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Mata kuliah : Perancangan Proses

1. Komponen A dan G bereaksi dengan
produk, satau yang diing
fasa gas, dengan persamaan laju reaksi diberikan sebagai berikut.

Produk yang diinginkan:

A + G D

Produk samping pertama:

A + G U

Produk samping kedua:

A + GW

T adalah suhu (K) dan
memilih kondisi untuk memaksimalka

a) Piliih tipe reaktor yang sesuai denga
diberikan. Berikan penjelasan. Jika ada tipe rektor yang tidak direkomendasikan
berikan alasan.

b) Telah disarankan untuk
pada yield.

c) Perkirakan apakah yield dapat ditingkatkan dengan operasi reaktor pada:

 Suhu tinggi atau rendah

 Tekanan tinggi atau rendah

2. Reaksi elementer fasa cair :
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Komponen A dan G bereaksi dengan tiga reaksi simultan untuk membentuk tiga
yang diinginkan (D) dan dua yang tidak diinginkan (W dan U). Reaksi

persamaan laju reaksi diberikan sebagai berikut.

Produk yang diinginkan:

ݎ = ቄ0,015 ቂ18.200ቀ݁ݔ
ଵ

ଷ
−

ଵ

்
ቁቃቅܥ

Produk samping pertama:

U ݎ = ቄ0,0234 ቂ17.850ቀ݁ݔ
ଵ

ଷ
−

ଵ

்
ቁቃቅܥ

Produk samping kedua:

W ௐݎ = ቄ0,0588 ቂ3.500ቀ݁ݔ
ଵ

ଷ
−

ଵ

்
ቁቃቅܥ

adalah suhu (K) dan CA dan CG adalah konsentrasi A dan G.
isi untuk memaksimalkan yield D.

Piliih tipe reaktor yang sesuai dengan persamaan kinetika reaksi yang
diberikan. Berikan penjelasan. Jika ada tipe rektor yang tidak direkomendasikan

Telah disarankan untuk menambahkan zat inert. Bagaimana pengaruh zat inert

Perkirakan apakah yield dapat ditingkatkan dengan operasi reaktor pada:

Suhu tinggi atau rendah

Tekanan tinggi atau rendah

fasa cair :

yang re
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a reaksi simultan untuk membentuk tiga
inkan (D) dan dua yang tidak diinginkan (W dan U). Reaksi

ቃቅ ீܥ

ቁቃቅܥ
ଵ,ହீܥ
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,ହீܥ

Tujuannya adalah

kinetika reaksi yang
diberikan. Berikan penjelasan. Jika ada tipe rektor yang tidak direkomendasikan

Bagaimana pengaruh zat inert

Perkirakan apakah yield dapat ditingkatkan dengan operasi reaktor pada:
B

ungkan
1,6 mol/
iinginka
latif ting

asi Tam
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ual B mu
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nginka
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nginka
C

pada rekator batch dengan volume 500 dm
dm3. Produk yang diinginkan adalah B dan pemisahan produk yang

n C sangat sulit dan mahal. Karena reaksi dilangsungkan pada suhu
gi, reaksi

bahan:
murni

rni
n A dari B

k2

pada rekator batch dengan volume 500 dm3. Konsentrasi awal A
. Produk yang diinginkan adalah B dan pemisahan produk yang

n C sangat sulit dan mahal. Karena reaksi dilangsungkan pada suhu
gi, reaksi harus didinginkan.

= $ 10/mol A
= $ 50/mol B

n A dari B = $ 50/mol A

. Konsentrasi awal A
. Produk yang diinginkan adalah B dan pemisahan produk yang

n C sangat sulit dan mahal. Karena reaksi dilangsungkan pada suhu



Biaya Pemisahan C dari B = $ 30 (݁,ହ− 1)

k1 = 0,4 h-1 (T=100oC)
k2 = 0,01 h-1 (T=100oC)

a) Asumsikan bahwa reaksi adalah irreversible, plot konsentrasi A , B, dan C sebagai
fungsi waktu.

b) Hitung waktu reaksi yang harus didinginkan untuk mencapai keuntungan
maksimum.

c) Jika digunakan reaktor CSTR dengan space time 0,5 jam, suhu berapa yang akan
direkomendasikan untuk memaksimalkan produk B (E1= 10.000 kal/mol, E2 =
20.000 kla/mol).


