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KIMIA INDUSTRI

Mudah

1. Proses produksi natrium karbonat disebut juga...

(a) Proses Haber

(b) Proses Kontak

(c) Proses Solvay

(d) Proses Wohler

(e) Proses Oswald

2. Proses Kontak merupakan proses pembuatan...

(a) natrium karbonat

(b) asam sulfat

(c) asam nitrat

(d) magnesium fosfat

(e) natrium hidroksida

3. Dalam insutri, proses pembuatan asam nitrat disebut...

(a) Proses Solvay

(b) Proses Haber

(c) Proses Hall-Heroult

(d) Proses Deacon

(e) Proses Ostwald

4. Pemanasan batu kapur saat pembuatan natrium karbonat di industri, diperoleh gas CO2 yang
kemudian direaksikan dengan ....... sehingga dihasilkan produk H2CO3

(a) H2

(b) HCl

(c) H2SO4

(d) H2O

(e) HClO

5. Diketahui reaksi pada anoda saat pembuatan gas Cl2 sebagai berikut

A: 2Cl− → Cl2 + 2e

Jika pada saat pembuatan gas Cl2 dengan elektrolisis diketahui mol ion Cl−adalah 0.2 mol. Maka
jumlah mol Cl2 yang dihasilkan sebanyak...
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(a) 0.1 mol

(b) 0.2 mol

(c) 0.3 mol

(d) 0.4 mol

(e) 0.5 mol

Sedang

1. Dalam pembuatan klorin dan NaOH tingkat industri, bahan utama yang digunakan adalah garam
natrium klorida pekat yang kemudian di elektrolisis. Jika proses elektrolisis menggunakan elek-
troda merkuri. Reaksi yang terjadi pada elektrode (+) adalah...

(a) 2Cl−(aq) → Cl2(g) + 2e

(b) 2H2O(l) + 2e → 2H2(g) + 2OH−(aq)

(c) Hg2+(aq) + 2e− → Hg(s)

(d) Na+(aq) → Na(s) + e

(e) 2H2O(l) → 4H+(aq) +O2 + 4e

2. Dalam pembuatan natrium karbonat, pertama batu kapur dipanaskan terlebih dahulu. Reaksi
yang sesuai dibawah ini adalah...

(a) 2CaCO3(s) → 2Ca(s) + 2CO2(g) +O2(g)

(b) CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

(c) 2NaCO3(s) → 2Na(s) + 2CO2(g) +O2(g)

(d) Na2CO3(s) → Na2O(s) + CO2(g)

(e) H2CO3(aq) → H2O(aq) + CO2(g)

3. Proses pembuatan logam Al dalam industri menggunakan bahan baku bauksit yang kemudian
dilelehkan bersama kriolit (Na3AlF6). Fungsi penambahan kriolit adalah...

(a) Agar saat proses selanjutnya, yaitu ekstraksi logam Al diperoleh logam dengan kemurnian
cukup tinggi

(b) Sebagai katalis sehingga laju reaksi dalam pembentukan logam Al lebih cepat

(c) Untuk menekan biaya produksi dengan menurunkan jumlah energi yang terlibat dalam ek-
straksi aluminium

(d) Menambahkan jumlah ion-ion yang ada dalam kontainer sehingga proses ekstraksi dapat
berlangsung

(e) Tidak ada jawaban yang tepat

4. Pembuatan silikon dalam industri diperoleh melalui reduksi kuarsa (SiO2) dengan karbon dalam
tanur listrik dengan produk sampingnya adalah karbon monoksida. Jika kuarsa yang digunakan
sebanyak 3 ton. Maka, massa maksimum silikon yang dapat diperoleh adalah...

(a) 3 ton

(b) 2.8 ton

(c) 1.4 ton

(d) 0.6 ton

(021) 29336036 / 0816950875 2 www.wardayacollege.com



W
ar
da
ya
C
ol
le
ge

Wardaya College Departemen Kimia

(e) 0.4 ton

5. Dalam pembuatan silikon dengan bahan baku SiO2 diperoleh gas karbon monoksida yang diang-
gap gas polutan di udara. apabila gas karbon monoksida terhisap ke dalam paru-paru akan ikut
peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini
dapat terjadi karena gas CO bersifat racun metabolis, yaitu ikut bereaksi secara metabolis dengan
darah.

Hb+ CO → COHb (karboksihemoglobin)

Jika diketahui Hb manusia adalah 4 mol dan gas CO yang terhirup sebanyak 25 mL. Berapa mol
karboksihemoglobin yang dihasilkan? (ρCO = 1.14 g/mL)

(a) 1.0 mol

(b) 4.0 mol

(c) 5.5 mol

(d) 6.5 mol

(e) 8.0 mol

Sukar

1. Pembuatan amonia dilakukan melalui proses Haber-Bosch sesuai reaksi berikut

N2(g) + 3H2(g) 
 2NH3(g) ∆H = −92 kJ

proses tersebut menggunakan suhu sebesar 400-500 oC, tekanan 300 atm, dan katalis Fe. Perny-
ataan yang benar dibawah ini adalah...

(a) penggunaan suhu tinggi menyebabkan amonia yang dihasilkan semakin banyak

(b) reaksi penguraian amonia termasuk reaksi endoterm

(c) penggunaan tekanan tinggi menyebabkan amonia yang dihasilkan semakin sedikit

(d) gas nitrogen yang digunakan diperoleh dari reduksi HNO3

(e) penambahan katalis pada pembuatan amonia membuat kesetimbangan bergeser ke arah
kanan

2. Pada proses pembuatan kaporit di industri dibutuhkan senyawa HClO. Senyawa ini diperoleh dari
pencampuran gas Cl2 dengan air pada kondisi tertentu. Jika kamu diperintahkan menyiapkan gas
Cl2 sebanyak 200 L dari air laut, dengan arus yang ada dalam sistem elektrolisis sekitar 0.1-20 A.
Berapa lama waktu minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh gas Cl2 tersebut? ( pengukuran
volume Cl2 dilakukan pada suhu 25 oC dan tekanan 1 atm)

(a) 6 jam

(b) 12 jam

(c) 22 jam

(d) 24 jam

(e) 32 jam

3. Pembuatan amonia dilakukan melalui proses Haber-Bosch sesuai reaksi berikut

N2(g) + 3H2(g) 
 2NH3(g) ∆H = −92 kJ

proses tersebut menggunakan suhu sebesar 400-500 oC, tekanan 300 atm, dan katalis Fe. Pada awal
reaksi terdapat 1 mol gas nitrogen dan 4 mol gas hidrogen. Ternyata pada tercapai kesetimbangan,
perbandingan mol N2 dan NH3 adalah 1:2. Berdasarkan informasi tersebut, banyaknya mol NH3

yang terbentuk adalah...
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(a) 1 mol

(b) 2 mol

(c) 4 mol

(d) 6 mol

(e) 8 mol

4. Suartu industri pertambangan membuat aluminium dengan proses Haber Bosch. Al yang di-
hasilkan sebagian digunakan untuk membuat logam Cr dengan cara mereaksikan kromium(III)
oksida dengan Al pada kondisi tertentu. Jika kromium(III) oksida yang digunakan adalah 1.2 ton
dengan Al yang berlebih. Jumlah logam Cr yang dihasilkan sebanyak... (Ar Cr = 52)

(a) 1.20 ton

(b) 0.62 ton

(c) 0.52 ton

(d) 0.33 ton

(e) 0.23 ton

5. Pembuatan asam nitrat (HNO3) dilakukan melalui proses ostwald dengan cara oksidasi amonia
kemudian melarukan NO2 yang terbentuk dengan air. Tahapan reaksinya sebagai berikut

2NO(g)+O2(g) → 2NO2(g) ∆H=-114 kJ/mol

3NO2(g)+H2O(l) → 2HNO3(aq)+NO(g) ∆H=-117 kJ/mol

Dari informasi tersebut pernyataan yang tepat di bawah ini adalah....

(a) Pada reaksi pembuatan asam nitrat secara ostwald termasuk reaksi setimbang

(b) pada reaksi tahap kedua biloks unsur N mengalami oksidasi sedangkan biloks O mengalami
reduksi

(c) pada reaksi tahap ketdua biloks unsur N mengalami perubahan dari +2 menjadi +5

(d) Pada tahap pertama NO merupakan oksidator

(e) Reaksi-reaksi tersebut akan berlangsung lebih cepat jika dilakukan pada suhu tinggi
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