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UDARA

Part I

De�nisi

Campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang memenuhi ruang di atas bumi
seperti yang kita hirup apabila kita bernapas.

Part II

Udara

Udara

• Udara adalah campuran dari beberapa gas. Berikut komposisi (dalam volume) udara bersih:
Gas Komposisi (volume)

Nitrogen 79%
Oksigen 20%

Karbon dioksida 0.03%
uap air 0-5%
Argon 0.9%

Neon dan helium 0.002%

• Pemisahan udara dengan destilasi bertingkat merupakan proses yang penting untuk memisahkan
komponen-komponen gas penyusun udara, terutama oksigen dan nitrogen. Prosesnya meliputi
pengubahan udara menjadi cairan dengan cara mendinginkan sistem dan memberikan tekanan
yang tinggi. Udara yang telah dicairkan kemudian dialirkan kedalam sistem destilasi. Nitro-
gen yang memiliki titik titik paling tendah akan akan terpisah terlebih dulu, sedangkan oksigen
terpisah setelah gas argon, neon dan helium.\

• Semakin berkembangnya industri-industri menyebabkan udara semakin tercemar. Kondisi udara
yang mengandung partikel-partikel baik padatan maupun gas dengan konsentrasi tinggi dapat
membahayakan komponen biotik maupun abiotik disebut dengan pencemaran udara. Zat-zat
tersebut disebut dengan polutan. Bebepa polutan udara diantaranya karbon monoksida, metana,
sulfur dioksida, dan oksida-oksida nitrogen.

Hujan Asam

• Penyebab utama hujan asam adalah keberadaan sulfur dioksida di atmos�r.

• Sulfur dioksida bereaksi dengan oksigen (oksidasi) dan air di udara menghasilkan asam sulfat.
Asam sulfat dapat larut dalam air dan turun bersama air hujan menyebabkan hujan asam. Ke-
beradaan oksida nitrogen di udara dapat menyebabkan proses pembentukan asam sulfat lebih
cepat karena dapat mengkatalisis reaksi oksidasi sulfur dioksida.
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1. Tahap 2: sulfur dioksida bereaksi dengan nitrogen dioksida (biasanya berasal dari gas buang
kendaraan bermotor)
SO2 + NO2 → SO3 + NO

2. Tahap 2: SO3 bereaksi dengan air menghasilkan asam sulfat
SO3 + H2O → H2SO4

3. Tahap 3: NO yang dihasilkan pada tahap 1 bereaksi dengan oksigen menghasilkan NO2

2NO+O2 → 2NO2

NO2 dapat bereaksi lagi dengan SO2 yang ada di udara.

• Selain itu hujan asam juga dapat disebabkan oleh oksida-oksida nitrogen. Nitrogen dioksida
bereaksi dengan oksigen dan air di udara menghasilkan asam nitrat.
2NO2 + H2O+

1
2
O2 → 2HNO3

• Beberapa kerugian akibat hujan asam diantaranya

1. Kerusakan pada bangunan. Pada umumnya dinding-dinding bangunan mengandung kapur,
CaCO3 yang dapat bereaksi dengan asam sulfat.
CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2O+ CO2

2. Korosi pada baja atau sesuatu yang mengandung logam, misalnya kenadaraan dan struktur
bangunan yang mengandung logam (seperti jembatan)
H2SO4 + Fe → FeSO4 + H2

3. Dapat membunuh ikan karena hujan asam dapat menyebabkan keasaman dalam danau
meningkat.

4. Penurunan hasil ladang karena keasaman tanah terlalu tinggi.

• Hujan asam dapat dicegah dengan beberapa cara diantaranya

1. Mengurangi penggunaan bahan bakar yang mengandung sulfur, khususnya batubara

2. Menambahkan suatu absorben SO2 pada pipa pembungan gas pada industri-industri. Zat
yang dapat digunakan contonya kalsium oksida (CaO). Kalsium oksida dapat bereaksi dengan
sulfur dioksida dan oksigen di udara menghasilkan zat padat kalsium sulfat.
CaO(s)+SO2(g) +

1
2
O2 → CaSO4(s)

Part III

Contoh Soal dan Pembahasan

1. Jelaskan proses terbentuknya hujan asam dengan keterlibatan oksida nitrogen sebagai katalis!
Hujan asam disebabkan sulfur dioksida di udara bereaksi dengan nitrogen dioksida mengahasilkan
sulfur trioksida yang kemudian bereaksi dengan air menghasilkan asam sulfat yang dapat turun
bersama air hujan.
SO2 + NO2 → SO3 + NO

SO3 + H2O → H2SO4

2NO+O2 → 2NO2
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