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1. Manfaat Mata Kuliah

Pada industri proses akan dijumpai beberapa peralatan pemisahan, seperti

distilasi, absorpsi dan ekstraksi yang terjadi kontak antara dua fasa pada peralatan

tersebut. Ketika fasa tidak berada pada kesetimbangan, transfer massa terjadi antara

kedua fasa. Laju teransfer massa setiap komponen tergantung pada penyimpangan

sistem dari kondisi kesetimbangan. Penanganan kuantitaif laju transfer massa

membutuhkan pengetahuan keadaan kesetimbangan fasa sistem.

Sementara itu, tranformasi bahan baku menjadi produk yang bernilai tinggi

berlangung melalui proses reksi kimia yang terjadi di dalam reaktor. Banyak reaksi

industri tidak dijalankan pada kondisi kesetimbangan, dan perancangan reaktor

berdasarkan laju reaksi. Namun demikian pemilihan kondisi operasi masih dipengaruhi

oleh kondisi kesetimbangan kimia.

Sehingga setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa akan mampu

menggunakan konsep-konsep kesetimbangan fasa dan kesetimbangan kimia untuk

menganalisis dan merancang peralatan pada industri kimia.

2. Deskripsi Perkuliahan

Mata Kuliah ini membahas tentang :

a. Review konsep-konsep fundamental termodinamika,

b. Aplikasi konsep termodinamika untuk proses alir,

c. Pembangkitan daya dari panas dan sistem siklus,

d. Termodinamika larutan,

e. Kesetimbangan fasa yang meliputi : kesetimbangan uap-cair sistem tekanan rendah

dan tekanan moderat, kesetimbangan cair-cair, padat-cair dan uap-padat,

f. Kesetimbangan kimia.

3. Tujuan Instruksional

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu

mengaplikasikan konsep-konsep termodinamika pada proses alir, memahami dan

mengaplikasikan konsep kesetimbangan fasa dan kesetimbangan kimia pada peralatan

proses dalam teknik kimia baik untuk sistem ideal maupun nonideal.

4. Strategi Perkuliahan

Metode perkuliahan adalah dengan menjelaskan konsep fundamenatal teknik

kimia, analisis proses alir, sistem pembangkitan daya, kesetimbangan fasa dan

kesetimbangan kimia. Penjelasan dilakukan dengan pemaparan konsep mata kuliah dan

penjelasan persamaan-persamaan matematis.



Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa pada perkuliahan di kelas akan

diberikan contoh animasi proses yang berkaitan dengan topik yang dibahas serta

pembahasan contoh soal.

Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri untuk mengerjakan soal-soal latihan di

rumah. Dalam perkuliahan tatap muka, mahasiswa diberikan kesempatan untuk maju ke

depan kelas untuk mengerjakan soal-soal.

5. Tugas

 Setiap perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk membaca topik yang akan

dibahas dalam pertemuan tersebut.

 Mahasiswa harus mengerjakan soal-soal latihan di rumah secara mandiri.

 Mahasiswa akan diberikan tugas pada setiap akhir perkuliahan dan harus

dikumpul pada jam sebelum mulai perkuliahan pekan berikutnya

 Kuis akan dilakukan 2 kali; pertama di salah satu pertemuan pada paruh pertama

perkuliahan (8 x pertemuan awal), dan yang kedua berada disalah satu

pertemuan pada paruh kedua perkuliahan (8 x pertemuan akhir).

 Evaluasi tengah semester diadakan pada pertemuan ke 8, dan evaluasi akhir

semester dilakukan sesuai jadwal ujian yang diberikan jurusan.

6. Kriteria Penilaian

Nilai Point Range

A 4 ≥76

B+ 3,5 71 -75

B 3 66-70

C+ 2,5 61-65

C 2 56-60

D 1 46 -55

E 0 ≤45

Pembobotan nilai adalah sebagai berikut:

Penilaian Dosen I meliputi :

 Tugas terstruktur 20%

 Quis 30%

 UTS 50%

Penilaian Dosen II meliputi :

 Tugas terstruktur 20%

 Quis 30%

 UAS 50%

Bobot nilai dosen yaitu 50 % untuk dosen I dan 50 % untuk dosen II. Jadi nilai akhir

mahasiswa dihitung sbb:

 Nilai akhir (NA) = 0,5 (nilai dosen I) + 0,5 (nilai dosen II)



7. Jadwal Perkuliahan

Pertemuan

Ke
Topik Bahasan

1

(3 jam)

 Penjelasan Kontrak Perkuliahan

 Hukum pertama dan kedua termodinamika

 Properti volumetrik fluida

 Contoh soal

2

(3 jam)

 Hubungan antar properti termodinamika

 Aplikasi termodinamika untuk proses alir

 Contoh soal

3

(3 jam)

 Pembangkit daya dari steam

 Contoh soal

4

(3 jam)

 Pembangkit daya dari turbin gas

 Mesin diesel dan mesin otto

 Contoh soal

5

(3 jam)

 Sistem Refrigerasi dan Siklus Carnot

 Sistem Lequifeksi

 Contoh soal

6

(3 jam)

 Kriteria kesetimbangan Fasa

 Sifat molar parsial

 Contol soal

7

(3 jam)

 Campuran Gas ideal

 Fugasitas dan koefisiean fugasitas

 Larutan ideal

 Contoh soal

8

(3 jam)

 Koefisien aktivitas dan sifat excess

 Larutan riil

 Contoh soal

Ujian Tengah Semester

9

(3 jam)

 Persamaan kesetimbangan uap cair phi/hi

 Persamaan kesetimbangan uap cair gama/phi

 Perhitungan kesetimbangan uap-cair

 Bubble point

 Contoh Soal

10

(3 jam)

 Perhitungan kesetimbangan uap-cair

 Dew point

11

(3 jam)

 Grafik kesetimbangan uap- cair sistem biner

 Contoh soal

12

(3 jam)

 Persamaan dan grafik Kesetimbangan cair-cair, uap-cair-cair

 Persamaan dan grafik Kesetimbangan padat-padat

 Persamaan dan grafik Kesetimbangan uap-padat



 Contoh soal

13

(3 jam)

 Koordinat/tingkat reaksi untuk reaksi tunggal

 Koordinat/tingkat reaksi untuk reaksi jamak

 Contoh Soal

14

(3 jam)

 Kriteria kesetimbangan pada reaksi kimia

 Perubahan energi Gibbs dan konstanta kesetimbagan reaksi

15

(3jam)

 Pengaruh suhu dan evaluasi tetapan kesetimbangan

 Konstanta kesetimbangan dan komposisi untuk reaksi fasa gas

 Konstanta kesetimbangan dan komposisi untuk reaksi fasa cair

 Contoh soal

16

(3 jam)

 Konversi kesetimbangan reaksi tunggal homogeny dan

heterogen

 Kesetimbangan multireaksi

 Konversi

Ujian Final
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