sebagai salah
satu perusahaan teratas dalam produksi gas yang memasok kebutuhan mayoritas
industri berat dengan memberikan jaminan kualitas produk kepada konsumen.

1.3

Gambaran Umum Proses Produksi PT. Air Liquide Indonesia
Air Liquide Indonesia menggunakan bahan baku udara bebas yang dapat

diambil dari lingkungan sekitar. Adapun udara ini di liquify untuk menghasilkan
Oksigen, Nitrogen, Hidrogen, dan Argon dengan kapasitas total maksimum 84000
m3/h melalui serangkaian proses :
1.

Compression of Atmospheric Air

2.

Pre-Purification of the Feed Air

3.

Production of Oxygen and Nitrogen

4.

Production of Argon

Satuan operasi yang dilibatkan meliputi kompresi, adsorpsi, pertukaran panas, dan
distilasi. (Krakatau I Handbook,1994)
Pabrik Air Liquide Indonesia terdiri dari ASU (Air Separation Unit) plant,
Hydrogen plant, APSA plant, jaringan pipa bawah tanah yang digunakan untuk
mendistribusikan produk gas ke konsumen di sekitar pabrik, dan truk tangki
khusus untuk distribusi produk di luar jangkauan jaringan pipa bawah tanah.
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1.4

Pelaksanaan Kerja Praktek
Kerja Praktek dilaksanakan di ASU (Air Separation Unit) Plant PT. Air

Liquide Indonesia selama satu bulan dari tanggal 2 Juni 2008 hingga 27 Juni 2008
yang berlokasi di Jalan Australia II Kav-M1 Kawasan Industrial Estate Cilegon
(KIEC), Banten, Indonesia.

1.5

Tujuan Kerja Praktek
Tujuan Kerja Praktek di PT. Air Liquide Indonesia meliputi :

1.

Mempelajari proses liquidifikasi udara bebas menjadi nitrogen, oksigen,
dan argon.

2.

Mempelajari sistem cryogenic.

3.

Mempelajari alat-alat yang digunakan dalam sistem liquidifikasi.

4.

Mengetahui bahan baku, bahan penunjang, serta sistem utilitas yang
digunakan PT. Air Liquide Indonesia.

5.

Mengetahui penerapan ilmu teknik kimia dalam dunia industri.

6.

Mengenal dunia kerja, khususnya peraturan kerja dan struktur organisasi
industri.

1.6

Ruang Lingkup Kerja Praktek
Ruang lingkup Kerja Praktek di PT. Air Liquide Indonesia meliputi

pemahaman umum proses produksi dan tugas khusus.
Pemahaman umum proses produksi meliputi pemahaman proses ASU
Krakatau II berikut sistem utilitasnya serta penjelasan mengenai APSA Plant.
Tugas khusus meliputi perhitungan nilai kinerja alat after cooler, evaporizer, dan
kolom distilasi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Bahan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. Air Liquide Indonesia adalah udara

bebas, sedangkan bahan produk yang dihasilkan meliputi Oksigen, Nitrogen,
Argon, dan Hidrogen.
2.1.1

Udara
Komponen utama penyusun udara yaitu Nitrogen, Oksigen, Argon dan gas

mulia dalam jumlah kecil. Komposisi dan sifat fisik udara dapat dilihat pada Tabel
2.1 dan Tabel 2.2.
Tabel 2.1 Komposisi udara

Gas
Nitrogen
Oksigen
Argon
Karbondioksida
Hidrogen
Neon
Helium
Kripton
Xenon

% Volume
78,11
20,96
0,93
0,030
0,0001
0,0018
0,0005
0,0001
0,00001

% Berat
75,47
23,20
1,28
0,046
0,00001
0,0012
0,00007
0,0003
0,00004

Tabel 2.2 Sifat fisik udara

Berat Molekul

28,6

Berat Jenis Gas, (0⁰C, 1 atm)

1,2928 Kg/m3

Volume Spesifik, (0⁰C, 1 atm)
Titik Didih (1 atm)
Temperatur Kritis
Tekanan Kritis

0,773 m3/Kg
-193 ⁰C
-140,7 ⁰C
37,2 atm

Densitas Kritis
Kalor Penguapan
Kalor Spesifik

0,31 Kg/m3
(-193 ⁰C) 49 Kcal/Kg
(15 ⁰C) 0,24 Kcal/Kg ⁰C
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2.1.2

Oksigen
Oksigen merupakan unsur yang berbentuk gas, tidak berwarna, tidak

berbau, dan tidak memiliki rasa pada temperatur ruang dan tekanan 1 atmosfir.
Kandungan Oksigen dalam udara kurang lebih 20% volume. Sifat fisik dari
Oksigen dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Sifat fisik Oksigen

2.1.3

Simbol kimia

O2

Titik Didih

-183 ⁰C

Berat Jenis Relatif (udara=1)
Berat Molekul
Titik Api
Temperatur Kritis

1,105
32,00
tidak terbakar
-118,8 ⁰C

Berat Jenis Gas (at 101.3 Kpa dan 15⁰C)
Daya Larut di Air (at 101.3 Kpa dan 15⁰C)
Volume Spesifik (at 101.3 Kpa dan 15⁰C)

1,35 Kg/m3
0,032 cm3/cm3
0,735 m3/Kg

Nitrogen
Nitrogen merupakan unsur yang tidak berbau dan tidak berwarna. Pada

udara, kandungan Nitrogen sekitar 78% volum. Nitrogen tidak beracun, tidak
mudah terbakar, dan tidak memperbesar pembakaran. Sifat-sifat fisik Nitrogen
dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Sifat fisik Nitrogen

Simbol kimia
Titik Didih
Berat Jenis Relatif (udara=1)
Berat Molekul
Titik Api
Temperatur Kritis

N2
-195,8 ⁰C
0,967
28,013
tidak terbakar
-147,1 ⁰C

Berat Jenis Gas (at 101.3 Kpa dan 15⁰C)
Daya Larut di Air (at 101.3 Kpa dan 15⁰C)
Volume Spesifik (at 101.3 Kpa dan 15⁰C)

1,17 Kg/m3
0,016 cm3/cm3
0,855 m3/Kg
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2.1.4

Hidrogen
Hidrogen merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan mudah

terbakar. Hidrogen merupakan gas yag sangat mudah terbakar, nyala api dari
Hidrogen hampir tidak terlihat di siang hari. Sifat-sifat fisik Hidrogen dapat
dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Sifat fisik Hidrogen

2.1.5

Simbol kimia
Titik Didih
Berat Jenis Relatif (udara=1)
Berat Molekul
Temperatur Kritis

H2
-252,8 ⁰C
0,07
2,016
-239,9 ⁰C

Berat Jenis Gas (at 101.3 Kpa dan 15⁰C)
Daya Larut di Air (at 101.3 Kpa dan 15⁰C)
Volume Spesifik (at 101.3 Kpa dan 15⁰C)
Batas Kemampuan Terbakar di Udara(%)
Temperatur Penyalaan

0,085 Kg/m3
0,018 cm3/cm3
12,0 m3/Kg
4,0 - 75,0
571 ⁰C

Argon
Argon merupakan gas yang tidak berasa dan tidak berbau pada tekanan

atmosfer. Kandungan Argon dalam udara yaitu sekitar 0,9% volume. Sifat-sifat
fisik Argon dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Sifat fisik Argon

Simbol kimia
Titik Didih
Titik Beku
Berat Jenis Relatif (udara=1)
Berat Molekul

Ar
-185.9 ⁰C
-189 ⁰C
1.4
39.648

Titik Api

tidak terbakar

Berat Jenis Gas (at 101.3 Kpa dan 15⁰C)
Daya Larut di Air (at 101.3 Kpa dan 15⁰C)
Volume Spesifik (at 101.3 Kpa dan 15⁰C)

1,17 Kg/m3
0,016 cm3/cm3
0,855 m3/Kg
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2.2

Sistem Kriogenik
Kriogenik merupakan cabang dari ilmu fisika dan ilmu rekayasa yang

mempelajari tentang sistem yang beroperasi pada temperatur yang sangat dingin,
bagaimana cara memproduksinya, dan bagaimana perilaku material pada keadaan
tersebut. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai titik awal dan titik akhir
dalam skala temperatur di mana istilah kriogenik dapat dipakai. National Beureau
of Standard di Boulder, Colorado, Amerika Serikat menyebutkan bahwa
kriogenik adalah sistem yang berlangsung pada temperatur di bawah -150oC atau
123 K.
Ilmu kriogenik dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Salah satu
bentuk pemanfaatan ilmu tersebut adalah dalam proses pemisahan dan pencairan
udara atau gas mencadi cair. Beberapa gas yang menggunakan sistem kriogenik
dalam pemrosesannya antara lain helium, hidrogen, neon, nitrogen, oksigen,
argon, dan metana.

2.3

Cara – Cara Pendinginan

2.3.1

Efek Joule Thompson
Temperatur gas dapat diturunkan dengan cara menurunkan tekanan gas

secara tiba-tiba dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dengan sebuah valve.
Penerapan hukum pertama termodinamika untuk aliran steady pada valve ekspansi
akan menghasilkan proses isentalpi apabila tidak ada perpindahan panas dan tidak
ada perubahan energi kinetik maupun energi potensial.
Pengaruh perubahan temperatur untuk perubahan tekanan secara isentalpik
dilambangkan dengan koefisien Joule-Thompson

(2.1)

Nilai (+) pada koefisien Joule-Thompson menandakan bahwa proses
ekspansi dengan ekspansi valve akan menurunkan temperatur gas sehingga gas

Laporan Kerja Praktek PT. Air Liquide Indonesia

7

dapat dicairkan . Nilai (-) menandakan bahwa proses ekspansi dengan JT-valve
dapat meningkatkan temperatur gas. Koefisien Joule-Thompson akan bernilai 0
untuk gas ideal.

2.3.2

Ekspansi Adiabatis
Metode ekspansi adiabatik melalui peralatan yang dapat menghasilkan

kerja dapat diterapkan untuk pencapaian temperatur rendah. Pada metode ini, gas
diekspansikan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dengan menggunakan mesin
ekspander.
Pada kondisi ideal, ekspansi berjalan secara reversibel dan adiabatis,
sehingga bersifat isentropis. Fungsi perubahan temperatur terhadap perubahan
tekanan pada entropi tetap dilambangkan oleh suatu koefisien ekspansi isentropik
.
(2.2)
Pada ekspansi adiabatis selalu dihasilkan temperatur rendah sehingga
selalu bernilai positif (+).

2.3.3

Sistem Linde-Hampson Sederhana
Pada sistem Linde, diasumsikan sistem yang berlangsung berada dalam

kondisi ideal. Pada kondisi ideal ini, tidak ada ireversibel pressure drop (kecuali
untuk valve ekspansi), tidak ada kebocoran panas dari lingkungan, dan
perpindahan panas terjadi tanpa ada hilang kalor.
Pada tahap pertama, gas dari kondisi lingkungan dikompresi secara
reversibel dan isothermal. Pada kenyataannya, proses yang terjadi bersifat
adiabatik ireversibel atau kompresi politropik yang diikuti dengan pendinginan
untuk menurunkan temperatur gas sehingga kembali sama dengan temperatur
lingkungan.
Pada tahap kedua, gas dialirkan melalui heat exchanger yang secara ideal
tidak terjadi perubahan tekanan. Di dalam heat exchanger tidak terjadi perubahan
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tekanan, namun terjadi pertukaan panas dengan gas bertekanan rendah yang
menuju ke siklus berikutnya.
Pada tahap ketiga, gas mengalami ekspansi melalui valve ekspansi sampai
tekanannya sama dengan tekanan awal. Pada akhirnya, gas akan berubah menjadi
cairan dan dijaga pada kondisi saturated-liquid. Gas dingin ini akhirnya
dipanaskan sampai ke temperatur awal dengan menyerap energi panas pada
tekanan tetap.
Sistem Linde-Hampson sederhana tidak dapat digunakan untuk gas neon,
hydrogen, dan helium. Hal ini dikarenakan temperatur maksimum inverse gas
berada di bawah temperatur gas ambien, yaitu gas yang melewati valve ekspansi
berada pada kondisi uap.

2.3.4

Sistem Claude
Sistem Claude merupakan sistem yang digunakan oleh PT. Air Liquide

Indonesia dalam memproduksi berbagai macam gas cair seperti N2 cair, O2 cair,
dan Argon Cair. Sistem ini merupakan gabungan dari ekspansi adiabatik dan
ekspansi valve.
Sistem Claude memanfaatkan energi dari gas untuk menggerakan mesin
ekspansi. Jika ekspander bersifat adiabatis reversibel, proses ekspansi bersifat
isentropik. Proses isentropik ini menghasilkan lebih banyak penurunan temperatur
daripada sistem isentalpik. Pada sistem Claude, gas pertama kali dikompresi
hingga tekanannya mencapai 4 Mpa kemudian dilewatkan menuju heat exchanger
pertama. Setelah melewati heat exchanger pertama, 60-80% gas atau udara yang
masuk dialirkan ke ekspander. Aliran keluaran dari ekspander dipertemukan
kembali dengan aliran yang masuk kembali ke heat exchanger kedua.
Aliran gas yang akan dicairkan berlanjut ke heat exchanger kedua dan
ketiga. Pada akhirnya, valve ekspansi akan mengekspansi aliran menuju ke liquid
receiver. Uap dingin yang berasal dari penampungan liquid akan dikembalikan
lagi ke heat exchanger untuk mendinginkan gas yang masuk. Pada sistem Claude,
energi keluaran dari ekspander digunakan untuk membantu menekan gas yang
akan dicairkan.
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2. 4

Satuan Operasi

2.4.1

Perpindahan Panas
Heat exchanger merupakan peralatan yang didesain untuk menukarkan

panas atau dingin dari satu atau beberapa fluida ke fluida-fluida lainnya. Pada heat
exchanger terjadi pertukaran panas yang menyebabkan temperatur fluida dingin
naik dan temperatur fluida panas turun, sedangkan aliran masuk jumlahnya sama
dengan aliran keluar. Mekanisme yang terjadi pada heat exchanger digambarkan
pada Gambar 2.1.
WORM
FLUID I

HE WALL
R1-R2-R3

WORM
FLUID II

TA

TEMPERATURE

TA

TB
TB

TURBULENT

LAMINAR

TURBULENT

Gambar 2.1 Mekanisme transfer panas

Perpindahan panas dari 1 ke 2 ditandai oleh perbedaan temperatur TA dan
TB. Aliran laminar yang terbentuk di sekitar heat exchanger menyebabkan
perpindahan panas berlangsung lebih lambat karena terbentuknya tahanan R1 dan
R3. Dinding heat exchanger yang mempunyai tahanan panas juga menyebabkan
terbentuknya tahanan tambahan (R2).
Setiap tahanan di atas meyebabkan adanya koefisien perpindahan panas
parsial (K1, K2, an K3) yang akan menghasilkan koefisien perpindahan panas
keseluruhan dengan persamaan :
(2.3)
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2.4.2

Adsorpsi
Sistem pendinginan udara selalu didahului oleh pemurnian gas. Hal ini

bertujuan untuk menghilangkan air dan karbon dioksida yang terkandung dalam
udara dengan kadar rata-rata 400 ppm. Apabila tidak dihilangkan, pengotorpengotor tersebut dapat menyebabkan kerak dan endapan pada proses utama.
Pemurnian dengan cara adsorpsi merupakan cara yang aman dan efisien.
Adsorpsi merupakan peristiwa fisika berupa penyerapan substansi cair
atau gas pada permukaan suatu padatan (adsorben). Adsorben mempunyai poripori kecil dalam jumlah yang sangat banyak dan merupakan permukaan yang aktif
untuk menyerap zat.
Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi peristiwa adsorpsi antara lain :
1. Porositas permukaan
2. Tekanan parsial dari adsorbat
3. Temperatur
Adsorpsi bersifat eksotermik dan dapat mencapai keadaan kesetimbangan.
Adsorpsi meningkat jika tekanan dinaikkan dan temperatur diturunkan sedangkan
peristiwa desorpsi meningkat dengan cara sebaliknya.

2.4.2.1 Fasa Adsorpsi
Ada berbagai zat yang dapat digunakan sebagai adsorben. Di antaranya
adalah alumina dan molecular sieve bed. Molecular sieve bed biasanya digunakan
untuk meyerap CO2 yang terkandung di dalam udara kering.. Sedangkan alumina
tidak efektif dalam menyerap CO2. Zat ini biasanya digunakan untuk menyerap
air. Molecular sieve bed sangat peka terhadap air. Selama proses penyerapan
karbon dioksida, udara harus dipastikan tidak mengandung air. Apabila air sampai
teradsorp oleh molecular sieve, proses regenerasinya membutuhkan temperatur
tinggi agar dapat mengembalikan molecular sieve ke kondisi mula-mula.
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2.4.2.2 Fasa Regenerasi
Proses mengeliminasi adsorbat dari adsorben biasanya menggunakan
faktor temperatur dan tekanan. Suatu siklus regenerasi terdiri dari tahapantahapan:
1.

Penurunan tekanan kolom

2.

Peniupan kolom dengan udara panas

3.

Peniupan kolom dengan udara dingin

4.

Peningkatan tekanan kolom
Dalam suatu siklus regenerasi, diharapkan agar waktu untuk terjadinya

satu siklus penuh dapat berlangsung lama. Ini bermaksud agar hilang panas yang
terjadi dapat seminimal mungkin. Sebaliknya, waktu untuk penurunan dan
peningkatan tekanan kolom diharapkan dapat terjadi dalam waktu yang singkat
agar idle times yang terbentuk cukup singkat pula.

2.4.3

Distilasi
Distilasi merupakan proses pemisahan komponen berdasarkan titik

didihnya. Proses distilasi terjadi pada tray-tray yang disusun pada kolom distilasi.
Jumlah tray ditentukan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada kemurnian
komponen yang diinginkan.
Pada tray distilasi yang sesuai dengan teori, terjadi hal-hal sebagai berikut:
1. Pemisahan gas dengan distilasi dilakukan dengan beberapa tray disitilasi
dengan tujuan untuk menerima transfer massa dan panas antara uap yang naik
dengan cairan yang mengalir turun.
2. Cairan yang turun dari tray mempunyai konsentrasi yang sama dengan cairan
pada tray.
3. Uap masuk ke dalam tray melalui perembesan dan akan mengalami kontak
dengan cairan dari tray di atasnya.
4. Selama kontak, sebagian dari uap yang datang akan terkondensasi dan
sebagian dari cairan akan menguap. Ini terjadi sampai pada akhirnya
kesetimbangan akan terbentuk.
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5. Ketika tray beroperasi, kesetimbangan material harus terjadi supaya komposisi
dan laju alir yang ada dapat dihitung.

Pada kenyataannya, distilasi yang terjadi menyimpang dari teori yang
berlaku. Penyebab berlangsungnya keadaaan ini antara lain :
1. Ketinggian cairan tidak tetap pada sepanjang waktu.
2. Komposisi materi tidak konstan sepanjang tray.
3. Waktu kontak antara cairan dan uap tidak memungkinkan terjadinya
pencampuran yang sempurna.
Pada distilasi yang nyata, terdapat efisiensi yang menyatakan jauh
dekatnya kondisi tersebut dengan kondisi teoritis.

(2.4)
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BAB III
BAHAN

3.1

Bahan Utama
Dalam memproduksi Nitrogen, Oksigen dan Argon, bahan utama yang

dipakai oleh PT.ALINDO adalah udara bebas yang diambil dari lingkungan
sekitar pabrik. Udara bebas digunakan sebagai bahan baku karena komponen
utama penyusun udara adalah Nitrogen, Oksigen dan Argon. Kapasitas bahan
baku yang diperlukan untuk proses produksi bervariasi tergantung kapasitas
produksi yang dijalankan. Untuk kapasitas produksi 100% pada Air Separation
Unit Plant, laju alir udara masukan adalah 84000 Nm3/h.
Udara umpan yang terdapat di lingkungan masih terdapat pengotor. Adapun
jenis pengotor udara disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jenis pengotor

Impurities
Debu
Belerang
NH3
Minyak
Sianida
H2O
CO2
CO
NO+NO2+N2O
O3
Hidrokarbon
Pada udara, kandungan Hidrogen sangat rendah yaitu sekitar 0.0001%
volum, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan. Untuk itu, dalam memproduksi
gas Hidrogen, bahan baku yang digunakan diperoleh dari proses elektrolisis HCl
PT. Asahimas dan proses cracking hidrokarbon Krakatau Steel yang masih
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mengandung banyak pengotor. Adapun kemurnian produk gas hidrogen hasil
pemurnian PT. ALINDO dapat mencapai kadar 99.99%.

3.2

Energi dan Utilitas Lainnya
Energi listrik merupakan kebutuhan energi utama di PT. ALINDO. Dapat

dikatakan pabrik tidak dapat berproduksi tanpa adanya energi listrik. Penggunaan
sebagian besar energi listrik adalah untuk menjalankan turbin, kompresor, pompa,
alat-alat instrumentasi dan control. Sumber energi listrik berasal dari PLN.
Kebutuhan energi listrik unit Krakatau II berkisar antara 22600-22900 kW/h.
Utilitas yang digunakan adalah air pendingin. Air pendingin ini didapat dari
PT. Krakatau Tirta Industri, kebutuhan air berkisar antara 1100-1200 Nm3/h. Air
pendingin yang digunakan masih mengandung berbagai pengotor yang dapat
menyebabkan korosi dan penyumbatan pada pipa, untuk itu digunakan beberapa
senyawa kimia yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan pada
alat proses, seperti N-7356XP sebagai corrosion inhibitor, N-23102 sebagai
dispersant dan scale inhibitor, juga N-7340L sebagai pengontrol mikroorganisme.
Bahan-bahan ini diperoleh dari PT. Ondeo Nalco.

Laporan Kerja Praktek PT. Air Liquide Indonesia

15

BAB IV
SISTEM PROSES
Sistem produksi yang berjalan di PT. Air Liquide Indonesia CilegonBanten terdiri dari empat satuan operasi yang dijelaskan sebagai berikut.
4.1

Kompresi Udara Bebas
Udara bebas pada 32oC dan 0,981 bar dihisap oleh pompa dan dilewatkan

melalui filter menuju kompresor. Pada filter terdapat suatu kain yang mampu
menahan partikel debu atau pengotor-pengotor padat berdiameter besar. Kerja dari
filter ini berdasarkan perbedaan tekanan. Apabila perbedaan tekanan mencapai set
point tertentu, maka filter akan secara otomatis membersihkan kotoran.
Udara yang telah bebas dari padatan akan dikompresi melalui lima tahap
hingga ± 27,5 bar gauge dengan menggunakan dua buah kompresor sentrifugal C01A dan C-01B. PT. Air Liquide Indonesia memiliki dua buah kompresor yang
dapat digunakan bersamaan sesuai kebutuhan apabila diinginkan kapasitas
produksi 100%. Selain itu kedua kompresor ini juga dapat digunakan sebagai back
up apabila salah satu kompresor mengalami masalah. Berikut adalah tabel lima
tahapan kompresi kompresor C-01A.
Tabel 4.1 Tahapan kompresi

Tahap
Kompresi 1
Kompresi 2
Kompresi 3
Kompresi 4
Kompresi 5
4.2

Pin (bar g)
0.981
1.067
3.4
7.2
13.8

Pout (bar g)
1.067
3.4
7.2
13.8
27.5

Tin (oC)
32
30.1
34
36
38.5

Tout (oC)
30.1
34
36
38.5
40

Adsorpsi Purifikasi Udara Umpan
Udara terkompresi didinginkan menggunakan after cooler E-07 hingga

temperatur udara mendekati 20oC untuk selanjutnya dipurifikasi. Pemurnian udara
pada proses liquidifikasi ini dilakukan untuk menghilangkan senyawa impurities
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tertentu sebelum udara memasuki cold box. Adapun senyawa impurities yang
dapat mengganggu proses likuidifikasi adalah :
1. Air dan Karbondioksida
Titik beku kedua senyawa ini lebih rendah dibandingkan Nitrogen, Oksigen,
dan Argon, apabila tidak dihilangkan kedua komponen ini dapat membeku dan
menyumbat pipa dalam pabrik.
2. Hidrokarbon berat dan asetilen.
Kedua senyawa ini dapat menimbulkan ledakan apabila tercampur dengan
oksigen murni pada tekanan tertentu.
3. Senyawa diena dan NxOy
Senyawa tak stabil ini dapat berpolimerisasi dengan senyawa lain.
4. Belerang
Menyebabkan karat pada permukaan material.

Unit adsorber yang digunakan pada pemurnian udara adalah molecular
sieves tower yang terdiri dari dua tower, dengan alumina gel pada bagian bawah
dan molecular sieve jenis zeolit berdiameter 4Å pada bagian atas setiap tower.
Kedua tower ini bekerja bergantian dimana tower yang satu akan melakukan tahap
service / purifikasi (adsorpsi) selama yang lain mengalami tahap regenerasi
(desorpsi).
Adapun tahapan proses siklus purifikasi-regenerasi meliputi :
1. Purifikasi
Molecular sieves tower mengadsorpsi H2O, CO2, CxHy, dan impurities yang
lain.
2. Isolated High Pressure
Molecular sieves tower yang telah selesai purifikasi diisolasi pada tekanan
28.03 bar abs dengan menutup valve inlet dan outlet udara, sedang molecular
sieves tower yang telah selesai regenerasi menggantikan untuk purifikasi.
3. Depressurization
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Molecular sieves tower yang telah terisolasi diturunkan tekanannya dari 28.03
bar abs menjadi 0.06 bar abs dengan membuka valve kecil ke atmosfer
sehingga udara dalam molecular sieves tower terbuang ke atmosfer.
4. Blow Off
Valve besar untuk pembuangan ke atmosfer dibuka sehingga diperoleh laju
udara yang cukup pada waktu heating dan cooling.
5. Heating
Alumina gel dan zeolit dipanaskan dengan waste nitrogen hingga semua
pengotor terdesorpsi kembali ke atmosfer. Waste nitrogen yang digunakan
memiliki temperatur 100oC setelah dilewatkan ke heater sebelumnya.
6. Cooling
Molecular sieves tower didinginkan kembali ke kondisi operasi service.
7. Isolated Low Pressure
Molecular sieves tower yang sedang regenerasi diisolasi dengan menutup
valve pembuangan dan valve inlet waste nitrogen.
8. Pressurizing
Tekanan dalam molecular sieves tower dinaikkan dengan membuka valve
udara dari aftercooler dengan valve outlet ke coldbox tetap tertutup.
Pressurizing dilakukan hingga tekanan kolom 28.03 bar abs.
9. Parallel
Setelah kondisi operasi purifikasi terpenuhi, valve outlet ke coldbox dibuka
sehingga kedua molecular sieves tower berada pada kondisi service.
10. Regenerasi
Molecular sieves tower yang telah selesai melakukan service diisolasi untuk
proses regenerasi, sedang molecular sieves tower yang sudah teregenerasi
melanjutkan service.

Pada fasa purifikasi diharapkan semua kandungan H2O dapat diserap
oleh alumina gel, sehingga kinerja zeolit dalam menyerap karbondioksida,
hidrokarbon, dan senyawa lain dapat lebih optimal. Hal ini disebabkan zeolit
dapat menyerap air, sehingga apabila masih terdapat air maka kemampuan
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menyerap CO2, CxHy, dan kontaminan lain akan sangat berkurang. Adapun Nilai
Ambang Batas (NAB) kandungan impurities dalam udara umpan yang diijinkan
adalah :
Tabel 4.2 Impurities

Impurities
Cohesion Material
Strong Acid
Strong Alkaline
Dust
Sulfur Compound
NH3
Oil
Cyanide
H2O
CO2
CO
NO+NO2+N2O
O3
C2H2
CH4
C2-C6 (Paraffin) total
C2-C6 (Olefin) total
Diene Component
C7 and more
Others Component

Maximum Allowable Limit ppm
No droplet
Nil
Nil
1mg/Nm3 air
Nil
Nil
Nil
Nil
Saturated
350
Trace
0.025
0.025
0.5
2
1
0.1
0.025
Nil
Nil

Setelah melalui sistem purifikasi, udara yang telah bebas dari H2O, CO2,
hidrokarbon, dan impurities lain dialirkan ke dalam cold box.

4.3

Pencairan Udara Umpan
Udara dari molecular sieve adsorber pada temperatur ± 30oC dan 27.18

bar gauge dialirkan ke booster untuk dikompresi hingga tekanan meningkat
menjadi 35.02 bar gauge dengan temperatur 58.2oC. Keluaran udara ini
didinginkan pada air cooler D-01CE dengan menggunakan air pendingin yang
berasal dari Nytrogen Water Tower E-60. Temperatur keluaran udara berada pada
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kondisi 40oC akibat pertukaran panas dengan air pendingin yang masuk dengan
temperatur 20.5oC.
Aliran udara ini selanjutnya dialirkan ke Main Heat Exchanger E-01 dan
terjadi pertukaran panas antara aliran udara dengan aliran pendingin hingga
mengakibatkan temperatur udara menjadi -124oC pada 34.59 bar. Penurunan
temperatur yang besar ini diakibatkan karena aliran pendingin yang digunakan
adalah produk buangan bertemperatur sangat rendah :
Tabel 4.3 Media pendingin

Media Pendingin
LIN (Liquid Nytrogen)
LOX (Liquid Oxygen)
LPGAN (Low Pressure Gas Nytrogen)
Waste Gas Nytrogen
LAR (Liquid Argon)

T (oC)
-175.9
-177
-177
-177
-177

Asal
K-01
E-02
E-03
E-03
HP storage

Udara keluaran Main Heat Exchanger E-01 tersebut dibagi menjadi dua
aliran. Sekitar 75% udara dialirkan ke Turbines D-01 A/B sedangkan 25% sisanya
dialirkan ke expansion valve. Pembagian aliran ini bertujuan untuk mencairkan
fasa udara.
Sistem yang digunakan pada proses ini adalah Sistem Claude yang
merupakan gabungan dari sistem ekspansi adiabatik menggunakan mesin
ekspander dan sistem Joule Thompson menggunakan ekspansion valve untuk
memperoleh udara dalam fasa cair. Pada siklus ini udara yang terkompresi
diumpankan ke Heat Exhanger, 60-80% dari jumlah udara dialirkan ke ekspander
dan sisanya ke expansion valve. Aliran udara yang keluar dari ekspander dan
ekspansion valve akan berubah menjadi fasa cair karena terjadi penurunan tekanan
yang sangat besar hingga menyebabkan turunnya temperatur udara.
Dua puluh lima persen aliran udara yang dialirkan melalui ekspansion
valve akan menuju separator B-04 untuk dipisahkan menjadi 2 fasa, gaseous-air
dan liquid-air. Fasa gas akan masuk bagian tengah kolom K-01, sedangkan udara
dalam fasa cair masuk ke bagian bawah kolom K-01.
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Tujuh puluh lima persen aliran udara sisa yang keluar dari Main Heat
Exchanger E-01 akan dialirkan ke Turbines D-01 A/B untuk diekspansi secara
adiabatik reversibel dari 34.59 bar gauge menjadi 5.315 bar gauge dengan
penurunan temperatur dari -124.6oC menjadi -174.1oC. Keluaran turbin D-01A/B
akan dialirkan ke bagian bawah kolom K-01 sebagai umpan proses distilasi

4.4

Distilasi Pemisahan Produk
Proses pemisahan Nitrogen, Oksigen, dan Argon berlangsung melalui

empat jenis kolom distilasi utama tipe tray, yaitu :
Tabel 4.4 Kolom distilasi

Jenis
Medium Pressure Column
Low Pressure Column
Crude Argon Column
Pure Argon Column
4.4.1

Nomor
K-01
K-02/03
K-10A/B
K-11

Fungsi
Produksi LIN dan Rich Liquid Oxygen
Produksi GAN, Crude Argon, LOX
Pemurnian Argon
Pemurnian Argon

Medium Pressure Column (K-01)
Proses distilasi bermula pada kolom K-01 dengan dua aliran udara umpan

yang masuk sebagai umpan, yaitu aliran udara dari Main Heat Exchanger E-01
dan aliran udara separator B-04. Udara fasa gas sebanyak 530Nm3/h yang berasal
dari separator B-04 masuk ke bagian tengah kolom K-01 dengan kondisi 176.2oC` pada 5.308 bar gauge, sedangkan udara fasa cairnya sebanyak 24000
Nm3/h masuk ke bagian bawah kolom K-01 pada kondisi -176.4oC pada 5.307
bar. Kolom K-01 beroperasi pada tekanan 5.4 bar abs dan -179oC, sehingga pada
kondisi tersebut Nitrogen akan menguap ke bagian atas kolom dan Oksigen akan
mencair turun ke bagian bawah kolom.
Nitrogen yang menguap sebagai produk atas akan masuk ke main
evaporizer E-02 dengan kondisi -178.8oC pada 5.25 bar abs dan dikondensasikan
dengan Oksigen Cair bertemperatur -179.3oC dengan tekanan 1.462 bar abs yang
berasal dari bagian bawah kolom K-02 sehingga terjadi perpindahan panas dari
gas Nitrogen ke Oksigen cair. Oksigen cair akan berubah menjadi gas dan
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diumpankan menuju kolom K-02 sedangkan gas Nitrogen akan berubah menjadi
cair dan dialirkan ke subcooler E-03 dan ke Main Heat Exchanger E-01.
Pada Main Heat Exchanger E-01 nitrogen cair akan diuapkan untuk
menjadi NGHP (Nytrogen Gas High Pressure) untuk dialirkan ke sistem
perpipaan sebagai produk. Sedangkan aliran nitrogen cair dari subcooler E-03
akan masuk ke separator B-01 untuk kemudian sebagian dialirkan menuju kolom
K-03 sebagai refluks dan sebagian lagi dialirkan ke storage sebagai produk berupa
LIN (Liquid Nytrogen) dengan kemurnian yang sangat tinggi (mencapai 99.99%).

4.4.2

Low Pressure Column (K-02 dan K-03)
Proses distilasi bermula pada kolom K-02 yang beroperasi pada -193oC

dan 1.461 bar abs. Pada kolom ini terjadi pemisahan antara Nitrogen murni,
Oksigen Murni, dan Crude Argon (gas dengan kandungan argon yang cukup
tinggi 7-8 %).
Rich liquide Oxygen (cairan yang mengandung hingga 42% oksigen)
masuk ke kolom K-02 setelah melalui separator B-02 dan subcooler E-03 untuk
ditukarkan sedikit panasnya. Fasa cair dari separator B-02 akan turun ke bagian
bawah kolom dan berkontak dengan gas yang menguap dari bagian bawah kolom
K-02 sehingga kandungan Oksigen pada produk bawah semakin tinggi
kemurniannya (mencapai 99.85%). Oksigen cair ini dikeluarkan dengan pompa P01A/B dan pompa P-04 A/B.
Aliran pompa P-01A/B dibagi menjadi dua aliran, pertama menuju ke E02 dan kedua menuju subcooler E-03 untuk dialirkan ke storage tank sebagai
produk LOX (Liquid Oxygen). Pompa P-04 A/B mengalirkan oksigen cair ke
Main Heat Exchanger E-01 sehingga diperoleh produk berupa OGHP (Oxygen
Gas High Pressure) dengan kondisi 46oC pada 27 bar abs untuk dialirkan ke
sistem perpipaan.
Kandungan Nitrogen dan Argon yang terkandung dalam Rich Liquide
Oxygen akan menguap ke atas kolom K-03 yang beroperasi pada -193oC dan 0.3
bar abs. Pada kondisi ini akan diperoleh gas Nitrogen dengan kemurnian yang
berbeda.
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Gas Nitrogen dengan kandungan Oksigen kurang dari 1 ppm dialirkan ke
Main Heat Exchanger E-01 melalui subcooler E-03 untuk mengalami pertukaran
panas dan menjadi produk NGLP (Nytrogen Gas Low Pressure) dengan kondisi
46oC dan 0.199 bar abs. Sedangkan gas nitrogen dengan kandungan oksigen lebih
dari 1.1 ppm disebut nytrogen waste gas. Aliran ini digabungkan dengan aliran
nytrogen waste gas lain untuk dialirkan menuju Main Heat Exchanger E-01
melalui subcooler E-03 dan kemudian dialirkan lagi ke Heater E-08 untuk
digunakan pada proses regenerasi adsorber dan ke Nytrogen Tower E-60 untuk
mendinginkan air yang berasal dari cooling tower.

4.4.3 Crude Argon Column (K-10A dan K-10B)
Pada bagian tengah antara kolom K-02 dan K-03 terdapat gas Crude
Argon yang dialirkan ke kolom distilasi K-10A untuk mengalami proses enriching
(peningkatan kemurnian Argon). Proses enriching pada K-10A menggunakan
refluks lean liquid Argon yang berasal dari bawah kolom K-10B. Argon yang
keluar dari atas kolom K-10A mengandung 50% Oksigen dan 3 ppm Nitrogen.
Cairan yang turun ke bawah kolom K-10A mengandung oksigen hingga 88% dan
akan dialirkan balik ke bagian tengah kolom K-02.
Produk atas kolom K-10A masih mengandung Nitrogen, Oksigen, dan
Argon. Oleh karena itu, untuk memisahkan Oksigen dari Crude Argon perlu
dilakukan distilasi di kolom K-10B yang beroperasi pada kondisi -183.8oC dan
1.433 bar abs. Distilasi ini akan menghasilkan lean liquid Argon di bagian bawah
kolom dan rich gas Argon di bagian atas kolom.
Crude Argon yang masuk ke bagian atas kolom K-10B akan dikondensasi
dalam E-10 dengan menggunakan rich liquid okygen dari kolom K-01. Pada
proses ini, oksigen yang masih terkandung dalam Crude Argon akan menguap dan
kembali ke kolom K-02.
Setelah mengalami proses kondensasi Argon cair masih mengandung
kurang dari 1 ppm Oksigen dan 3 ppm Nitrogen. Kandungan Nitrogen yang masih
cukup tinggi mengakibatkan Argon cair perlu dimurnikan lagi di kolom K-11.
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4.4.4 Pure Argon Column (K-11)
Aliran Argon cair yang keluar dari kolom K-10B dialirkan ke kolom K11 setelah dilewatkan E-33 agar terjadi pertukaran panas antara Argon dan Lean
Liquid Oxygen. Kondisi Argon cair harus dijaga pada temperatur -188oC karena
Argon memiliki titik beku -189oC. Apabila temperatur Argon mencapai titik
bekunya, Argon akan membeku dan mengganggu jalannya proses. Kolom K-11
beroperasi pada kondisi -190oC dan 1.7 bar abs. Pada kondisi tersebut sebagian
Argon mengalir menuju bawah kolom dan sebagian lagi ikut teruapkan bersama
Nitrogen.
Argon yang ikut teruapkan bersama Nitrogen pada bagian atas kolom
dikondensasi dengan kondensor E-16 sehingga Nitrogen terpisah dari Argon dan
dibuang ke subcooler E-03. Nitrogen yang dibuang ini akan bergabung dengan
aliran waste gas Nitrogen yang lain dan dialirkan ke Main Heat Exchanger E-01.
Sedangkan Argon yang mengalir ke bagian bawah kolom dididihkan
dengan reboiler E-15 menggunakan gaseous-air kolom K-01 agar Nitrogen yang
masih terbawa argon menguap ke atas kolom. Gaseous air reboiler E-15 akan
menjadi liquid air dan dikembalikan ke kolom K-01. Argon yang telah dididihkan
pada reboiler E-15 mengandung kurang dari 1 ppm Oksigen dan kurang dari 2
ppm Nitrogen. Produk ini dialirkan ke storage tank sebagai LAR (Liquid Argon)
pada kondisi -181.5oC dan 1.638 bar abs.
Argon merupakan produk yang sulit didapatkan karena komposisinya
yang sangat kecil dibandingkan Oksigen dan Nitrogen sehingga gas dari tangki
penyimpanan dikeluarkan dengan cara recycle melalui kondensor E-30. Media
pendingin yang digunakan adalah lean liquide dan yang keluar dari separator B-30
adalah lean liquide vaporizer.
Pada tangki penyimpanan Argon sering terjadi pembentukan uap yang
harus dikeluarkan karena produksi Argon dilakukan secara kontinu. Apabila tidak
dikeluarkan maka akan terjadi peningkatan tekanan uap yang sangat besar.
Dibawah ini dilampirkan diagram flow sheet proses pada Gambar 4.5
berikut kondisi dan alat proses pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4
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Gambar 4.5 Flow sheet
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Tabel 4.5 Kondisi proses
No.
aliran
1
2
3
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
23
30
31
32
34
35
36
37
40
43
44
45
47
52
53
54
55

Laju
alir
(Nm3/h)
84150
84150
84150
59875
59875
43175
43175
18064
16106
1958
25111
87000
2700
2700
2700
1217
26975
5000
5000
5000
21975
21975
21975
3002
3002
14515
14515
14515
23835
530
11300
11300

Tekanan
(bar)

Temperatur
(⁰C)

No.
aliran

27.18
35.02
34.854
34.59
5.315
5.315
5.315
1.412
1.406
1.406
1.412
27.5
27.2
5.296
5.196
1.381
5.265
5.269
30.5
5.265
5.165
1.367
1.463
1.363
1.463
35.3
35.144
35.144
5.308
5.308
5.307
5.307

30
58.2
40
-124.6
-174.1
-174.5
-178.9
-189.5
-189.6
-189.6
-186.1
40
24.3
-178.2
-190.5
-192.7
-178.7
-178.7
-175.9
34.3
-178.7
-190.5
-193.2
-179.4
-184
-179.4
-177
37.3
-176.3
-176.2
-176.4
-178.9

56
57
58
59
61
64
66
67
68
69
71
74
76
77
78
79
88
90
100
101
102
104
105
107
108
109
110
111
113
114
116
135

Laju
alir
(Nm3/h)
9854
1446
800
800
40000
40000
40000
20000
20000
25861
19269
19269
19269
13408
13408
5861
300
1740
21000
20376
624
624
613
22221
21591
21597
1483
762
762
721
721
41502
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Tekanan
(bar)

Temperatur
(⁰C)

1.391
1.391
5.315
5.315
1.367
1.331
1.203
1.06
1.203
1.06
1.381
1.332
1.166
1.129
1.09
1.129
30.23
1.367
1.427
1.427
1.277
1.61
1.638
1.372
1.371
7.371
5.194
1.5
4.381
2.1
1.381
1.462

-191.5
-191.2
-174.1
-176.4
-193.2
-177
37.3
37.2
37.2
37.2
-192.7
-177
37.3
37.2
100
37.2
37.3
-193.2
-179.9
-180.1
-183.7
-183.9
-181.3
-182.9
-183.2
-182.7
-190.5
-192
-191.5
-190.4
-189.8
-179.3
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Tabel 4.4 Alat Proses
Kode alat
CF-01A/B
C-01A/B
C-01EA/B
E-07
R-01/R-02
E-08
E-60
P-60A/B
F-02A/B-F-03
E-01
D-01A/B
D-01CA/B
E-03
D-01CE
K-01
K-02
K-03
P-04A/B
E-02
B-04
P-02A/B
P-01A/B
B-02
B-03
F-04/F-05/F-06
B-01
K-10A/K-10B
E-10
P-10A/B
K-11
E-15
E-16
E-33
B-33
E-30
B-30

Nama alat
AIR FILTER
AIR COMPRESSOR
FINAL COOLERS
ADDITIONAL COOLER
AIR PURIFICATON VESSEL
ELECTRICAL HEATER
NITROGEN WATER TOWER
WATER PUMPS
SILENCER
MAIN HEAT EXCHANGER
EXPANSION MACHINE
AIR BOOSTER
SUBCOOLER
COOLER
MP COLUMN
LP COLUMN
PURE NITROGEN COLUMN
LIQUID NITROGEN PUMPS
MAIN VAPORIZER
MP AIR SEPARATOR
LIQUID OXYGEN PUMPS
LIQUID OXYGEN PUMPS
LP SEPARATOR
LP AIR SEPARATOR
SILENCER
LIN FLASH DRUM
CRUDE ARGON COLUMN
CRUDE ARGON CODENSER
CRUDE OXYGENE PUMPS
PURE ARGON COLUMN
BOILER OF PURE ARGON
COLUMN
PURE ARGON CONDENSER
MIXTURE CONDENSER
LIN SEPARATOR
ARGON RECONDENSER
LIN SEPARATOR
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BAB V
ALAT PROSES DAN INSTRUMENTASI
5.1

Air Compressor C01A dan C01B
Tabel 5.1 Spesifikasi alat air compressor C01A dan C01B
Menaikkan

Fungsi

tekanan

udara

dari

tekanan atmosferik menjadi 27,6
bar absolut
Tipe

5.2

BORZIG

Turbines Boosters D01A dan D01B
Tabel 5.2 Spesifikasi alat Turbines Boosters D01A dan D01B
Booster untuk mengkompresikan udara

Fungsi

dan tubine untuk menurunkan tekanan
udara sehingga diperoleh temperature
rendah yang diperlukan untuk mencairkan
udara.
ATLAS COPCO

Tipe

5.3

Molecular Sieve Unit
Tabel 5.3 Spesifikasi Molecular Sieve Unit
Fungsi

menghilangkan kandungan uap air,
karbon dioksida, dan hidrokarbon

Struktur

terdiri dari tangki vertikal R01 dan
R02 secara paralel. Tiap adsorber
terdiri dari alumina bed (bawah) dan
molecular sieve bed (atas).

Tipe

Vertical radial bed
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5.4

Main Cold Box
Tabel 5.4 Spesifikasi Main Cold Box
melindungi kolom distilasi temperatur rendah agar tidak

Fungsi

terjadi kontak dengan temperatur udara luar.
Konstruksi baja yang berisi peralatan-peralatan proses

Sruktur

seperti main heat exchanger, main evaporizer, subcooler,
rectification column, dan separator. Cold box ini diisolasi
menggunakan perlite yang difluidisasi menggunakan seal
gas berupa waste nytrogen.

5.4.1

Main Heat Exchanger E01
Tabel 5.5 Spesifikasi Main Heat Exchanger E01
mendinginkan udara yang berasal dari booster D01 dengan

Fungsi

media pendingin gas Nitrogen dari bagian atas kolom K01,
Oksigen cair dari E02, waste dan gas Nitrogen dari E03,
serta Argon cair dari Argon Storage.

5.4.2

Tipe

Plate and Fin

Bahan

Aluminium

Buatan

NORDON

Subcooler E-03
Tabel 5.6 Spesifikasi Subcooler E-03
Fungsi

Alat penukar panas tambahan yang memanfaatkan gas Nitrogen
dari bagian atas kolom K-03 dan Nitrogen cair dari condenser
E-02 untuk mendinginkan berbagai aliran gas yang masuk ke
dalamnya.

Tipe

Plate and Fin

Bahan

Aluminium

Buatan

BORZIG
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5.4.3

Main Vaporizer E-02
Tabel 5.7 Spesifikasi Main Vaporizer E-02
Fungsi

sebagai kondensor bagi gas Nitrogen pada bagian
atas kolom K-01 dengan menggunakan pendingin
Oksigen cair.

5.4.4

Bahan

Aluminium

Buatan

NORDON

Rectifaction Column K-01, K-02, dan K-03
Tabel 5.8 Rectifaction Column K-01, K-02, dan K-03
Fungsi

K-01 sebagai kolom distilasi dengan umpan
berupa udara untuk menghasilkan Nitrogen cair
sebagai produk atas dan rich liquid oksigen
sebagai produk bawah. K-02 dan K-03 sebagai
kolom distilasi dengan menggunakan umpan
berupa

rich

liquid

dan

lean

liquid

untuk

menghasilkan gas Nitrogen sebagai produk atas,
crude Argon dibagian tengah kolom, dan liquid
Oksigen sebagai produk bawah.
Bahan

Stainless Steel dan Aluminum

Tipe Tray

AL Aluminium Structure Packing (AST)

Buatan

Air Liquide
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5.4.5

Separator Column B-01, B-02, B-03, dan B-04
Tabel 5.9 Separator Column B-01, B-02, B-03, dan B-04
Fungsi

B-01 sebagai pemisah fasa cair dan gas dari aliran
Nitrogen cair yang berasal dari kolom K-01.
B-02 sebagai pemisah fasa cair dan gas dari aliran rich
liquid yang berasal dari kolom K-01.
B-03 sebagai pemisah fasa cair dan gas dari aliran lean
liquid yang berasal dari kolom K-01.
B-04 sebagai pemisah fasa cair dan gas dari aliran
udara sebagai umpan K-01.

5.5

Bahan

Stainless Steel

Buatan

Air Liquide

Argon Cold Box
Tabel 5.10 Spesifikasi Argon Cold Box
Fungsi

Memisahkan dan memurnikan Argon dari kandungan
Oksigen dan Nitrogennya. Umpan yang masuk berasal
dari kolom K-02 yaitu rich liquid Oksigen.

Sruktur

Terdiri dari dua kolom destilasi, yaitu Crude Argon
Column dan Pure Argon Column. Peralatan yang terdapat
pada Argon Cold Box yaitu Crude Argon Column
Condenser, Pure Argon Column Vaporizer, Pure Argon
Condenser, Argon Column, dan Lean Liquid Separator.
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5.5.1

Crude Argon Column Condenser E10
Tabel 5.11 Spesifikasi Crude Argon Column Condenser E10
Mengkondensasi gas Oksigen yang terbawa gas

Fungsi

crude

Argon

dalam

kolom

K10B

dengan

menggunakan pendingin rich liquid dari K01.

5.5.2

Bahan

Aluminum

Buatan

SUMITOMO

Crude Argon Column Vaporizer E15
Tabel 5.12 Spesifikasi Crude Argon Column Vaporizer E15
Menguapkan Nitrogen yang masih terkandung

Fungsi

dalam Argon dengan menggunakan pemanas
gaseous-air dari kolom K-01.

5.5.3

Bahan

Aluminum

Buatan

NORDON

Pure Argon Condenser E16
Tabel 5.13 Spesifikasi Pure Argon Condenser E16
Mengkondensasi gas Argon yang ikut terbawa waste

Fungsi

Nitrogen dalam kolom K11 dengan menggunakan
pendingin lean liquid dari E03.

5.5.4

Bahan

Aluminum

Buatan

NORDON

Argon Column K10A, K10B & K11
Tabel 5.14 Argon Column K10A, K10B & K11
Fungsi

Memisahkan Argon dari kandungan Oksigen dan
Nitrogen.

Bahan

stainless steel dan Aluminum

Buatan

Air Liquide

Tipe Tray

AL Aluminium Structure packing (AST)
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5.5.5

Lean Liquid Separator B30 & B33
Tabel 5.15 Lean Liquid Separator B30 & B33

5.6

Fungsi

Memisahkan fasa cair dan gas dari lean liquid.

Bahan

stainless steel

Buatan

Air Liquide

Tipe Tray

AL Aluminium Structure packing (AST)

Sistem Instrumentasi
PT.Air Liquide Indonesia menggunakan dua jenis control loop, yaitu open

loop dan close loop. Open loop hanya berlangsung dari satu arah, yaitu dari alat
ukur ke DCS (Distribution Control System) sedangkan close loop berlangsung
secara dua arah, alat ukur menyampaikan sinyal hasil pengukuran ke DCS,
kemudian operator yang ada di DCS akan mengirimkan sinyal balik untuk
mengendalikan control valve sebagai hasil respon dari hasil pengukuran. Koreksi
terhadap parameter pada close loop bertujuan untuk menjaga kemurnian Oksigen
dan Nitrogen yang diperoleh, optimasi energi yang digunakan, dan optimasi
ekstraksi argon dari udara.
Beberapa besaran-besaran proses yang diukur meliputi :
1. laju alir
2. tekanan
3. temperature
4. ketinggian dalam tangki
Terdapat beberapa tipe alat ukur dengan prinsip kerja yang berbeda,
sebagian besar merupakan sistem yang berjalan secara otomatis. Dari hasil
pengukuran yang tampak di layar monitor DCS, operator akan menentukan set
point yang diinginkan, kemudian DCS akan memberikan sinyal elektrik ke
control valve untuk mengubah bukaannya sehingga dicapai set point.

5.7

Sistem Analisa Produk
Produk yang dihasilkan di PT. Air Liquide Indonesia memiliki ketentuan

tertentu dalam hal komposisi dan kemurnian. Untuk menjaga kualitas produk
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yang dihasilkan perlu dilakukan suatu analisa produk secara menyeluruh baik
pada kolom distilasi maupun pada storage tank.
Peralatan yang digunakan untuk analisa produk pada kolom distilasi meliputi :
1. Analisa O2
Untuk menganalisis O2, digunakan trace oxygen analyzer dan percentage
oxygen, fungsinya yaitu:
- Trace Oxygen Analyzer : mengukur kadar O2 sebagai pengotor dalam gas
- Percentage Oxygen

: mengukur kemurnian Oksigen sebagai produk

2. Analisa N2
Untuk menganalisis N2, digunakan trace oxygen analyzer dan percentage
oxygen, fungsinya yaitu:
- Trace Nitrogen Analyzer : mengukur kadar N2 sebagai pengotor dalam gas
- Percentage Nitrogen

: mengukur kemurnian Nitrogen sebagai produk

3. Analisa CO2
Untuk menganalisis CO2, alat yang digunakan adalah:
- Trace CO2 Analyzer

: mengukur kadar CO2 yang keluar dari absorber

Selain analisa langsung pada kolom distilasi, analisa gas pada storage tank
juga dilakukan dengan menggunakan Gas Chromatography. Hal ini bertujuan
untuk mengetahui kandungan hidrokarbon dan karbondioksida pada produk,
khususnya pada LOX, LIN, dan LAR.
Analisa Gas Chromatography menggunakan prinsip perbedaan waktu retensi
dengan gas hidrogen sebagai gas pembawa sampel ke dalam kolom yang berisi
adsorben. Setiap unsur akan melalui kolom dengan kecepatan berbeda sehingga
komposisi gas dapat diidentifikasi berdasarkan perbedaan waktu retensinya.

5.8

Storage tank
Produk dari PT.Air Liquide Indonesia berbentuk gas dan cair, untuk

produk oksigen, nitrogen dan argon yang berupa gas akan langsung dialirkan
melalui pipeline sehingga tidak ditampung terlebih dahulu. Sedangkan produk
dalam bentuk liquid akan disimpan pada penampung elipsoidal double wall tank,
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yang diberi warna putih. Bahan dasar untuk dinding pertama adalah stainless steel
dan untuk dinding kedua digunakan carbon steel. Diantara dinding pertama dan
kedua digunakan perlit sebagai isolator.

5.8.1

Liquid Oxygen (LOX) Storage
Peralatan yang digunakan untuk menyimpan oksigen harus terbuat dari

material yang sesuai untuk bekerja pada temperatur rendah. Tembaga, kuningan,
dan stainless steel adalah metal yang biasa dipergunakan. Peralatan juga harus
dihindarkan dari minyak/pelumas untuk menghindari reaksi antara pelumas
dengan oksigen yang dapat menimbulkan ledakan. Di PT.Air Liquide Indonesia,
LOX disimpan dalam 4 buah tangki yang masing-masing berkapasitas 250,000
liter yang diletakkan secara horizontal. Tekanan di dalam tangki berkisar antara
0.5-1 bar.

5.8.2

Liquid Nitrogen (LIN) Storage
Nitrogen tidak menyebabkan karat sehingga semua jenis metal dapat

dipergunakan sebagai bahan tempat penyimpanan, asalkan peralatan dirancang
untuk tahan terhadap tekanan dan temperatur rendah. Di PT.Air Liquide
Indonesia, LIN disimpan dalam tangki berkapasitas 2,500,000 liter yang dipasang
secara vertikal. Tekanan di dalam tangki berkisar antara 50-55 mbar.

5.8.3

Liquid Argon (LAR) Storage
Argon tidak menyebabkan karat sehingga semua jenis metal dapat

dipergunakan sebagai bahan tempat penyimpanan, asalkan peralatan dirancang
untuk tahan terhadap tekanan tinggi dan temperatur rendah. Di PT.Air Liquide
Indonesia, LAR bertekanan tinggi (13-17 bar) disimpan dalam tangki penampung
berkapasitas 25,000 liter yang diletakkan secara vertikal. Sedangkan LAR
bertekanan rendah (0.5-1 bar) disimpan dalam tangki berkapasitas 100.000 liter
yang diletakkan secara horizontal.
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5.8.4

Hidrogen Storage
Hidrogen tidak menyebabkan karat sehingga semua jenis metal dapat

dipergunakan sebagai bahan tempat penyimpanan, asalkan peralatan dirancang
untuk tahan terhadap tekanan tinggi. Di PT.Air Liquide Indonesia, gas hidrogen
disimpan dalam silinder baja tebal yang diberi warna merah. Tekanan gas di
dalam tangki sekitar 200 bar.
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BAB VI
PRODUK
PT. Air Liquide Indonesia menghasilkan produk berupa Oksigen,
Nitrogen, dan Argon yang diperoleh dari proses pencairan udara serta Hidrogen
dari proses pemurnian Hidrogen kotor.
6.1

Oksigen
Oksigen banyak digunakan dalam industri dan kehidupan. Pada industri,

Oksigen dibutuhkan dalam proses pembakaran, pembuatan baja, pengelasan,
pemotongan, pemanasan, penyepuhan, pembuatan metanol, etilen oksida, titanium
oksida, dan pencairan tembaga, seng dan sebagainya. Di pabrik kertas, Oksigen
digunakan untuk memutihkan pulp, oksida dari cairan limbah pekat, dan
pemurnian limbah. Pada kehidupan sehari-hari Oksigen dibutuhkan untuk alat
bantuan pernafasan di rumah sakit dan alat bantu selam di dalam air.
Oksigen diproduksi dalam bentuk gas dan cair. Berikut merupakan
spesifikasi produk Oksigen yang dihasilkan untuk kapasitas produksi 100%:
1. Gas Oksigen (GOX)
Laju alir

: 14500 Nm3/h

Kemurnian: 99.6%-99.85%
2. Liquid Oksigen (LOX)
Laju alir

: 3000 Nm3/h

Kemurnian: 99.6%-99.85%

6.2

Nitrogen
Secara umum, Nitrogen banyak digunakan sebagai fluida pendingin dan gas

inert. Selain itu, Nitrogen dapat digunakan juga pada bidang-bidang berikut :
1. Penyimpanan bahan-bahan yang mudah busuk : freezing, cooling, dan
pengiriman produk dengan menggunakan truk pendingin.
2. Penyimpanan produk-produk biologi : penyimpanan temperatur rendah untuk
darah, lapisan kult ari, dan sperma untuk inseminasi buatan.
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3. Bedah otak dan mata.
4. Metalurgi : Shrink fitting, dye inerting, impact test, dan rolling mill.
5. Pekerjaan umum :soil freezing
6. Industri daur ulang : pendinginan badan mobil yang dibongkar.
7. Pengerasan plastik sebelum dihancurkan,atau digiling (cryo-grinding).
8. Industri nuklir : cryopumping.
9. Penelitian ilmiah : research center
10. Industri kimia : blanketing, inerting, purging, flushing.

Nitrogen diproduksi dalam bentuk gas dan cair. Gas Nitrogen terbagi
menjadi dua, yaitu gas nitrogen bertekanan tinggi dan rendah. Berikut merupakan
spesifikasi produk nitrogen yang dihasilkan untuk kapasitas produksi 100%:
1. Nitrogen Gas High Pressure (NGHP)
Laju alir

: 5000 Nm3/h

Kemurnian: < 1 ppm O2
2. Nitrogen Gas Low Pressure (NGLP)
Laju alir

: 40000 Nm3/h

Kemurnian: < 1 ppm O2
3. Liquid Nitrogen (LIN)
Laju alir

: 1740 Nm3/h

Kemurnian: < 0.5 ppm O2

6.3

Argon
Argon merupakan gas yang bersifar inert, biasanya digunakan pada proses

metalurgi sebagai shielding gas yang menghambat reaksi antara metal dan
oksigen. Proses metalurgi yang memakai argon diantaranya adalah pengelasan
logam seperti aluminium dan stainess steel. Selain itu gas argon digunakan
sebagai gas pengisi lampu pijar, lampu neon, dan sebagai mix gas.
Argon diproduksi dalam bentuk gas dan cair. Argon dihasilkan paling
terakhir pada proses distilasi.
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1. Gas Argon (GAR)
Laju alir

: 300 Nm3/h

Kemurnian: < 1ppm O2
< 2ppm N2
2. Liquid Argon (LAR)
Laju alir

: 624 Nm3/h

Kemurnian: < 1ppm O2
< 2ppm N2

6.4

Hidrogen
Dalam penggunaannya, gas hidrogen digunakan khususnya untuk proses

reduksi. Gas ini juga digunakan sebagai gas carrier pada kromatografi gas, selain
itu hidrogen juga digunakan sebagai bahan pendingin pada turbo gas generator
(pembangkit listrik).
PT. Air Liquide Indonesia memiliki dua plant untuk memproduksi hidrogen,
yaitu plant Hidrogen I yang berlokasi di KIEC, Cilegon dan plant Hidrogen II
yang berlokasi di UIC, Merak.
1. Plant Hidrogen I
Laju alir

: 500 Nm3/h

Kemurnian: 99,9995%
2. Plant Hidrogen II
Laju alir

: 1000 Nm3/h

Kemurnian: 99.9995%
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BAB VII
UTILITAS DAN PENGOLAHAN LIMBAH
7.1

Utilitas
Unit utilitas yang terdapat di PT. Air Liquide Indonesia terdiri dari dua sub

unit, yaitu:
1. Sub unit air pendingin
2. Sub unit penyediaan energi listrik
Unit-unit ini diperlukan untuk mendukung jalannya proses industri keseharian PT.
Air Liquide Indonesia.

7.1.1 Sub Unit Air Pendingin
Pada PT. Air Liquide Indonesia, air memegang peranan yang sangat
penting sebagai pendingin untuk udara proses serta pendingin mesin. Secara
khusus, air akan berfungsi sebagai fluida pendingin dan penukar panas pada heat
exchanger yang disebut sebagai cooling water system. Air dipilih sebagai media
pendingin karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu:
a)

Tersedia dalam jumlah banyak.

b)

Mudah diperoleh.

c)

Harganya murah.

d)

Mudah ditangani dan mudah dipompa.

e)

Tidak terdekomposisi.

f)

Dapat menyerap banyak panas.

g)

Ramah lingkungan

Sistem air pendingin dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jenis alirannya,
yaitu:
7.1.1.1

Once trough system

Sistem ini merupakan sistem air pendingin yang paling sederhana, terdiri
dari satu unit alat penukar panas dan satu unit pompa. Air dipompa dari sumber
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dan melewati alat penukar panas untuk menyerap panas dari fluida lainnya. Air
yang telah menyerap panas kemudian dipompa ke tempat pembuangan.
Sistem ini biasanya digunakan oleh industri yang berlokasi di sekitar
sumber air kerena membutuhkan air dalam jumlah besar untuk mencapai kinerja
yang diinginkan. Keunggulan dari Once trough system ini adalah biaya yang
dibutuhkan rendah dan perubahan temperatur yang terjadi pada air sangat kecil.
Sedangkan kerugiannya yaitu membutuhkan air dalam jumlah besar serta
memungkinkan terjadinya polusi termal.

7.1.1.2

Recirculating system
Sistem ini menggunakan kembali air pedingin yang telah digunakan

untuk proses yang sama setelah melewati proses pendinginan, sistem ini terdiri
dari dua jenis, yaitu:
a. Open recirculating system
Pada sistem ini, air yang akan didinginkan dikontakkan dengan udara
bebas. Air didinginkan melalui transfer panas sensible, dan melalui transfer
panas laten akibat evaporasi yang terjadi. Sistem ini memungkinkan adanya
penambahan air karena ada sebagian air yang hilang pada proses penguapan
dan pembuangan.
Proses pendinginan dengan evaporasi dapat dipercepat dengan
memasang kipas sehingga aliran udara akan lebih cepat, cara lainnya yaitu
dengan memecah aliran air menjadi butiran-butiran kecil sehingga luas
permukaan evaporasi bertambah.
Contoh utilitas dari open recirculating system yaitu : spray ponds,
cooling tower, dan evaporative condenser. Karakteristik dari sistem ini adalah
penguapan air yang terjadi tidak terlalu banyak dan perubahan temperatur
yang terjadi sekitar 11,1-16,6⁰C.
b. Closed recirculating system
Pada sistem ini, proses pemindahan panas menggunakan air pendingin
dengan volume tetap karena tidak ada kontak antara air pendingin dan udara
selama sirkulasi sehingga tidak terjadi kehilangan air karena evaporasi
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(penguapan). Sisem ini menggunakan dua buah alat penukar panas dan satu
buah pompa.
Klasifikasi open recirculating system :
1. Natural Draft Tower
Udara mengalir secara alami dari bawah tower ke bagian atas, dan air yang
didinginkan dalam arah berlawanan. Hal ini dimungkinkan karena bentuk
tower yang hiperbolik.
2. Mechanical Draft Tower
Udara pendingin digerakkan dengan kipas. Pada forced draft tower, air
didorong melalui tower. Pada umumnya energi yang digunakan besar
sehingga jarang dipakai pada sistem yang kecil. Pada induced draft tower,
udara ditarik melalui tower, secara searah maupun berlawanan dengan
arah jatuhnya air.
3. Evaporative Condenser
Gabungan antara closed dan open recirculating system. Selain kontak
dengan udara langsung, ada air yang tidak kontak langsung dengan
atmosfer, tetapi mengalir dalam koil.
PT. Air Liquide Indonesia menggunakan sistem pendingin open
recirculating. Media yang digunakan untuk mendinginkan air yang berasal
dari pabrik adalah sebuah cooling tower dengan tipe Mechanical Draft
Crossflow.
Pada air, terdapat berbagai pengotor yang seperti padatan terlarut
(natrium, magnesium, dll), material terlarut (tanah liat, lumpur pasir), serta gas
terlarut. Pengotor tersebut dapat menyebabkan korosi dan penyumbatan pada
pipa. Untuk mengatasinya, air yang digunakan sebagai media pendingin harus
diolah dengan menambahkan beberapa senyawa kimia yang dapat mengurangi
kemungkinan timbulnya kerusakan pada proses. Senyawa kimia yang
digunakan didapat dari PT.Ondeo Nalco, seperti :
1. N-7342

: Biodispersant penambah klorin

2. N-7356XP

: Corrosion inhibitor

3. N-7359

: Corrosion inhibitor dengan zat aktif Zn-PO4
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4. N-23102

: Dispersant dan scale inhibitor

5. ST-70/ST-40

: Oxidizing biocide dengan penstabil bromine

6. N-7358

: Corrosion inhibitor dan dispersant

7. N-3690

: Trasar scale inhibitor dan dispersant

8. N-4661

: Scale inhibitor dan dispersant dengan

inhibitor

logam kuning.
9. N-7634

: Bicode dalam control mikroorganisme

10. N-7340L

: Sebagai pengontrol mikroorganisme

11. N-7336

: Algicide

7.1.2 Sub Unit Penyediaan Energi Listrik.
PT. Air Liquide Indonesia memerlukan energi listrik dalam jumlah besar
untuk menjalankan proses yang menggunakan turbin, kompresor, pompa,
instrumentasi dan alat-alat pendukung lainnya.
Penyediaan energi listrik untuk kebutuhan operasi pabrik sehari-hari
disediakan oleh PLN. PT. Air Liquide Indonesia juga memiliki dua buah
generator untuk mempertahankan keadaan apabila terjadi black out hingga
terdapat aliran listrik kembali. Adapun kebutuhan jumlah listrik perjam untuk unit
Krakatau II mencapai 22600-22900 kW/h.

7.2

Pengolahan Limbah
Proses produksi PT. Air Liquide Indonesia dapat dikatakan hampir tidak

menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan hanyalah waste nitrogen, dan
debu yang tidak berbahaya.
1. Debu
Filter yang digunakan untuk menyaring umpan udara bebas akan menangkap
pengotor berupa debu maupun partikel-partikel berukuran besar. Debu ini
akan dibuang ke udara bebas dengan cara hammering ketika mencapai
ketebalan tertentu. Pembuangan debu ini ke lingkungan tidak berbahaya
karena jumlahnya yang sangat sedikit.
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2. Produk Sisa
Apabila terdapat kelebihan produksi, maka ada kemungkinan untuk
membuang gas hasil produk (oksigen, nitrogen, argon) ke udara. Pembuangan
gas dilakukan di tempat terbuka dengan ketinggian yang aman. Gas yang
dibuang akan langsung bercampur dengan udara bebas sehingga tidak
membahayakan lingkungan.
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BAB VIII
TATA LETAK PABRIK

Lokasi pabrik PT. Air Liquide Indonesia-Cilegon berada di jalan Australia
II Kav-M1 Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), kotamadya Cilegon,
propinsi Banten, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : PT. Argamas Bajatama
Timur : PT. Daekyung Indah Heavy Industry
Selatan : PT. Krakatau Steel
Barat : PT. Krakatau Steel
Pemilihan lokasi yang bersebelahan dengan PT. Krakatau Steel ini
merupakan wujud dari rencana awal kerjasama PT.Krakatau Steel – PT. Air
Liquide Indonesia, dimana PT. Air Liquid Indonesia berusaha untuk memenuhi
segala kebutuhan gas PT. Krakatau Steel.
Pabrik PT. Air Liquide Indonesia-Cilegon terbagi menjadi beberapa unit
utama, yaitu: area unit Krakatau I (KK I), area unit Krakatau II (KK II), area unit
liquefier yang digunakan untuk mencairkan gas Nitrogen, dan H2 plant yang
digunakan untuk pemurnian Hidrogen. Selain itu terdapat juga office area sebagai
cabang dari head office PT. Air Liquide Indonesia-Cibitung, substation area
dengan kapasitas 150 kV untuk penyediaan listrik, warehouse area untuk gudang
penyimpanan alat-alat, workshop area untuk tempat perbaikan peralatan yang
mengalami kerusakan, open area untuk truck filling dan parking area.
Pembangunan pabrik PT. Air Liquide Indonesia-Cilegon didasarkan pada
pertimbangan

keselamatan,

kemudahan

distribusi

bahan

baku,

utilitas,

ketersediaan lahan, kemudahan pemasaran dan pengangkutan barang. Denah tata
letak pabrik PT. Air Liquide Indonesia-Cilegon dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 7.1 Tata letak pabrik
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BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI
9.1

Manajemen Organisasi
Manajemen Organisasi PT. Air Liquide Indonesia terbagi menjadi 10

departemen yang bertugas menjalankan tugasnya masing-masing. Struktur
Organiasi perusahaan ditampilkan dalam Gambar 9.1 :

Gambar 9.1 Struktur Organisasi
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Deskripsi tugas masing-masing bagian dijelaskan sebagai berikut :
1. Production Department
Menjalankan proses produksi untuk pemenuhan kebutuhan konsumen.
2. Maintenance Department (Mechanical and Electrical Instrument)
Bertanggung jawab memastikan semua peralatan dapat bekerja normal.
3. Information and Technology Department
Menangani masalah dalam bidang informatika dan teknologi komputer
4. Human and Resources Development
Pengembangan sumber daya manusia di dalam perusahaan, perekrutan
tenaga kerja baru, pengadaan program Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan
peningkatan kesejahteraan karyawan.
5. Health, Safety, and Environment Department
Bertanggung jawab dalam bidang safety procedure dan peningkatan
kualitas kesehatan karyawan.
6. Sales and Marketing Department
Menangani bidang pemasaran dan penjualan produk kepada konsumen.
7. Quality Assurance Department
Bertanggung Jawab atas kualitas produk yang dipasarkan kepada
konsumen.
8. Finance and Accounting Department
Mengelola dan mengaudit keuangan PT. Air Liquide Indonesia.
9. Customer Installation Department
Bertanggung jawab atas instalasi, perbaikan, dan perawatan alat yang
terpasang di konsumen
10. Purchasing Department
Bertanggung jawab terhadap pembelian segala keperluan operasional
perusahaan termasuk akuisisi perusahaan lain.

Laporan Kerja Praktek PT. Air Liquide Indonesia

48

9.2

Kebutuhan Tenaga dan Peraturan Kerja
PT. Air Liquide Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industrial Estate

Cilegon dijalankan oleh kurang lebih 80 orang tenaga kerja yang sebagian besar
dipusatkan di bawah Production Department dan Maintenance Department.
Jumlah tenaga kerja yang lain disebar di bidang kemanan dan distribusi.
Jumlah tenaga kerja PT. Air Liquide Indonesia yang relatif sedikit disebar
dengan efisien dan efektif melalui pendelegasian tanggung jawab dan deskripsi
kerja (job desk) yang tepat sehingga PT. Air Liquide dapat beroperasi 24 jam
sehari dan 365 hari dalam setahun menggunakan teknologi terbaru yang serba
otomatis.
Jadwal kerja PT. Air Liquide Indonesia menerapkan sistem shift dan nonshift. Jam kerja berdasarkan shift dibutuhkan untuk keberlangsungan proses
produksi yang berlangsung 24 jam setiap hari dan 365 hari setiap tahun. Setiap
shift bagian produksi diisi oleh dua orang di bagian ASU Plant dan satu orang di
bagian Hydrogen Plant.
Hari kerja non shift adalah 5 hari kerja, Senin-Jumat dalam satu minggu
dari jam 07.00-17.00 dengan waktu istirahat satu jam pada pukul 12.00-13.00.
Sedangkan jadwal kerja shift akan dijalankan oleh kelompok yang sama selama 2
hari berturut-turut selama 6 hari dan akan memperoleh libur sebanyak 2 hari.
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BAB X
PEMBAHASAN
ALINDO merupakan perusahaan penghasil liquid gas skala industri yang
melibatkan berbagai proses termo-fisika dalam pengolahan udara bebas menjadi
produk oksigen dan nitrogen murni. Adapun proses termofisika yang digunakan
dalam pabrik ini melibatkan perubahan fasa, purifikasi, pendinginan dan
pencairan gas, neraca massa dan energi, perpindahan panas, serta distilasi
pemisahan campuran.
Secara garis besar, proses pencairan udara berturut-turut terdiri dari
kompresi, adsorpsi, pertukaran panas, dan distilasi. Kompresi bertujuan untuk
mendapatkan tekanan yang sesuai dengan tekanan operasional produk. Adsorpsi
bertujuan untuk menghilangkan impurities. Pertukaran panas bertujuan untuk
mendinginkan udara hingga dibawah menjadi cairan. Distilasi bertujuan untuk
memisahkan komponen berdasarkan perbedaan titik didih.
10.1

Kompresi
PT. Air Liquide Indonesia menggunakan dua buah kompresor C-01 A dan

C-01 B untuk meningkatkan tekanan umpan udara. Masing-masing kompresor
terdiri dari lima tahap dimana terdapat intercooler setelah tiap tahap kompresi
yang bertujuan untuk mendinginkan panas yang timbul akibat proses kompresi.
Proses pendinginan menggunakan shell and tube intercooler dimaksudkan untuk
mencegah terbakarnya pelumas. Pelumas atau lubricant sangat penting
keberadaannya untuk meningkatkan kinerja impeller, dimana kerja impeller akan
semakin berat seiring kenaikan temperatur fluida yang terkompresi. Selain faktor
pelumas, pembagian lima tahap ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
penggunaan daya listrik.

Berdasarkan perhitungan termodinamika

yang

melibatkan fungsi polytropic, penggunaan listrik untuk mengkompresi udara dari
1 bar abs menjadi 26 bar abs dalam satu tahap jauh lebih besar daripada lima
tahap.
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10.2 Adsorpsi
Adsorben yang digunakan dalam purifikasi udara adalah kombinasi
molecular sieve (bagian atas) dan alumina gel (bagian bawah). Alumina gel
dikondisikan untuk menyerap kandungan air, sehingga molecular sieve dapat
menyerap hidrokarbon, karbondioksida, dan kontaminan lain dengan optimal.
Sama seperti alumina gel, molecular sieve sebenarnya juga dapat dikondisikan
untuk menyerap air dengan efektif. Namun dilihat dari nilai efisiensi, alumina gel
jauh lebih efisien dibandingkan molecular sieve karena hanya membutuhkan
±250kkal untuk proses satu kali proses regenerasi pelepasan molekul H2O
(bandingkan dengan molecular sieve yang membutuhkan ±700kkal untuk satu kali
proses regenerasi pelepasan H2O).
Adapun kondisi yang ideal untuk melakukan adsorpsi adalah pada
temperatur rendah dan tekanan tinggi karena pada temperatur rendah pori-pori
adsorben mengecil sehingga dapat menangkap adsorbat dengan optimal.
Sedangkan proses desorpsi paling baik dilakukan pada temperatur tinggi dengan
tekanan yang rendah karena pada kondisi tersebut pori-pori adsorben melebar dan
dapat melepas adsorbat dengan baik.

10.3

Pertukaran Panas
Arah aliran fluida dalam proses pertukaran panas di heat exchanger adalah

counter current. Hal ini disebabkan aliran counter current memiliki luas
perpindahan panas yang optimum dan panas dapat ditukarkan secara efektif.
Adapun pipa yang digunakan sebagai operasi pada temperatur yang sangat rendah
adalah stainless steel, karena komponen ini memiliki ketahanan yang sangat baik
terhadap temperatur rendah hingga -300oC (bandingkan dengan carbon steel yang
hanya -59oC)

10.4

Distilasi
Distilasi merupakan proses yang digunakan untuk memisahkan argon,

nitrogen, dan oksigen berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hal ini sangat efektif
dan efisien untuk diterapkan karena masing-masing komponen memiliki
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perbedaan titik didih yang cukup signifikan. Adapun titik didih oksigen, nitrogen,
dan argon pada tekanan 1 bar abs berturut-turut adalah -183oC,-195.8oC,dan 188oC.

10.5

Gas Chromatography
Gas Chromatography (GC) adalah instrumen analisa yang digunakan

dalam menganalisa komposisi produk karena merupakan metode yang sederhana,
mudah dijalankan, dan akurat dalam perhitungan (berdasarkan perbedaan waktu
retensi). Adapun kontaminan yang sangat berbahaya dalam produk adalah
hidrokarbon. Senyawa ini dapat menimbulkan ledakan apabila tercampur dengan
liquid oksigen pada tekanan yang tinggi.

10.6

Sistem Kriogenik
Sistem kriogenik merupakan sistem yang beroperasi pada temperatur yang

sangat rendah. Sistem kriogenik digunakan dalam proses pembuatan liquid gas.
Nitrogen, oksigen, dan argon mencair pada temperatur di bawah -150oC.
Penanganan sistem kriogenik ini cukup berbeda dari sistem proses pada
umumnya. Penggunaan sistem kriogenik sebagai tempat penyimpanan gas cair
membutuhkan tangki tekanan vakum sebagai pelapisnya. Ini dimaksudkan agar
tidak ada aliran kalor (khususnya konveksi) dalam sistem tersebut. Selain dalam
hal penyimpanan, sistem kriogenik ini juga digunakan dalam pendistribusian
produk yang berupa cairan (LOX, LIN, dan LAR) dan gas (hidrogen). Truk-truk
pengangkut menggunakan sistem kriogenik yang dilapisi tangki vakum dan
isolator untuk menjaga produknya selama proses pendistribusian. Sistem
kriogenik ini juga mempunyai penanganan khusus dalam hal keselamatan kerja,
yaitu adanya bahaya kebakaran dingin.

10.7

Aplikasi Perhitungan Industri
Pada perhitungan umum dunia industri, kerap kali digunakan persamaan

yang memiliki suatu nilai konversi, sebagai contoh persamaan untuk mengukur
velocity oksigen dalam suatu pipa :
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persamaan ini berbeda apabila dihitung menggunakan persamaan termodinamika.
Kerap kali cara perhitungan di dunia industri berdasarkan trial and error di
lapangan, dan bukan dari penurunan rumus.

10.8

Tangki Penyimpanan
Tangki penyimpanan untuk produk liquid menggunakan elipsoidal double

wall tank, yang diberi warna putih. Diantara dinding pertama dan kedua
digunakan perlit sebagai isolator. Penggunaan double wall tank dan isolator
dimaksudkan untuk menjaga agar temperatur liquid tidak berubah karena
pengaruh lingkungan. Lapisan luar juga diberi cat putih karena warna ini akan
menolak panas sehingga panas yang masuk dari lingkungan akan minim.
Penggunaan bahan dasar untuk dinding pertama adalah stainless steel dikarenakan
logam ini memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap temperatur yang sangat
rendah (hingga -300⁰C) dan juga tahan terhadap karat. Carbon steel hanya
memiliki ketahanan hingga temperatur -59⁰C, namun lapisan kedua tidak bekerja
pada temperatur rendah karena akan berkontak langsung dengan lingkungan
sehingga untuk bahan pada lapisan kedua digunakan carbon steel. Penggunaan
carbon steel juga dikarenakan logam ini lebih murah dan lebih ringan
dibandingkan dengan stainless steel.
Untuk tangki bertekanan tinggi, posisi tangki diletakkan secara vertikal
dikarenakan tekanan pada tangki akan menyebar dari kubah ke dinding tangki,
dinding tangki lebih kuat dalam menahan tekanan tinggi dibandingkan dengan
bagian kubah pada ujung tangki.
Penyimpanan untuk gas hidrogen menggunakan silinder baja tebal yang
diberi warna merah, penggunaan silender baja tebal dimaksudkan agar dapat
menahan tekanan tinggi (200bar). Warna merah merupakan warna internasional
yang digunakan untuk menunjukan bahwa tangki berisi bahan yang sangat mudah
terbakar, yaitu hidrogen.
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BAB XI
KESIMPULAN DAN SARAN
11.1

Kesimpulan

1. Sistem pemisahan udara PT. Air Liquide Indonesia menggunakan sistem
Claude yang termodifikasi sehingga menghasilan kinerja yang efektif dan
efisien.
2. Proses pemisahan udara menggunakan distilasi kriogenik mampu
menghasilkan oksigen, nitrogen, dan argon dengan tingkat kemurnian
yang tinggi.

11.2

Saran

1. Memasang peringatan bahaya pada daerah-daerah yang berpotensi
menimbulkan kebakaran dingin, terutama di pipa yang memiliki
temperatur kriogenik.
2. Menggunakan stainless steel pada permukaan adsorber dan pipa
bertemperatur cryogenic saja sehingga tidak terjadi kerak / karat.
3. Mengisolasi alat-alat elektronik dari air hujan.

Laporan Kerja Praktek PT. Air Liquide Indonesia

54

DAFTAR PUSTAKA
(1) Perry, J. H., “Chemical Engineering Handbook, 6th Edition”, Mc-Graw
Hill, Inc., New York, 1984.
(2) Van

Ness

and

Smith,

“Introduction

to

Chemical

Engineering

Thermodynamics, 6th Edition”, Mc-Graw Hill, Inc., Singapore, 2001.
(3) Daubert, Thomas, “Chemical Engineering Thermodynamics”
(4) Air Liquide Indonesia, “Manual Book”.
(5) Air Liquide Indonesia, “Buku Panduan Keselamatan Kerja”
(6) Air Liquide Indonesia, “ Product Manual Safety Data Sheet”
(7) Baron, Randall, “Cryogencis Systems”, Mc-Graw Hill, Inc., United States
of America, 1996.
(8) Klaus

D.

Timmerhaus,

Thomas

M.

Flyn,

“Cryogenic

Process

Engineering”, Premium Press, New York, 1989.
(9) Handoko, Tony, “Diktat Alat Proses”.

Laporan Kerja Praktek PT. Air Liquide Indonesia

55

TUGAS KHUSUS I
KARATERISTIK
UNIT AFTERCOOLER E-07

Oleh :
Ignatius Evan Rickyanto (2005620035)

JURUSAN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
20008
Laporan Kerja Praktek PT. Air Liquide Indonesia

56

1. Pendahuluan
Unit penukar panas E-07 atau yang disebut after-cooler merupakan salah
satu komponen penting dalam rangkaian proses pemisahan udara. Unit ini
berfungsi untuk mendinginkan umpan udara setelah mengalami kompresi pada
temperatur ±40oC menjadi ±20oC pada saat memasuki kolom adsorber molecular
sieves unit. Pendinginan tersebut mutlak harus dilakukan untuk mencapai kondisi
ideal adsorpsi impuritites pada temperatur rendah dan tekanan tinggi.
Tugas khusus ini bertujuan untuk menghitung koefisen perpindahan panas
keseluruhan (U), dirt factor (Rf), dan efisiensi pertukaran kalor alat (є) dengan
harapan dapat memberikan gambaran nyata rancangan alat terbaik sesuai dengan
pertimbangan ekonomi secara efisien dan efektif serta mempertahankan bahkan
meningkatkan efisiensi aftercooler E-07.

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Koefisien Perpindahan Panas
Koefisien perpindahan panas menyeluruh (U) dapat didefinisikan sebagai
hubungan antara :
(1)
dengan profil perbedaan temperatur menyeluruh aliran fluida sejajar (co-curent)
ataupun berlawanan arah (counter current) ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2.

Th1

Fluida panas

Fluida dingin

Th2
Tc2

Tc1

dT / dz

Gambar a.1 Profil temperatur aliran co-current
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Th1
Th2
Tc2

Fluida panas

Fluida dingin

dT / dz

Tc1

Gambar a.2 Profil temperatur aliran counter-current

(2)
Perbedaan temperatur LMTD merupakan perbedaan temperatur rata-rata
logaritmik yang diturunkan menggunakan dua asumsi. Pertama adalah kalor
spesifik fluida tidak berubah menurut temperatur, dan asumsi kedua adalah
koefisien perpindahan kalor konveksi tetap untuk seluruh penukar kalor.

2.2 Fouling Factor
Permukaan heat exhanger yang telah dipakai sekian lama akan
mengakibatkan penurunan kinerja. Hal ini disebabkan timbulnya berbagai lapisan
endapan yang disebabkan sistem aliran atau terjadi korosi karena interaksi antara
fluida dengan bahan konstruksi alat.
Lapisan yang menyebabkan turunnya kemampuan kerja alat disebut
sebagai fouling factor (Rf). Adapun fouling factor dapat dihitung menggunakan
persamaan :
(3)
2.3 Efisiensi
Efisiensi pada alat penukar panas merupakan perbandingan antara
perpindahan kalor nyata terhadap perpindahan kalor yang mungkin terjadi.
Perbandingan kalor ini dapat diturunkan menjadi perbandingan antara selisih
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temperatur masuk fluida panas dan fluida dingin, atau secara matematis dituliskan
sebagai berikut.
(4)
Apabila fluida dingin adalah fluida minimum, maka persamaan tersebut dapat
dituliskan sebagai berikut :
(5)

3. Pelaksanaan Tugas Khusus
Perhitungan nilai koefisien perpindahan kalor dan efisiensi unit aftercooler
E-07 dilakukan menggunakan data terukur yang didapat dari lapangan. Adapun
alogaritma pengerjaan tugas khusus tercantumkan sebagai berikut :
1. Pengumpulan data lapangan ( Tair in, Tair out, Tudara in, Tudara out, laju alir air,
karakteristik tube, dan karakteristik shell).
2. Perhitungan laju alir udara menggunakan neraca energi dimana kalor yang
dilepas udara sama dengan kalor yang diserap air (tunak).
3. Perhitungan koefisien perpindahan kalor aktual (Ud) di lapangan
menggunakan persamaan (1)
4. Perhitungan nilai efisiensi alat menggunakan persamaan (5)
5. Perhitungan nilai fouling factor (3)
6. Analisis masalah
7. Penarikan kesimpulan dan saran

3. Hasil Perhitungan
Hasil perhitungan penugasan khusus disajikan dalam tabel dibawah ini.
Tabel a.1 Hasil Perhitungan Penugasan Khusus
Uaktual
3.508
Rf
Є

0.29075
58.025 %
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5. Pembahasan
Tidak maksimalnya efisiensi after cooler E-07 (± 58%) disebabkan
beberapa hal. Pertama, disebabkan adanya hilang energi dari sistem ke lingkungan
akibat konveksi E-07 ke lingkungan. Hilang energi dari energi ke lingkungan
akibat radiasi tidak terjadi karena temperatur pertukaran panas berlangsung pada
temperatur rendah 25oC hingga 40oC (hilang energi akibat radiasi berlangsung
apabila suhu pertukaran panas sangat tinggi).
Konveksi panas dari E-07 ke udara disebabkan oleh tidak terisolasinya
konstruksi HE. Berbeda dengan main cold box Air Liquide, digunakan untuk
proses refrigerasi dan distilasi, yang terisolasi sempurna menggunakan perlit dan
lapisan dinding tebal, bahan konstruksi HE tidak diisolasi sempurna. Hal ini
mengakibatkan banyak perpindahan panas dari sistem ke lingkungan.
Namun perpindahan panas konveksi ini diharapkan sebesar-besarnya,
karena tujuan akhir dari Unit E-07 adalah mendinginkan udara (shell)
menggunakan air pendingin (tube). Artinya semakin banyak kalor dari udara yang
berkonveksi ke lingkungan, justru udara akan semakin dingin.
Penyebab kedua tidak maksimalnya efisiensi aftercooler adalah adanya
fouling factor yang terkandung dalam sistem. Hal ini merupakan masalah serius
karena mengurangi efektifitas pertukaran panas antara udara dan air pendingin,
yang berarti mengurangi kinerja air dalam mendinginkan udara.
Fouling factor merupakan segala bentuk material yang berasal dari luar
heat exchanger yang bersifat pengotor dan dapat menghambat pertukaran panas
sistem. Dengan adanya fouling factor, panas yang ditukarkan antara air dan udara
berkurang dari sebagaimana mestinya.

Timbulnya fouling factor pada permukaan heat exchanger E-07 Air
Liquide Indonesia dapat disebabkan beberapa hal :
a. Sedimentation fouling
Cooling water biasanya mengandung padatan tersuspensi yang dapat
tertinggal pada permukaan heat exchanger. Padatan yang melekat pada
permukaan biasanya tidak memiliki gaya adhesi yang kuat dan memiliki limit
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tersendiri. Artinya, ketika lapisan pengotor sudah cukup tebal akan mudah
dibersihkan melalui pencucian. Akan tetapi pada temperatur yang cukup panas,
pengotor dapat terpanggang dan susah dihilangkan.
Air yang digunakan di Air Liquide bukan air hasil destilasi ataupun
demineralisasi. Oleh karena itu ada kemungkinan kandungan material tetap ada
dan mengakibatkan endapan meskipun telah ditreatment melalui penambahan zat
oleh PT Indeo Nalco.
b. Corrosion product fouling
Air yang digunakan pada Air Liquide telah diolah dengan penambahan N7356XP, N-7359, dan N-7358 untuk mengurangi korosi bukan menghindari.
Apabila aliran stream masih bersifat korosif pada permukaan heat exchanger,
hasil korosi dapat secara esensial berguna untuk melindungi metal sisa terhadap
korosi lebih lanjut. Hal ini berarti usaha untuk membersihkan karat hanya akan
menambah korosi dan kerusakan pada heat exchanger.
Oleh karena itu corrosion product fouling tetap terjadi pada PT Air
Liquide Indonesia meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan fouling
tipe lain.
c. Biological fouling
Aliran cooling water biasa mengandung organisme hidup yang dapat
menempel dan tumbuh pada permukaan padatan. Organisme ini meliputi alga,
lumut, dan jamur. Meskipun hanya terbentuk lapisan yang sangat tipis, penurunan
efektivitas pertukaran panas yang diakibatkan oleh biological fouling ini sangatlah
besar. Bahkan apabila terbentuk lapisan dalam skala besar, permasalahan yang
timbul sudah bukan sekedar penurunan efektivitas alat, melainkan penyumbatan
aliran yang mengakibatkan kerusakan sistem proses.
Alternatif yang dapat diambil adalah melakukan klorinasi secara kontinu
ataupun berkala untuk mensterilkan alat dari biological fouling. Hal ini telah
ditempuh PT Air Liquide melalui penambahan N-7342 sebagai biodispersant
penambah klorin,

penambahan N-7634 sebagai

biocide dalam

control

mikroorganisme, penambahan N-7340L sebagai pengontrol mikroorganisme, dan
penambahan N-7336 sebagai algicide
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Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak terdapat alga dan lumut
terutama pada cooling tower tempat pendinginan cooling water. Mikroorganisme
tersebut merupakan penyebab utama tidak maksimalnya efisiensi pertukaran
panas di unit E-07.

Untuk mencegah timbulnya masalah akibat fouling factor pada aftercooler
E-07 ada tiga buah langkah yang dapat dilakukan :
a. Pemilihan material yang tahan terhadap korosi dan terhadap larutan
pembersih.
b. Biological fouling dapat dieliminasi dengan efektif menggunakan logam
tembaga seperti copper-nickel 90-10 (UNS 70600) atau copper nickel 7030 (UNS 71500). Secara umum, logam yang memiliki kandungan tembaga
lebih dari 70% sangat efektif dalam meminimalisasi biological fouling.
c. Beberapa

tipe

fouling

dapat

dikontrol

ataupun

diminimalisasi

menggunakan aliran high-flow velocities. Apabila teknik ini akan
diterapkan,

erosi

yang

terjadi

pada

permukaan

logam

harus

dipertimbangkan berkaitan dengan durabilitas dan umur alat penukar
panas. Beberapa logam seperti titanium dan stainless steel memiliki daya
tahan yang tinggi terhadap erosi pada aliran berkecepatan tinggi.

Baru-baru ini dikembangkan logam copper-nickel baru yang memiliki
komposisi normal 83% copper, 17% nickel, dan 0.4% chromium oleh
International Nickel Company yang disebut Alloy C72200. Logam ini memiliki
kemiripan dengan logam copper-nickel lain yang tahan korosi dan mampu
meminimalisasi biological fouling, akan tetapi memiliki daya tahan yang sangat
tinggi terhadap aliran berkecepatan tinggi. Oleh karena itu, penggunaan logam ini
dapat dikaji sebagai alternatif bahan konstruksi E-07 untuk meminimalkan fouling
factor, terutama biological fouling factor.
Apabila terbentuknya fouling factor tidak dapat dicegah, sangatlah penting
untuk melakukan periodic removal. Beberapa endapan dapat dihilangkan secara
kimia seperti klorinasi untuk menghilangkan endapan karbon. Pembersihan kimia
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secara berkala merupakan pilihan yang paling baik karena tidak memerlukan
pelepasan alat atau pipa. Teknik pembersihan ini juga kerap dipilih karena tidak
mengganggu proses produksi disamping tingkat kepraktisannya.

6. Kesimpulan dan Saran
Dari hasil penugasan khusus karakteristik E-07 telah dilakukan
perhitungan dan analisis mengenai efisiensi alat E-07 berikut faktor-faktor yang
mempengaruhi, terutama biological fouling factor. Adapun kesimpulan dan saran
yang dapat ditarik dari penugasan khusus ini adalah :
1.

Efisiensi kerja unit aftercooler E-07 masih dapat ditingkatkan melalui
treatment cooling water yang lebih baik.

2.

Pencegahan timbulnya fouling factor dapat diminalisasi menggunakan Alloy
C72200 sebagai bahan konstruksi E-07.

3.

Penghilangan fouling factor melalui pembersihan kimiawi berkala sebaiknya
tetap dilakukan.

7. Daftar Pustaka
(1) Perry, J. H., “Chemical Engineering Handbook, 6th Edition”, Mc-Graw Hill,
Inc., New York, 1984
(2) Kern, “Book of Heat Exchanger”
(3) Bell, K. J. and Mueller A.C., “Wolverine Tube Heat Transfer Data Book”
(4) Air Liquide Indonesia Plant Cilegon, “Manual Book”
(5) Baron, Randall, “Cryogenic Systems”, Mc-Graw Hill, Inc., Unites States of
America, 1996
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8. Lampiran
8. 1 Data Lapangan
Air

Tube

Tin =

100.4

o

Length =

287.36

ft

Tout =

76.1

o

Ntube

=

765

ft

Laju =

31.5

m3/hr

Do

=

19.5

mm

Cp

1

Btu/lboF

Di

=

16.25

mm

109.04

o

Baffles =

2.756

in

Tout=

90.2

o

Pitch

=

0.94

in

Cp =

0.24

Btu/lboF

D

=

38.19

in

=

F
F

Udara

Shell

Tin =

F
F

= 11.148

8. 2 Perhitungan Laju Alir Air
ma = 31.5

x 1000

x 2.20462

= 69445.53

Akumulasi energi sistem = laju energi in – laju energi out –kalor + kerja
Dimana nilai kalor = 0, kerja = 0, dan akumulasi energi = 0, sehingga diperoleh :
Laju energi in = Laju energi out
ma Cpa dTa = mu Cpu dTu
69445.53

x1

x (100.4 - 76.1)oF = mu x 0.25

x (109.04 – 90.2) oF

mu = 358285.8554
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8. 3 Perhitungan koefisien perpindahan kalor aktual (Ud)
A = Ntube x length x a’’
=765 x 287.36 x 0.1963
= 43152.707 ft2

Ud =
=
= 3.508

8. 4 Perhitungan efisiensi alat (Є)
x 100%
x 100%
= 58.025 %

8. 4 Perhitungan nilai fouling factor (Rf)

= 0.29075
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JURUSAN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
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2008
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1. Pendahuluan
Thermax Evaporator merupakan salah satu unit pendukung untuk backup
oksigen dan nitrogen di pipe line pada PT. Air Liquide Indonesia. Apabila terjadi
kekurangan supply oksigen atau nitrogen di pipe line, maka LOX atau LIN dari
tangki penyimpanan akan dialirkan ke evaporator dan langsung dipompa ke pipe
line menuju costumer. Kecepatan perpindahan panas sangat menentukan
kemampuan evaporator menguapkan material, semakin tinggi koefisien
perpindahan panas maka semakin tinggi pula kecepatan penguapan.
Tugas khusus ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dari thermax
evaporizer untuk backup nitrogen dengan menghitung koefisen perpindahan panas
(U) dan efisiensi kerjanya.

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Thermax Evaporizer
Thermax Evaporizer merupakan alat yang berfungsi untuk merubah fasa
liquid menjadi gas, medium yang digunakan sebagai penukar panas adalah udara
dari lingkungan. Vaporizer ini terdiri dari 3 pasang nos. Vaporizer akan bekerja
secara bergantian setiap 1 jam dimana 2 pasang akan bekerja dan 1 pasang berada
pada kondisi defrost. Kapasitas dari thermax evaporizer adalah 20.000 Nm3/jam.

2.2 Koefisien Perpindahan Panas
Koefisien perpindahan panas menyeluruh (U) dapat didefinisikan sebagai
hubungan antara :

(1)

dengan profil perbedaan suhu menyeluruh ditunjukan sebagai ΔTLMTD.

(2)
Perbedaan suhu LMTD merupakan perbedaan suhu rata-rata logaritmik
yang diturunkan menggunakan dua asumsi. Pertama adalah kalor spesifik fluida
tidak berubah menurut suhu, dan asumsi kedua adalah koefisien perpindahan kalor
konveksi tetap untuk seluruh penukar kalor.
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3. Pelaksanaaan Tugas Khusus
Pelaksanaan tugas khusus ini dimulai dengan mengumpulkan data. Untuk
menghitung efisiensi kerja dari thermax evaporizer, diperlukan data design dan
aktual. Data design diproleh dari P&ID diagram, sedangkan data aktual dapat
dilihat pada control room. Spesifikasi mengenai alat thermax evaporizer seperti
diameter pipa, tinggi, lebar sirip, tebal sirip, diperoleh dari manual book. Setelah
data terkumpul, perhitungan untuk koefisien perpindahan panas dan efisiensi kerja
dari thermax evaporizer dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan neraca
energi.

4. Hasil-Hasil Tugas
Koefisien perpindahan panas (U) aktual : 8.5989

kcal
h .m 2 .C

Koefisien perpindahan panas (U) design : 7.2282

kcal
h .m 2 .C

Efisiensi () Thermax Evaporator : 84.06%

5. Pembahasan
Thermax Evaporator sebagai salah satu unit backup nitrogen pada PT. Air
Liquide Indonesia merupakan unit yang sangat penting. Unit ini hanya digunakan
saat dibutuhkan dan sangat berperan apabila terjadi kekurangan supply gas
nitrogen pada pipeline ke costumer. Oleh karena itu kinerja dari thermax
evaporator harus dijaga agar seoptimal mungkin pada saat digunakan.
Dalam perhitungan, efisiensi dari thermax evaporator didapatkan dengan
membandingkan nilai koefisien perpindahan panas design dengan aktual. Dimana
data design didapat dari manual book (Krakatau II Handbooks) dan data aktual
didapat dari control room. Dengan menggunakan asumsi sistem berlangsung
secara tunak (Q serap = Q lepas), didapat nilai koefisien perpindahan panas
aktual sebesar 8.5989 kcal/h.m2.°C dan koefisien perpindahan panas design
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sebesar 7.2282 kcal/h.m2.°C. Dari data koefisien perpindahan panas aktual dan
design dapat dihitung Efisiensi () Thermax Evaporator adalah 84.06%.

6. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dari tugas khusus ini adalah kinerja dari alat Thermax
Evaporator masih sangat baik yang ditunjukkan dengan tingginya nilai efisiensi
yang didapat. Saran yang dapat diberikan kepada PT. Air Liquide Indonesia
adalah tetap lakukan kegiatan maintenance secara berkala untuk menjaga kinerja
dari Thermax Evaporator.

7. Daftar Pustaka
1. Reklaitis, G.V., 1983,

Introduction to Material and Energy Balances,

USA : John Wiley & Sons, Inc.
2. www.wikipedia.com
3. Geankoplis, Christie J., 1993, Transport Processes and Unit Operations,
USA : Prentice Hall, Inc.

8. Lampiran
i. Pengamatan Data
Q = 20,000 Nm3/h
Tabel b.1 Data Temperatur
aktual
Design
(°C)
(°C)
Tin
-192
-192
Tout
28.7
32

Jumlah tube per nos

: 90

Jumlah sirip per tube

:8

Diameter tube

: 1”

Lebar sirip

: 7.5 cm

Tinggi vaporizer

: 11 m

ii. Data Literatur
Kapasitas kalor Nitrogen (liquid) :
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Cp = a + bT + cT2 + dT3 (J / mol.K)
a = 14.7141
b = 2.20257
c = -3.52146 x 10-2
d = 1.7996 x 10-4
Kapasitas kalor Nitrogen (gas) : (J / mol.K)
Cp = a + bT + cT2 + dT3 + eT4
a = 29.412
b = -3.00681 x 10-3
c = 5.45064 x 10-6
d = 5.13186 x 10-9
e = -4.25308 x 10-12
[Sumber : Reklaitis, G.V., 1983, Introduction to Material and Energy
Balances, USA : John Wiley & Sons, Inc.]
Kalor laten Nitrogen (α) : 5.57 kJ/mol
[Sumber : www.wikipedia.com ]

Kapasitas kalor udara (35C): 1.0048 kJ/kg.K = 0.24 kcal/kg.K
Densitas udara (35C) : 1.137 kg/m3
[Sumber : Geankoplis, Christie J., 1993, Transport Processes and Unit
Operations, USA : Prentice Hall, Inc.]

iii.Pengolahan Data
Kalor merupakan perubahan entalpi. Entalpi sebagai fingsi dari temperatur
dan tekanan dapat dinyatakan dengan.
 H 
 H 
dH  
 dT  
 dP
 T  P
 P  T

(3)

Apabilaperubahan terjadi pada tekanan tetap, maka dP = 0 dan persamaan
diatas akan tereduksi menjadi.
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 H 
Q  dH  
 dT
 T  P

Dalam perhitungan Q,

H / T P

(4)

disebut kapasitas kalor pada tekanan

konstan dan umumnya dinotasikan dengan Cp.
Q = Cp.dT

Dari

persamaan

ini,

kapasitas

kalor

(5)

pada

tekanan

konstan

dapat

diinterpretasikan sebagai jumlah kalor yang harus ditransfer per mol / massa
komponen murni untuk menaikkan temperatur sebesar satu derajat.
Apabila terjadi perubahan fasa, kalor yang diperlukan untuk berubah fasa
dapat dihitung dengan.
Q = m. λ

(6)

λ merupakan banyaknya kalor yang harus ditrsnsfer per mol / massa untuk
merubah fasa suatu komponen murni.

Dari persamaan-persamaan diatas maka banyaknya kalor yang diperlukan
untuk menaikkan temperatur suatu komponen sebanyak “m” yang disertai
dengan perubahan fasa dapat dihitung dengan.
Q = Q1 + Q2 + Q3
= m.Cp(liquid).dT + m. λ + m Cp(gas).dT
= m [Cp(liquid) + λ + Cp(gas)]
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gas
Q3
Q2
Q1

Perubahan fasa

liquid

Gambar b.1 Perubahan Kalor
 Menghitung kapasitas panas Nitrogen :
Design :



(Cp.T)(l) = a  bT  cT 2  dT 3



T2
T1

93
= [14 .7141  2.20257 T  3.52146  10 2 T 2  1.7996  10 4 T 3 ]81

= 14 .7141  2.20257 (93  81)  3.52146  10 2 (93 2  81 2 )
 1.7996 10 4 (93 3  813 )

= 14.7141 + 26.43 -73.528 + 49.114 J/mol
= 16.73 J/mol



(Cp.T)(g) = a  bT  cT 2  dT 3  eT 4



T3
T2

= [29 .412  3.00681  10 3 T  5.45064  10 6 T 2  5.13186  10 9 T 3
 4.25308  10 12 T 4 ]305
93

= 29 .412  3.00681  10 3 (305  93)  5.45064  10 6 (305 2  93 2 )
 5.13186  10 9 (305 3  93 3 )  4.25308  10 12 (305 4  93 4 )

= 29.412 – 1.6374 + 0.4599 + 0.14148 – 0.03649 J/ mol
= 30.879 J/mol
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Aktual :



(Cp.T)(l) = a  bT  cT 2  dT 3



T2
T1

93
= [14 .7141  2.20257 T  3.52146  10 2 T 2  1.7996  10 4 T 3 ]81

= 14 .7141  2.20257 (93  81)  3.52146  10 2 (93 2  81 2 )
 1.7996 10 4 (93 3  813 )

= 14.7141 + 26.43 -73.528 + 49.114 J/mol
= 16.73 J/mol



(Cp.T)(g) = a  bT  cT 2  dT 3  eT 4



T3
T2

= [29 .412  3.00681  10 3 T  5.45064  10 6 T 2  5.13186  10 9 T 3
.7
 4.25308  10 12 T 4 ]301
93

= 29 .412  3.00681  10 3 (301 .7  93) 
5.45064  10 6 (301 .7 2  93 2 )  5.13186  10 9 (301 .7 3  93 3 )
 4.25308  10 12 (301 .7 4  93 4 )

= 29.412 – 0.6275 + 0.44899 + 0.1368 – 0.0349 J/ mol
= 29.3354 J/mol
 Penentuan Q.
Qdesign = m [(Cp.T)(l) + λ + (Cp.T)(g)]
= 25000

kg
gr
1
mol
 1000


h
kg 28 .0134 gr

J
J
J 

16 .73 mol  5570 mol  30 ,879 mol 

= 5013323.088

kJ
1 kcal

mol 4.184 kJ

= 1198212.975

kcal
h
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Qaktual = m [(Cp.T)(l) + λ + (Cp.T)(g)]
= 25000

kg
gr
1
mol
 1000


h
kg 28 .0134 gr

J
J
J 

16 .73 mol  5570 mol  29 .3354 mol 

= 5011646.212

kJ
1 kcal

mol 4.184 kJ

= 1197812.192

kcal
h

5011945533, 1197883.732

 Penentuan luas area perpindahan panas.
Area perpindapan panas = 4 nos
1 nos = 90 tube
Luas tube = luas buluh + luas sirip
= 2.π.r.L + 8(P.L)
= 2 x 3.14 x 0.0127m x 11m
= 7.478 m2
Luas perpindahan panas (A) = 4 x 90 x 7.478m2
= 2692.121 m2
 Penentuan suhu udara keluar.
T udara in = 35°C
udara = 1.137 Kg/m3
Cp udara = 1.0048 kJ/kg.K = 0.24 kcal/kg.K
Asumsi : kecepatan udara= 20 Km /h
Design : Qin = Qout
QN2 = Qudara
QN2 = m.Cp.(T udara out – T udara in)
T udara out =

QN 2
 Tin
mudara  Cpudara
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=



QN 2
 Tin
vudara  Audara   udara  Cp udara

 1198212.975

kcal
h

m
kcal
20000  2692.121m 2  1.137kg / m 3  0.24
h
kgC

 35C

Tudara out = 34.91441C

Aktual : Qin = Qout
QN2 = Qudara
QN2 = m.Cp.(T udara out – T udara in)
T udara out =

=



QN 2
 Tin
mudara  Cpudara

QN 2
 Tin
vudara  Audara   udara  Cp udara

 1197812.192

kcal
h

m
kcal
20000  2692.121m 2  1.137kg / m 3  0.24
h
kgC

 35C

Tudara out = 34.91444C
 Penentuan TLMTD
(TLMTD)design =

=

T udaraout

 T in   T udarain  T out 
T
 T in 
ln udaraout
T udarain T out 

34.91441  192   35  32 
34.91441  192 
ln
35  32 

= 51.76°C
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(TLMTD)aktual =

=

T udaraout

 T in   T udarain  T out 
T
 T in 
ln udaraout
T udarain T out 

34.91444  192   35  28 .7 
34.91444  192 
ln
35  28 .7 

= 61.5549°C

 Penentuan koefisien perpindahan panas (U) :
Udesign =
=

Q
A .T LMTD

1198212.975
2692.121 51.76

= 8.5989

Uaktual =
=

kcal
h .m 2 .C

Q
A .T LMTD

1197812.192
2692.121 61.5549

= 7.2282

kcal
h .m 2 .C

Penentuan efisiensi perpindahan panas.

=

U aktual
 100%
U design

=

7.2282
 100%
8.5989

= 84.06 %
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Oleh :
Hudy Prabowo (2005620055)

JURUSAN TEKNIK KIMIA
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1. Pendahuluan
Kolom K-10B dan K-11 merupakan bagian dari kolom argon yang
merupakan tahap akhir dalam proses distilasi di ALINDO. Pada kolom K-10B
dilakukan pemisahan Oksigen dari Crude Argon. Aliran Argon cair yang keluar
dari kolom K-10B dialirkan ke kolom K-11 dengan melewati E-11 sehingga
terjadi proses pertukaran panas antara Argon dengan Lean Liquid Oksigen.
Pada kolom K-11 terjadi pemisahan antara Argon dengan Nitrogen. Argon
cair merupakan produk dari bawah kolom K-11 yang dialirkan ke storage sebagai
LAR. Gas nitrogen dialirkan ke subcooler E-03 sebagai waste gas Nitrogen.
Tujuan dari tugas khusus ini adalah mencari komposisi dari umpan
masukan kolom K-10B, mencari komposisi keluaran kolom K-10B yang masuk
ke kolom K-11 dan menentukan temperatur keluaran pada kolom K-11 yang
dialirkan sebagai waste gas Nitrogen.

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Neraca Massa dan Energi
Neraca merupakan perhitungan berdasarkan prinsip – prinsip kekekalan
massa dan energi yang ditujukan untuk mengetahui laju alir, komposisi, dan
temperatur setiap aliran pada rancangan yang diberikan. Neraca juga dapat
diasumsikan sebagai informasi tentang performa dari alat – alat proses atau sifat –
sifat aliran yang terlibat di dalamnya. Oleh karena pengetahuan tentang aliran
masuk dan aliran keluaran yang diinginkan untuk setiap alat proses merupakan hal
yang mutlak dibutuhkan dalam merancang suatu alat, maka perhitungan neraca ini
sangat penting dalam hal desain. Neraca dapat digunakan untuk mengetahui laju
alir dan komposisi aliran yang tidak dapat terukur di dalam proses dengan bantuan
berupa informasi – informasi lain yang diketahui.[1]
Langkah pertama dalam mendefinisikan neraca massa adalah pemilihan
kontrol volume yang sesuai. Setelah itu, dilakukan pencatatan terhadap laju alir
masukan dan keluaran pada kontrol volume tersebut beserta komposisi bahan
yang diketahui. Laju alir total dalam satuan massa (F), atau satuan mol (N)
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merupakan penjumlahan dari masing – masing bahan yang mengalir pada suatu
aliran .
F=

(1)

N=

(2)

Jumlah fraksi massa maupun fraksi mol bahan – bahan yang terkandung pada
setiap aliran harus = 1.

(3)

Jika laju alir dan laju bahan yang terkandung dalam aliran tersebut diketahui,
komposisi dari masing – masing bahan dapat dihitung.
(4)

Neraca energi untuk masukan dengan index j dan keluaran dengan index k
dapat dihitung dengan persamaan berikut.

-

+

=

(5)

Akumulasi dapat ditiadakan untuk sistem terbuka yang tunak. Oleh karena
itu, neraca di atas dapat disederhanakan.
-

=

(6)

2.2 Distilasi
Distilasi merupakan proses pemisahan komponen berdasarkan titik
didihnya. Proses distilasi terjadi pada tray-tray yang disusun pada kolom distilasi.
Jumlah tray ditentukan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada kemurnian
komponen yang diinginkan.
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Pada tray distilasi yang sesuai dengan teori, terjadi hal-hal sebagai berikut:
1. Pemisahan gas dengan distilasi dilakukan dengan beberapa tray disitilasi
dengan tujuan untuk menerima transfer massa dan panas antara uap yang naik
dengan cairan yang mengalir turun.
2. Cairan yang turun dari tray mempunyai konsentrasi yang sama dengan cairan
pada tray.
3. Uap masuk ke dalam tray melalui perembesan dan akan mengalami kontak
dengan cairan dari tray di atasnya.
4. Selama kontak, sebagian dari uap yang datang akan terkondensasi dan
sebagian dari cairan akan menguap. Ini terjadi sampai pada akhirnya
kesetimbangan akan terbentuk.
5. Ketika tray beroperasi, kesetimbangan material harus terjadi supaya komposisi
dan laju alir yang ada dapat dihitung.

3. Pelaksanaan Tugas Khusus
Tugas khusus ini bertujuan untuk menghitung komposisi masukan kolom
argon (K-10B dan K-11) dan mengitung temperatur keluaran kolom K-11. Data
yang dapat diketahui diambil dari data rancangan alat menggunakan P&ID
diagram. Adapun alogaritma pengerjaan tugas khusus tercantumkan sebagai
berikut :
1. Pengumpulan data alat yang diperoleh dari P&ID diagram.
2. Penentuan kontrol volume berupa kolom K-10B dan kolom K-11 (kolom
K-10A tidak diikutsertakan untuk memperkecil derajat kebebasan dalam
perhitungan).
3. Penentuan komposisi masukan kolom K-11 menggunakan neraca massa.
4. Penentuan komposisi masukan kolom K-10B menggunakan neraca massa.
5. Pengambilan data kalor jenis (dengan menggunakan HYSYS) untuk
neraca energi di kolom K-11.
6. Penentuan temperatur keluaran kolom K-11 dengan menggunakan neraca
energi.
7. Penarikan kesimpulan dan saran.
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4. Hasil Penugasan Khusus

Tabel c.1 Komposisi masukan

N2
O2
Ar

K-10B
0,04 %
97,19 %
2,76 %

K-11
1,763 %
98,237 %

Temperatur keluaran waste gas yang dihasilkan dari kolom K-11 sebesar -102oC.

5. Pembahasan
Data masukan yang diketahui merupakan data design yang diperoleh dari
manual books (Krakatau II Handbooks). Penugasan khusus ini bertujuan untuk
menentukan nilai ekstrim (karena diambil dari data design) komposisi masukan
kolom pemisahan argon dan temperatur keluaran dari waste nitrogen sebagai gas
buangnya.
Terdapat beberapa alur yang tidak diikutsertakan dalam perhitungan
neraca massa untuk penyelesaian tugas khusus. Alur-alur tersebut pada umumnya
merupakan aliran fluida untuk reboiler dan kondensor. Hal ini dimaksudkan untuk
memperkecil nilai DOF dan mempermudah perhitungan pada tahap-tahap
selanjutnya. Adapun hasil yang diperoleh akan sama apabila aliran tersebut
dimasukkan dalam perhitungan. Hal ini dikarenakan aliran tersebut berupa single
input-single output pada satu satuan operasi (reboiler atau kondensor) yang
mempunyai laju alir sama pada setiap waktunya.
Terdapat beberapa asumsi yang digunakan dalam perhitungan neraca
energi. Kolom K-11 dianggap sebagai suatu sistem terbuka yang bersifat tunak.
Ini menyebabkan akumulasi massa dan energi dapat dieliminasi dalam
perhitungan. Selain itu, faktor energi potensial akibat adanya perbedaan
ketinggian antara aliran masukan dan aliran keluaran diabaikan.
Hasil yang diperoleh dari perhitungan neraca massa dan energi
menunjukkan proses pemisahan pada kolom K-10B sudah cukup baik (kandungan
Oksigen kurang dari 1 ppm). Selain itu, temperatur gas buang dari kolom K-11
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mempunyai temperatur -102oC yang seharusnya masih dapat dimanfaatkan
sebagai gas pendingin proses-proses lainnya.

6.

Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan
1. Proses pemisahan dari kolom K-10B sudah cukup baik di mana kandungan
Oksigen pada keluarannya kurang dari 1 ppm.
2. Temperatur gas buang dari kolom K-11 masih mempunyai temperatur
yang cukup rendah (-102oC).
6.2 Saran
Gas buang dari kolom K-11 (waste Nitrogen) masih mempunyai potensi
untuk dimanfaatkan sebagai media pendingin (selain sebagai pendingin pada
unit E-03) sebelum dibuang ke udara bebas.

7.
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New York : John Wiley and Sons.
(2) Krakatau II HandBook.
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8. Lampiran – Lampiran
Keterangan dari perhitungan – perhitungan dalam tugas khusus
Nitrogen murni

4

3

From K-10A

K-10B
K-10B

624 Nm3/h
-183,9oC
N2= ?
O2 = ?
Ar = ?

K-11

1

5

Oksigen murni
21597 Nm3/h
-183,2oC

695 Nm3/h
-181,5oC
Argon Murni

2

Gambar c.1 Profil komposisi unit K-11
Neraca massa unit K-11
Neraca Massa Total
F3

=

F4 + F5

624

=

F4 + 613

F4

=

11 Nm3/h

Neraca Massa Komponen
F3N2

=

F4N2 + F5N2

F3Ar

=

F4Ar + F5Ar

F3N2

=

11 + 0

F3Ar

=

0 + 613

3

=

613 Nm3/h

3

F

N2

=

3

11 Nm /h

F

Ar
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Komposisi masukan unit K-11
N2

=
=
=

Ar

x 100 %
x 100 %
1.763 %

=

x 100 %

=

x 100 %

=

98.237 %

Neraca massa unit K-10B
Neraca Massa Total
F1

=

F2 + F3

F1

=

21597 + 624

F1

=

22221 Nm3/h

Neraca Massa Komponen
F1N2

=

F2N2 + F3N2

F1Ar

=

F2Ar + F3Ar

F1N2

=

0 + 11

F1Ar

=

0 + 613

F1N2

=

11 Nm3/h

F1Ar

=

613 Nm3/h

F1O2

=

F2O2 + F3O2

F1O2

=

21597 + 0

F1O2

=

21597 Nm3/h

O2

=

Komposisi masukan unit K-10B
N2

=
=

x 100 %
x 100 %

=
=
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=

Ar

0.04 %

=

x 100 %

=
=

x 100 %
2.76 %

Neraca energi unit K-11
Nitrogen yang masuk ke kolom K-11 berwujud gas sedangkan Argon berwujud
cair. (data diambil dari HYSYS dengan menggunakan kondisi operasi yang sesuai
pada data design)

Laju alir
F3N2

= 11 Nm3/h = 27.8 kmol/h

F3Ar = F5Ar = 613 Nm3/h = 27.3 kmol/h
Entalpi
Cp N2

= 30.57 kJ/kmoloC

ΔH3Ar

= -196.2 kJ/kg

ΔH5Ar

= -271.3 kJ/kg

ΔH3N2

= -216.9 kJ/kg

F3N2 . ΔH3N2 + F3Ar . ΔH3Ar

= F5Ar . ΔH5Ar + F4N2 . ΔH4N2

27.8 x 28 x -216.9 kJ/kg + 27.3 x 39.95 x -196.2 = 27.3 x 39.95 x -271.3 + 27.8 x
28 x ΔH4N2
ΔH4N2

=

-111.68 kJ/kg

ΔH4N2

=

Cp N2 x (T4-Tref)

-111.68 =
4

T

=

30.57/28 x (T4-273)
170.71 K = -102.29oC
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