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1.   DESTILASI CAMPURAN BINER ETANOL-AIR 

 

 

 

I.     Tujuan Praktikum: 

Setelah melakukan percobaan destilasi campuran biner etanol-air, mahasiswa 

diharapkan dapat: 

1. Mengoperasikan (startup, mengendalikan dan shutdown) unit distilasi skala 

pilot plant secara benar dan aman. 

2. Mengoperasikan sistem pengendali temperatur air pendingin keluar dari 

kondenser. 

3. Mengoperasikan sistem pengendali laju steam pemanas pada reboiler. 

4. Mengendalikan secara manual bagian pengumpanan dan preheater. 

5. Mengendalikan secara manual bagian refluks. 

6. Mengamati atau mengukur kwalitas produk destilat yang dihasilkan. 

7. Menjelaskan prinsip kerja alat utama dan alat instrument yang digunakan 

pada unit distilasi. 

 

II.    Dasar Teori 

Destilasi adalah metoda untuk pemisahan suatu campuran homogen yang 

berdasarkan pada perbedaan titik didih komponen-komponen yang ada di dalam 

campuran. Jika suatu campuran ideal dipanaskan maka komponen yang mempunyai 

titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu dibandingkan yang titik didih 

lebih besar, sehingga komponen zat volatile akan terdistribusi pada fasa uap lebih 

besar dari pada didalam fasa cairannya.  

Berdasarkan Hukum Raoults dan Hukum Dalton, komposisi zat volatile 

didalam fasa uapnya akan lebih banyak dibandingkan pada fasa cairnya, tergantung 

pada harga sifat volatilitas relative (αAB) suatu komponen terhadap komponen lain.   

Hubungan kesetimbangan campuran biner system Etanol (A) – Air (B) pada 

kondisi tekanan total PT = 101,32 kPa dan temperature standar, campuran Etanol-Air 
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tergolong pada campuran tidak ideal karena sedikit tidak mengikuti hokum hukum 

Raoult, dimana: 

 

       
                     

     

  

      
       

            (2.1)     → Hukum Raoult 

 

 

 

   (2.2)        → Hukum Dalton 

 

 

Gambar 2.1 Tray dan bahagian-bahagiannya 

Pada kolom distilasi fraksinasi terdapat tray dimana pada tray ini terjadi 

kontak antara aliran uap dari bawah (dari reboiler) dengan cairan yang turun dari atas 

(dari refluks). Peristiwa kontak ini mengakibatkan terjadi perpindahan massa dari zat 

non volatile pada fasa uap ke fasa cair atau sebaliknya perpindahan zat volatile dari 

fasa cair ke fasa uap pada setiap tray. 

3.1.  Diagram Titik Didih 

Diagram titik didih adalah diagram yang menggabarkan titik didih dan titik 

embun yang membentuk kurva pada fraksimol tertentu. Kurva titik didih adalah 

kurva yang menggambarkan hubungan temperatur pada suatu campuran cairan jenuh 

yang setimbang dengan campuran uap jenuh diatasnya.  
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Cairan jenuh adalah cairan yang sedang mendidih pada tekanan tertentu. 

Sedangkan uap jenuh adalah uap yang menjelang atau sedang mengembun. 

Fraksimol zat volatile A pada fasa cair dinyatakan dengan xA dan fraksimole zat 

volatile pada fasa uap dinyatakan dengan yA. Selanjutnya data xA, yA dan 

Temperatur didih (Tabel A.3-23) dapat diplotkan/ digambarkan membentuk garis 

atau kurva masing-masing disebut dengan kurva titik didih dan kurva titik embun 

seperti Gambar 1.1 yang disebut dengan Diagram Titik Didih. 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Titik Didih Etanol Air. 

 

3.2  Diagram Kesetimbangan (XY) 

 Diagram kesetimbangan adalah diagram yang mengggambarkan kurva 

kesetimbangan. Kurva kesetimbangan adalah kurva yang menggambarkan hubungan 

kesetimbangan antara fraksimol komponen volatile yang terdapat didalam fasa cair 

(xA) dengan fraksimol komponen volatile yang terdapat didalam fasa gas (yA) pada 

tekanan dan temperature standar atau kondisi tertentu. Data kesetimbangan x-y 

campuran sistem Etanol–Air dapat dilihat pada Lampiran 1 Tabel A.3-23. Diagram 

kesetimbangan xy berikut dapat digambarkan dengan memplotkan data xA dan data 

yA yang dari Table A.3.23.  
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Gambar 2.3 Diagram Kesetimbangan Uap dan Cairan Campuran Etanol-Air  

 

1.3.1. Volatilitas Relatif  

Pada campuran biner yang mengandung komponen A dan B perbandingan 

sifat mudah menguap kedua komponen adalah perbandingan yA terhadap yB atau 

sama dengan: 

 

 

 

Karena:    xA + xB = 1   dan    yA + yB = 1   atau             atau      =1  

Dan:    yB = 1- yA   xB = 1 - xA 

 

Maka:    

  

 

 = sifat lebih mudah menguap relative komponen A terhadap B. 

  

     (2.3) 
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Persamaan ini menggambarkan profil konsentrasi komponen A yang dapat 

digambarkan di dalam diagram yA versus xA, kurva ini disebut dengan kurva 

kesetimbangan karena distribusi konsentrasi komponen-komponen tersebut terjadi 

dalam keadaan kesetimbangan. 

 

3.4  Titik Azeotrop 

Titik azeotrop adalah titik dimana komposisi zat volatile didalam fasa uap 

dan fasa cair yang kontak dan mengalami kesetimbangan mempunyai konsentrasi 

sama (x = y) atau α = 1.   

 

 

Gambar 2.4 Titik Azeotrop 

3.5. Kondisi Umpan 

Kondisi aliran umpan (F) yang masuk ke dalam menara akan mempengaruhi 

massa aliran Vm pada bagian stripping, menjadi Vn pada bagian enriching, dan 

massa aliran Ln menjadi Lm. Jika umpan terdiri dari campuran uap dan cairan, maka 

uapnya akan memperbanyak aliran Vm menjadi Vn. Demikian juga cairannya akan 

aliran cairan dari bagian enriching.  

Kondisi aliran umpan dinyatakan dalam besaran q, dimana besaran ini 

didefinisikan sebagai: 

     (2.4) 

 

Atau dapat ditulis dalam bentuk entalpi: 

  (2.5) 
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Dimana: 

Hv = entalpi umpan pada titik embun 

HL = entalpi umpan pada titik didih 

HF = entalpi umpan pada kondisi umpan masuk. 

Jika umpan masuk kondisi titik didih, maka q = 1 (karena pembilang dan penyebut 

pada persamaan di atas sama). 

Jika umpan masuk kondisi uap dan pada titik embun maka q = 0. 

Jika umpan masuk kondisi dingin, maka q > 1. 

Jika umpan masuk kondisi uap superheated, maka q < 0. 

Jika umpan masuk kondisi sebagian uap dan sebagian cair, maka q sama dengan 

fraksi cairan pada umpan. 

Hubungan antara kondisi umpan dengan aliran cairan yang turun ke bawah 

pada plat umpan dan aliran uap yang naik dari plat umpan dapat digambarkan pada 

diagram sebagai berikut:  Jika kondisi umpan sebagian uap dan sebagian cairan, 

maka q sama dengan fraksi cairan di dalam umpan.  

 

 

Gambar 2.5 Aliran sebelum dan sesudah plate umpan 

 

Dari gambar 2.5 diagram di atas dapat dirumuskan persamaan neraca aliran 

sebagai berikut: 

Lm = Ln + q.F   → qF = Lm – Ln 

Vn = Vm + ( 1- q)F  → (1- q)F = Vn – Vm 
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Pada plate umpan terjadi pertemuan tiga aliran yaitu: 

a. Aliran Umpan, (F) 

b. Aliran Uap dari kolom bagian stripping, (Vm) 

c. Aliran cairan dari kolom bagian enriching, (Ln). 

 

Oleh karenanya garis operasi enriching dan garis operasi stripping juga akan 

bertemu atau saling berpotongan pada titik ordinat (x,y) yang sama. Sehingga: 

Vm.y = Lm.x- W.xW.  persamaan garis operasi stripping 

Vn. y = Ln.x + D.xD         persamaan garis operasi enriching 

(Vm – Vn) y = (Lm – Ln).x – (D.x + W.xW) 

 

Ganti:   Vn = Vm + (1- q)F. 

  Lm = Ln + qF 

  F.xF = D.xD + W.xW 

 

Sehingga menjadi: 

 

 – .  

 

 

 

 

 

     (2.6) 

 

Persamaan ini disebut dengan persamaan garis q atau persamaan garis umpan, 

garis ini melalui titik ordinat (x,y) yang dimiliki bersama oleh kedua garis operasi 

(stripping dan enriching) atau  dengan kata lain ketiga garis melalui titik ordinat (x,y) 
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yang sama. Perpotongan garis umpan dengan garis 45
o
 (garis x = y) yaitu pada y =x 

= xF, dimana xF adalah komposisi zat volatile di dalam umpan. 

Posisi garis umpan sesuai kondisi umpan yang telah disebutkan sebelumnya 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2.6 Posisi Garis Umpan, Garis Operasi Atas dan Bawah. 

 

3.6.  Refluks Total (Refluks Maksimum) 

Refluks adalah sejumlah aliran cairan (L) yang dikembalikan ke dalam 

kolom, aliran ini bertujuan untuk meningkatkan kemurnian komponen volatile di 

dalam produk atas yang disebut destilat.   

Diketahui bahwa garis operasi atas posisinya tergantung pada penetapan 

perbandingan refluks (R), dimana R = Ln/D. Satu harga batas perbandingan refluks 

adalah perbandingan refluks total atau Rtotal = Ln/D, dimana Ln sangat besar dan D = 

mendekati 0 atau D = 0. Sehingga:  R = Ln/0 = ∞, dan kemiringan garis operasi atas 

atau enriching menjadi:  

R/(R+1) = ∞/(∞+1) = ∞/∞ 

 

3.7.  Refluks Minimum (Rm). 

Perbandingan refluks minimal disingkat dengan Rm, yaitu perbandingan 

refluks yang menyebabkan kolom tray tak terbatas untuk menghasilkan konsentrasi 

xD dan xW tertentu.  Keadaan ini menyebabkan aliran uap menjadi minimum di 

dalam tower sehingga menyebabkan kebutuhan ukuran condenser dan reboiler 



9 
 

menjadi minimum. Pada kasus minimum refluks seperti yang digambarkan pada 

gambar berikut, jika R dikurangi (refluksnya diminimalkan) menyebabkan slope 

garis enriching R/(R+1) menjadi berkurang atau mendekati nol. Sehingga titik 

perpotongan ketiga garis (garis operasi enriching, garis operasi stripping dan garis 

umpan) semakin menjauhi diagonal x = y atau garis 45
o
 dan berakhir digaris 

kesetimbangan. Ini mengakibatkan step/tangga jumlah tray semakin bertambah, dan 

bahkan tak terbatas untuk harga xD dan xW yang tetap. Pada kondisi seperti ini terjadi 

perpotongan salah satu garis operasi dengan garis kesetimbangan maka titik tersebut 

disebut dengan pinch point (titik terjepit) juga menyebabkan jumlah tray tak terbatas. 

Sehingga slope garis enriching pada kondisi refluks minimum adalah: 

   dan bila harga y’ dan x’ dari gambar kemudian disubsitusikan 

dan  akan diperoleh Rm. 

 

 

 

Gambar 2.7 Kondisi Refluk Minimum  

 

3.8.  Refluks Optimum 

Pada kasus refluks total, maka jumlah plat adalah menjadi minimum, tetapi 

ukuran diameter menara tak terbatas, kalau dihubungkan dengan biaya maka 

biayanya tak terbatas juga untuk menara, jumlah steam dan cooling tower (menara 

pendingin), sedangkan untuk kasus minimum refluks, maka jumlah tray atau 

platenya tak terbatas dan menyebabkan biaya yang tak terbatas juga, karena kolom 

atau menara tinggi tak terbatas. Pada operasi refluks nyata digunakan diantara kedua 
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batasan ini (yaitu antara refluks maksimum/total refluks dan refluks minimum). 

Untuk memilih harga perbandingan refluks yang sesuai sangat berkaitan dengan 

neraca ekonomi dalam bentuk biaya tetap dan biaya operasional. Refluks optimal 

digunakan berdasarkan total biaya pertahun yang terendah antara refluk 

maksimum/total refluks dan refluks minimum. Biasanya refluks optimum berkisar 

berkisar antara 1,2 Rm -1,5 Rm. 

 

III.   PETUNJUK KESELAMAN KERJA 

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja maka perlu diperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Gunakan perlengkapan keselamatan kerja selama bekerja. 

2. Gunakan kaca mata pada saat menuang etanol ke dalam tangki 

pencampuran. 

3. Gunakan sarung tangan atau kain pada saat membuka/menutup keran 

steam. 

4. Segera bersihkan bila ada cairan yang tumpah ke lantai untuk menghindari 

terpeleset. 

5. Berhati-hati bila memanjat dan hindari membawa barang-barang berat 

yang mudah jatuh.  

6. Bacalah petunjuk praktikum (jobsheet) dengan seksama sebelum 

melakukan percobaan. 

 

III.   PROSEDUR PERCOBAAN: (Ikuti dengan seksama) 

 

Langkah 1.  Mempersiapkan bahan campuran yang akan didestilasi. 

1. Persiapkan bahan umpan sesuai lembaran tugas dan masukkan ke 

dalam tanki umpan (SU), dan dialirkan ke dalam tanki bottom (SB) 

sebanyak sekitar 20% untuk mengawali proses pemanasan pada 

Reboiler atau ketinggian level pada tanki bottom ± 5 cm dari dasar 

tanki. 

2. Ambil sampel awal umpan dan cek konsentrasi awal etanol di 

dalam umpan pada tanki (SU). 
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Langkah 2.  Mengecek kesiapan alat destilasi dan perangkat pengendali. 

1. Buka semua katup air pendingin dan pastikan unit cooling tower 

telah berfungsi dengan baik.  

2. Tutup semua katup aliran buangan (draine) tanki umpan (SU), 

tanki bottom (SB) dan tanki penampung distilat. 

3. Membuka semua katup aliran umpan (melalui plat ke berapa ? 

lihat lembaran tugas). 

4. Membuka katup untuk posisi operasi refluks maksimum. 

5. Membuka katup udara tekan menuju ke Panel Box Utama, dan 

pastikan udara mengalir dengan baik, untuk mensuplai udara 

penggerak instrument pengendali.  

6. Putar Switch Power Utama ke angka 1 (on), untuk mensuplay 

daya ke sistem panel dan unit distilasi. 

7. Putar Switch Kontrol Instrument ke angka 1 (on) untuk 

mengaktipkan Instrument Sensor dan Unit Kontrol. 

 

Langkah 3. Mengatur (setting) laju alir air pendingin dengan cara mengatur 

atau mengendalikan bukaan Valve Pheunematik  (VP1) secara 

otomatis yang dihubungkan dengan unit kendali temperature (TRC) 

air keluar, dengan cara memasukkan setting temperature air 

pendingin yang keluar dari kondenser sebagai berikut: 

1. Dengan memperhatikan Gambar 10, tekan tombol 8 hingga lampu 

9.1 warna hijau  SP-W menyala. 

2. Tekan tombol kunci 13 hingga lampu 14 disebelahnya menyala. 

3. Ubah angka setting temperature dengan menekan tombol 12.1. 

atau 12.2. 

4. Tekan tombol 8 kembali sehingga lampu merah (9.2) PV-X 

menyala, untuk memerintahkan Panel Kendali Temperatur Air 

Pendingin (TRC3) aktif. 

5. Tekan tombol 13 kembali sehingga lampu 14 tidak menyala untuk 

mengunci angka setting. 
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Langkah 4. Mengatur (setting) laju alir steam pemanas reboiler dengan cara 

mengatur atau mengendalikan bukaan valve pheunematik  (VP2) 

secara otomatis yang dihubungkan dengan unit kendali ∆PRC yang 

mengendalikan perbedaan tekanan di menara bagian atas dan 

menara bagian bawah dengan cara memasukkan setting selisih 

tekanan (∆P) dengan cara sebagai berikut: 

1. Buka katup manual steam ke reboiler terlebih dahulu sebesar 

25%. (gunakan sarung tangan tahan panas). 

2. Dengan memperhatikan Gambar 10, tekan tombol 8 hingga 

lampu 9.1 warna hijau  SP-W menyala. 

3. Tekan tombol kunci 13 hingga lampu 14 disebelahnya menyala. 

4. Ubah angka setting beda/ selisih tekanan dengan menekan 

tombol 12.1. atau 12.2, sesuai lembaran tugas. 

5. Tekan tombol 8 kembali sehingga lampu merah (9.2) PV-X 

menyala, untuk memerintahkan panel kendali beda tekanan 

(∆PRC) aktif mengendalikan sesai dengan angka setting. 

6. Tekan tombol 13 kembali sehingga lampu 14 tidak menyala 

untuk mengunci angka setting yang sudah dimasukkan. 

 

Langkah 5. Menjalankan start up operasi distilasi dan mengendalikan jalannya 

proses  

1. Start pompa P2 untuk mengalirkan umpan,  dan pertahankan 

laju alir umpan konstan sesuai lembaran tugas, dengan mengatur 

secara manual katup umpan. 

2. Atur secara manual bukaan valve steam preheater untuk 

memanaskan umpan jika diperlukan sesuai dengan kondisi 

umpan yang ditugaskan. (gunakan sarung tangan  tahan panas) 

3. Start pompa P3 sirkulasi reboiler dan pertahankan laju alirnya 

konstan sesuai lembaran tugas, dengan mengatur bukaan katup 

sirkulasi reboiler. 
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Langkah 6. Mengendalikan jalannya operasi pemisahan baik manual maupun 

kendali otomatis, mengecek kwalitas bahan baku/umpan, produk 

distilat dan produk bottom. 

1. Pengambil Sampel distilat dan bottom produk mulai pada saat 

pertama terbentuknya destilat dan diulangi setiap 10 menit 

sekaligus mencatat semua kondisi: temperature, tekanan dan laju 

alir pada alat instrument yang ada, sampai operasi diputuskan 

untuk shut down. 

2. Hidupkan Pompa P1, jika level destilat di dalam tanki 

penampung mencapai 20%. 

3. Buka katup aliran refluks dan katup aliran distilat sesuai 

dengan kondisi refluks optimum. 

4. Pertahankan atau kendalikan kondisi proses selama operasi 

berlangsung. 

 

Langkah 7. Menghentikan proses destilasi atau Shut Down. 

1. Tutup katup manual aliran steam ke Preheater dan ke 

Reboiler.   

2. Tutup katup aliran refluks dan buka full aliran ke produk 

destilat. 

3. Shut down pompa P2 

4. Shut down pompa P3 

5. Keluarkan produk bawah melalui aliran pendingin ke dalam 

jiregen penyimpanan. 

6. Shut down pompa P1 setelah destilat di dalam tanki distilat 

berada pada batas minimum. 

7. Masukkan produk destilat ke dalam jiregen yang dapat ditutup 

rapat. 

8. Putar Switch Kontrol ke arah 0 (nol) untuk menonaktifkan 

instrument kendali dan sensor. 

9. Putar Switch Power Utama ke posisi 0 (nol). 
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Langkah 8.  Akhir 

1. Mengumpulkan data dari anggota group. 

2. Merapikan dan membersihkan tempat kerja. 

 

V.   BAHAN  DAN ALAT 

 

Alat-alat yang digunakan : 

1. Unit Destilasi Fraksinasi Pilot Plant. 

2. Hydrometer  < 1000. 

 

Bahan Yang Digunakan : 

1. Etanol teknis  30 liter 

2. Air (aquades) 70 liter 

 

PERTANYAAN: 

 

1. Apa prinsip dasar pemisahan secara destilasi? 

2. Berapakah titik didih larutan campuran etanol 30%? 

3. Tuliskan bagaimana persamaan garis operasi atas (enriching), berapa harga 

slopenya? 

4. Ada berapa macam kondisi umpan dan nyatakan dalam besaran q, sebutkan? 

5. Apa yang dimaksud dengan relfuks, refluks minimum, refluks maksimum dan 

refluk optimum? 

6. Apa yang dimaksud dengan simbul berikut ini: TI, TR, TRC, FI, P, PR, ∆PIC, LI, 

LICA? 

7. Bagaimana prinsip kerja sensor temperatur atau termokopel? 

8. Apa fungsi valve pheunematik? 

9. Apa fungsi boiler dan reboiler? 

10. Apa fungsi kondenser, cooler, preheater? 

11. Bagaimana prosedur analisa kadar etanol? 
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TUGAS SEBELUM RESPON: 

1. Sebelum respon buat laporan semestara dengan menggunakan tulisan tangan, 

ballpoint warna biru.  

2. Buat diagram titik didih campuran etanol-air pada kertas milimeter ukuran 10 

x 10 cm dengan menggunakan pensil. 

3. Buat diagram  kesetimbangan (xy) campuran etanol-air pada kertas milimeter 

ukuran 10 x 10 cm dengan menggunakan pensil. 

4. Gambarkan flowsheet proses menggunakan kertas isometrik. 

 

 

VI.  DAFTAR PUSTAKA 
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3. McCabe and Theile, Unit Operations Of Chemical Engineering, Fifth Editions, 

McGraw-Hill International, 1993. 
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LAMPIRAN 1.  FLOWSHEET 

 

 
 

Gambar 2.7  Flowsheet Keseluruhan Distilasi Fraksinasi Pilot Plant 

 

 

 
 

Gambar 2.8 Sistem Pengendalian Pengumpanan dan Sistem Sirkulasi Reboiler. 
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Gambar 2.9 Sistem Pengendalian Manual Aliran  Manual 

 

 

 
 

Gambar 2.10 Panel Kontrol Temperatur Air Pendingin (TRC) atau Panel Pengendali 

Steam Pemanas (∆PRC). 
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LAMPIRAN 3.  LEMBAR TUGAS 

 

Nama percobaan   : Distilasi Fraksinasi Campuran Biner Etanol - 

Air 

Group/ Kelompok   :  

Nama dan Nomo mahasiswa  :   

1. ................................   ..................................    5. ................................   ..................... 

2. ................................   ..................................    6. ................................   ..................... 

3. ................................   ..................................    7. ................................   ..................... 

4. ................................   ..................................    8. ................................   ..................... 

 

KONDISI OPERASI 

 

1. Kondisi Umpan Masuk Kolom pada:  (pilih dan lingkari no. di depannya) 

a). Temperatur (Tf)   : ..... 
o
C;   b). Titik didih:  .......   

o
C; 

c). Uap Jenuh         d). Campuran Uap– Cairan ..... 

2. Konsentrasi etanol dlm. umpan(xf): .......... %   (cek sampel dgn. mengukur SG.) 

3. Laju Alir (F)   : ...............  liter/Jam = ............  kg/jam. 

4. Laju Alir Reboiler   :                 liter/jam  =                kg/jam 

5. Temperatur air pendingin keluar, Setting Point  TRC3:  .......  oC, di atas 

temperatur air pendingin masuk. 

6. Laju alir steam pemanas reboiler, Setting Point ∆PIC:  ............  bar. 

7. Perband. Refluk Optimum(L/D)opt.: 1,2Rm; 1,25Rm; 1,3Rm; 1,35Rm; 1,4Rm;  

1,45Rm; 1,5Rm (pillih, berikan tanda 

lingkaran). 

 

TUGAS-TUGAS 

 

1. Catat semua kondisi operasi; Temperatur, Tekanan, Laju alir, dan berapa 

konsentrasi distilat dan bottom produk setiap waktu tertentu. 

2. Berapa titik didih campuran umpan. 

3. Hitung berapa kebutuhan steam pemanas pada preheater. 

4. Hitung berapa kebutuhan steam pada reboiler. 

5. Gambarkan kurva kesetimbangan (xy), persamaan garis enriching, stripping, 

garis umpan dan titik–titik kesetimbangan di sepanjang kolom pada kondisi 

operasi sesuai lembaran tugas untuk xD terbaik. 

6. Gambarkan flowsheet proses menggunakan kertas isometrik.  

Lhokseumawe,                         2012 

Dosen Pembimbing, 

 

 

Ir. Pardi, MT. 

NIP.19600301 198902 1002 
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LAMPIRAN 4. TABEL PENGAMBILAN DATA  

 

 

No 
Waktu  

(Menit) 

Laju Alir (l/jam) Kondisi Temperatur & Tekanan 
Konsentrasi hasil uji 

(%) 

F D W L S TR1 .. .. ... PR .. xD xW 

1 5            
  

2 10            
  

3 15            
  

4 20            
  

5 30            
  

6 40            
  

7 50            
  

8 60            
  

9 70            
  

10 80            
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LAMPIRAN 5. DATA SISTEM CAMPURAN ETANOL – AIR 
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2.  EKSTRAKSI PADAT- CAIR 

(LEACHING) 

 

 

I. TUJUAN PERCOBAAN 

Setelah melakukan percobaan Ekstraksi (Leaching) mahasiswa diharapkan 

dapat: 

1. Mengoperasikan peralatan ekstraksi-padat cair skala pilot plant secara baik 

dan benar; 

2. Mengoperasikan sistem pengendalian temperatur dan laju aliran sirkulasi 

steam, air pendingin dan siklus yang diinginkan; 

3. Mengetahui proses ekstraksi yang berlangsung dalam ekstraktor; 

4. Menghitung persen (%) berat ekstrak (rendemen) yang dihasilkan setiap 

siklus dan density. 

 

II.   PERALATAN 

 

1. Unit alat ekstraksi padat-cair (leaching) 

2. Crusher 

3. Stop watch 

4. Kertas saring 

5. Wadah 

6. Picnometer 

7. Gelas ukur 

8. Kunci pembuka wadah soklet 

9. Corong 

10. Sarung tangan anti panas 

 

III. Bahan-Bahan 

1. Cengkeh 

2. Etanol 
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3. Aquades 

4. Buah pala 

 

IV. TINJAUAN PUSTAKA 

Ekstraksi adalah salah satu metode yang digunakan untuk memisahkan satu 

bahan dengan bahan lainnya yang mempunyai perbedaan kelarutan terhadap pelarut 

tertentu. 

Tujuan dari pemisahan ini dilakukan adalah untuk memperoleh komponen 

yang diinginkan didalam suatu campuran. Ekstraksi dapat dibagi dua, yaitu; 

1. Ekstraksi padat-cair (Leaching) 

Ekstraksi ini digunakan untuk melarutkan suatu zat yang dapat larut yang  

terdapat dalam padatan atau campuran dengan menggunakan pelarut. 

2. Ekstraksi cair-cair (Solvent extraction) 

Ekstraksi ini digunakan untuk memisahkan dua jenis campuran cairan yang 

saling bercampur dengan menggunakan suatu pelarut yang dapat melarutkan 

salah satu zat yang lebih banyak dari zat lainnya. 

Prinsip dasar operasi ekstraksi adalah berdasarkan proses difusi yaitu 

perpindahan massa molekuler diantara dua fasa yang berbeda dan saling kontak. 

Gaya dorong untuk proses ini adalah perbedaan kosentrasi ekstrak di dalam bahan 

ekstraksi dan pelarut. Gaya dorong ini sedapat mungkin besar. Untuk mencapai gaya 

dorong ini, yang paling baik adalah dengan menggunakan pelarut segar, yaitu yang 

tidak mengandung ekstrak, atau dengan segera mengeluarkan larutan ekstrak dari 

permukaan perpindahan. Dalam proses ekstraksi yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Unsur utama yang ingin diperoleh; 

b. Zat lain yang terlarut; 

c. Residu, yang dicuci agar bebas dari zat lain yang tidak diinginkan. 

Meskipun ekstraksi merupakan suatu metode yang berharga, tetapi sering 

diperoleh suatu unsur atau senyawa yang tidak murni. Hal ini disebabkan adanya 

fraksi beberapa komponen di dalam campuran dengan zat yang diinginkan, yang 
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kemungkinan besar disebabkan kelarutan di dalam pelarut ekstraksi. Dalam teknik 

ekstraksi, istilah-istilah berikut ini umumnya digunakan: 

1. Bahan ekstraksi yaitu campuran bahan yang akan diekstraksi; 

2. Pelarut (media ekstraksi) yaitu cairan/larutan yang digunakan untuk 

melangsungkan ekstraksi; 

3. Ekstrak yaitu bahan yang dipisahkan dari bahan ekstraksi; 

4. Larutan ekstrak yaitu pelarut setelah proses pengambilan ekstrak; 

5. Rafinat (residu ektraksi) yaitu bahan ektraksi setelah diambil ekstraknya; 

6. Ekstraktor yaitu alat untuk ekstraksi. 

Suatu proses ekstraksi biasanya melibatkan tahap-tahap seperti dalam Gambar 3.1; 

1. Mencampur bahan yang akan diektraksi dengan pelarut dan membiarkannya 

saling kontak. Dalam tahapan ini terjadi perpindahan massa dengan cara 

difusi pada bidang antarrmuka bahan ekstraksi dan pelarut. Jadi pada 

tahapan ini solut atau larutan akan larut kedalam pelarut atau disebut dengan 

istilah ekstrak; 

2. Memisahkan larutan ekstrak dari rafinat (residu), kebanyakan dengan cara 

penjernihan atau filtrasi untuk memudahkan perlakuan tahapan berikutnya;  

3. Mengisolasi ekstrak dari larutan ekstrak dan mendapatkan kembali pelarut, 

umumnya dengan menguapkan pelarut. Sering digunakan operasi destilasi 

ataupun evaporasi untuk mendapatkan pelarut kembali dan ekstrak murni. 

Untuk mempercepat laju ekstraksi atau kecepatan ekstraksi yang tinggi dapat 

dilakukan dengan: 

1. Pengecilan ukuran, bahan yang akan diekstrak dipecahkan, digiling atau 

digerus, dihancurkan. Tujuannya adalah untuk memperluas bidang kontak 

antara fasa padat dan fasa cair sehingga pelarut lebih mudah melarutkan 

larutan dalam padatan. 

2. Pengadukan, bahan yang akan diekstrak diaduk dengan agitasi fluida 

(pengadukan turbulen) untuk meningkatkan kecepatan alir pelarut yang 

tinggi. 
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3. Pemanasan, pada suhu yang lebih tinggi visikositas pelarut lebih rendah, 

kelarutan ekstrak lebih besar, pada umumnya bahan padatan akan merengkah 

sehingga solute akan lebih mudah keluar dari dalam bahan yang diekstrak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Tahapan Proses Ekstraksi 

 

4. Visikositas, visikositas dari pelarut harus serendah mungkin supaya pelarut 

lebih mudah masuk kedalam rongga bahan padatan. 

5. Pelarut, jenis pelarut harus dicari yang sesuai dengan bahan yang akan 

diekstrak (dilarutkan), atau yang mudah melarutkan solute (larutan). 

Pelarut Bahan Ekstraksi 

Pencampuran 

Pemisahan 

Ekstrak (Larutan) 
Rafinat (Residu) 

 

Isolasi 

(Pemisahan) 

Pelarut Ekstrak 
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Berbagai jenis pelarut telah dikenal, dan pemilihan pelarut pada umumnya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini: 

1. Selektivitas (selectivity) 

a. Pelarut hanya boleh melarutkan ekstrak yang diinginkan, bukan 

komponen-komponen lain dari bahan ekstraksi. Dalam praktek 

terutama pada ekstraksi bahan-bahan alami sering juga bahan lainnya 

seperti lemak, resin ikut dibebaskan bersama-sama dengan ekstrak 

yang diinginkan. Untuk memisahkannya, maka ekstrak yang tercemar 

dapat diekstrak kembali dengan menggunakan pelarut kedua. 

2. Kelarutan (solubility) 

a. Pelarut sedapat mungkin memiliki kemampuan melarutkan ekstrak 

yang besar (kebutuhan pelarut lebih sedikit) 

3. Kemampuan tidak saling bercampur (immicible) 

a. Pada ekstraksi cair-cair, pelarut tidak boleh (atau hanya secara 

terbatas) larut dalam bahan ekstraksi. 

4. Kerapatan (density) 

a. Terutama pada ekstraksi cair-cair, sedapat mungkin terdapat 

perbedaan kerapatan yang besar antara pelarut dan bahan ekstraksi. 

Hal ini dimaksudkan agar kedua fasa dapat dengan mudah dipisahkan 

kembali setelah pencampuran (pemisahandengan gaya berat). Bila 

beda kerapatannya kecil, sering pemisahan harus dilakukan dengan 

menggunakan gaya sentrifugal. 

5. Reaktifitas 

a. Pada umumnya pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan secara 

kimia pada komponen-komponen bahan ekstraksi. Seringkali 

ekstraksi juga disertai dengan reaksi kimia. Dalam hal ini, bahan yang 

akan dipisahkan mutlak harus berada dalam bentuk larutan. 

6. Titik didih (boiling point) 

a. Karena ekstrak dan pelarut biasanya harus dipisahkan dengan cara 

penguapan, destilasi atau rektifikasi, maka titik didih antara kedua 

bahan itu tidak boleh terlalu dekat, dan keduanya tidak membentuk 
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azeotrop. Ditinjau secara ekonomi, akan menguntungkan jika pada 

proses ekstraksi titik didih pelarut tidak terlalu tinggi. 

7. Visikositas, 

a. Visikositas dari pelarut harus serendah mungkin supaya pelarut lebih 

mudah masuk kedalam rongga bahan padatan. 

8. Kriteria lain 

Pelarut sedapat mungkin harus: 

a. Murah 

b. Tersedia dalam jumlah besar 

c. Tidak beracun 

d. Tidak dapat terbakar 

e. Tidak ekplosif bila bercampur dengan udara 

f. Tidak korosif 

g. Tidak menyebabkan terbentuknya emulsi 

h. Stabil secara kimia dan termis 

 

Karena hampir tidak ada pelarut yang memenuhi semua syarat di atas, maka 

untuk setiap proses ekstraksi harus dicari pelarut yang paling sesuai. Beberapa 

pelarut yang terpenting adalah air, asam-asam organik dan anorganik, hidrokarbon 

(HC) jenuh, karbon disulfit, eter, aseton, Hydrocarbon yang mengandung khlor, 

isopropanol, etanol, dsb. 

 

Diagram Proses 

Proses ekstraksi pada “leaching unit” di laboratorium pilot plant dapat 

diasumsikan sebagai sistem ekstraksi dengan aliran silang (Cross Current) dimana 

pelarut selalu dalam keadaan murni (bebas) dari zat terlarut (solute) untuk setiap 

tahapan, dapat dilihat dalam Gambar 3.2.  Neraca Massa (lihat tahap I) 

 Massa masuk = Massa keluar 

 Axf + Byo     = Ax1 + By1  

Dimana: yo = 0 (Murni / bebas dari solute (minyak) katrena hasil kondensasi) 
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 Axf + 0 = Ax1 + By1 

 By1 = Ax1 – Axf 

     
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Proses Ekstraksi 

Dimana: 

 A = Massa dari rafinat 

 B = Massa dari pelarut 

 x  = Massa dari solute terkandung dalam rafinat (padatan kering) 

 y  = Massa dari solute diekstrak 

 f  = Umpan 

 1, 2, 3 = Setelah tahapan ke-n 

 

 Dengan mengunakan grafik rasio massa solute di rafinat lawan diekstrak 

seperti Gambar 3.3. Slope –A/B selalu konstan karena baik A (padatan kering bebas 

solute) dan B (pelarut yang selalu murni karena hasil kondensasi) selalu sama/sejajar. 

 Dengan mengetahui kurva kesetimbangan (minimal 3 titik), kandungan 

awal solute diumpan (Xf), kandungan diekstrak pada tahap I (y1), masa padatan 

kering/rafinat A dan massa pelarut dalam satu tahap diwadah umpan (B) dapat 

Axf 

By0 

By1 

By0

0 

By2 

By0 

By3 

Ax1 Ax2 Ax3 

1 2 3 
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diperkirakan dan dihitung, tahap yang diperlukan, efisiensi teori / kenyataan, dan 

banyaknya solute setelah tahap tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio masa solute dalam rafinat [x] dalam % 

Gambar 3.3 Rasio masa solute dalam ekstrak vs masa solute dalam rafinat 

 

V. Cara Kerja 

Penting untuk diperhatikan 

1. Pipa steam panas (Gunakan sarung tangan tahan panas) 

2. Jangan mencium bau ekstrak dalam kondisi panas karena mengandung 

alkohol 

3. Gunakan safety 

4. Pelajari prosedur kerja dengan baik. 

Slope –A/B 

Slope –A/B 

 y1 

 

y2 

 y3 

x2 x1 

Rasio masa 
Solute dalam 
ekstrak [y] 
dalam % 

xf 
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Gambar 3.4 Unit Ekstraksi 

 

Langkah kerja 

1. Menimbang bahan baku sesuai dengan lembaran tugas......gram 

2. Bahan baku di crusser dengan ukuran sesuai tugas.......mm (mesh) 

3. Buka tutup soklet (wadah) hati-hati baut jangan sampai jatuh kebawah 

4. Angkat tutup soklet keatas pelan-pelan tempatkan ditempat yang aman karena 

mudah pecah (awas kaca) 

5. Ukur diameter dasar soklet,  

6. Ambil kertas saring potong sesuai dengan diameter  dasar soklet dan lebih lebar 

1 centimeter agar lengket didinding soklet 
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7. Pasang kertas saring di bagian dasar soklet 

8. Isi bahan baku (padatan) yang akan diekstrak dalam soklet, hati-hati jangan 

sampai jatuh kebawah bagian luar wadah soklet karena akan menyumbat keran 

pengambilan sampel. 

9. Tutup kembali wadah, perhatikan pada saat penutupan, sambungan flange atas 

dan bawah harus sejajar. 

10. Atur sudut siphon sesuai tugas 

11. Cek keran (valve) labu utama dibagian bawah pemanas dalam kondisi tertutup. 

12. Buka thermometer di labu utama bagian atas untuk mengisi pelarut 

13. Isi pelarut  ke labu utama dengan jumlah sesuai tugas 

14. Pasang kembali thermometer seperti sedia kala 

15. Buka air pendingin keluar kondensor dan air masuk kondensor 

16. Buka keran steam atur tekanan steam ±1.2 bar, temperatur ± 80
0
C 

 

Data Pengamatan: 

1. Mengamati dan mencatat data-data sebagai berikut: 

 Tekanan steam 

 Temperatur air pendingin masuk dan keluar 

 Temperatur pemanas 

 Temperatur pelarut dalam labu utama 

2. Mengambil sampel bagian bawah soklet untuk dianalisa setiap siklus. 
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VI. Data Pengamatan dan Perhitungan 

6.1 Data Pengamatan. 

Massa dari umpan :        Kg 

Pelarut   :  Air (.........liter); Etanol (.......liter) 

Waktu mulai operasi : .................WIB 

Banyaknya siklus : .............siklus 

Kondensasi etanol mulai kontak dengan bahan yang akan diekstrak jam: 

Siklus I  : ........WIB (.........menit mulai dari start awal operasi) 

Siklus II  : ........WIB (........menit dari siklus I) 

Lama waktu operasi :  ........menit 

 

Tabel 3.1 Data Pengamatan 

 

No Waktu 

(menit) 

Tekanan 

steam 

(bar) 

Temperatur 

air 

pendingin 

masuk (
0
C) 

Temperatur 

air 

pendingin 

keluar (
0
C) 

 

Temperatur 

pelarut 

dalam labu 

utama 

Siklus 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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6.2 Perhitungan 

Menghitung persen berat ekstrak untuk masing-masing siklus. 

1. Siklus I 

Berat cawan perselin kosong   =..............gr 

Berat cawan perselin kosong + berat ekstrak = .............gr 

Berat cawan perselin kosong + ekstrak dipanaskan dan ditimbang hingga 

beratnya konstan = .................gr 

 

% Berat ekstrak siklus I = 
                                    

            
        

 

           = 
                

      
       

2. Untuk siklus selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama 

3. Menghitung persen berat ekstrak keseluruhan atau rata-rata: 

           = 
                                      

             
 

 

          = 
             

         
 

 

           = ..........% 

 

Menghitung Density Ekstrak 

1. Timbang berat piknometer kosong =  A  gram (pada suhu kamar 30
0
C) 

2. Isi ekstrak kedalam piknometer  

3. Timbang piknometer yang telah diisi dengan ekstrak =  B  gram 

4. Berat ekstrak (campuran) = ( B – A ) =  C gram 

5. Baca volume piknometer  mis. 25 ml 

6. Density campuran = 
      

     
         

7. Density alkohol = 0,79 gr/ml  

8. Density campuran = density alkohol – density minyak cengkeh 

9. Density minyak cengkeh = density campuran –  density alkohol    
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6.3 Pembahasan 

Pembahasan ditulis sesuai dengan permasalahan yang dijumpai pada saat 

praktikum dan hubungannya dengan teori yang ada atau kondisi-kondisi lain 

untuk mendukung argumen yang akan disampaikan. 

 

6.4 Kesimpulan dan saran 

6.4.1   Kesimpulan 

Setelah melakukan praktikum, maka praktikan dapat menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil ekstraksi setiap siklus 

2. Persen (%) ekstrak 

3. Density 

4. Warna ekstrak 

5. Waktu/lamanya ekstraksi siklus 

 

6.4.2 Saran 

Berikan saran yang membangun jika dianggap penting untuk perbaikan 

kedepan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Anonim, Petunjuk Praktikum Laboratoriujm Pilot Plant, Jurusan Teknik Kimia 
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2. Coulson and Richardson, Chemical Engineering, Volume 2, Edisi 5 

3. G. Bernasconi dkk, Teknologi Kimia, Bagian 2, Terjemahan Linda Handoyo, 

cetakan pertama, Penerbit PT. Pradnya Paramita – Jakarta, 1995. 
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LEMBARAN TUGAS 

 

PERCOBAAN    :  EKSTRAKSI-PADAT CAIR (LEACHING) 

Kelompok/Group: 

 

No 

 

Nama Mahasiswa 

 

No. Mahasiswa 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

1. Timbang bahan ………………….. sebanyak…………….gram 

2. Crusher bahan dengan ukuran………..mm/mesh 

3. Gunakan pelarut …………………………………………liter 

4. Atur sudut siphon……………derajat 

5. Atur Tekanan Steam ± 1,2 bar 

6. Temperatur pemanas ± 80
0
C 

7. Lakukan percobaan untuk …………Siklus 
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8. Catat semua kondisi operasi setiap 5 menit untuk tekanan dan temperature 

operasi 

9. Catat jam berapa operasi dimulai 

10. Cata jam berapa mulai kontak antara solven dan bahan yang akan diekstrak. 

11. Cata lamanya waktu setiap siklus. 

12. Hitung persen berat ekstrak setiap siklus dan keseluruhan 

13. Catat perbedaan warna setiap siklus 

14. Ukur density setiap siklus 

 

Buketrrata, ………………201 

Pembimbing, 

 

 

Ir. Anwar Fuadi MT. 

Nip.19610807 199303 1 002 
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Lembaran Data Leaching 

 

Kelompok:   Percobaan tanggal:   Hari: 

No Tekanan 

Steam 

(bar) 

T.kondensor Temp 

pemanas 

Temp 

Labu ut 

Waktu 

(menit) 

Mulai 

Jam… 

Siklus 

in out 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         
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3.  PENGERING UNGGUN TERFLUIDISASI 

 (Fluidized Bed Dryer) 

 

 

I. PENDAHULUAN 

1.2 Latar Belakang 

Pemisahan komponen yang memiliki perbedaan sifat fisik ataupun kimiawi 

merupakan salah satu proses yang sering dijumpai pada proses di Industri Kimia 

selain pencampuran, reformasi, dan lain-lain. 

 Pengeringan system fluidisasi unggun atau juga dikenal penguap unggun 

fluidisasi sebagai proses pemisahan bertujuan mengurangi kadar air didalam bahan 

padat. Sesuai dengan namanya maka udara panas dilewatkan didalam unggun padat 

yang berbentuk granular dari bawah, sehingga unggun padatan tersebut mengalami 

fluidisasi yaitu sifatnya unggun padat berubah menyerupai sifat fluida.  

 Biasanya udara terlebih dahulu dipanaskan menggunakan steam (steam) 

sebagai sumber panas dan kemudian dialirkan ke dalam unggun sebagai media 

pengering. Proses ini banyak digunakan pada produk farmasi, yang mementingkan 

sterilitas, dan produk bangunan semen, bijih plastik, dan lain-lain, dengang prioritas 

kapasitas. 

 Penggunaan reactor dengan unggun terfluidisasi banyak digunakan pada proses 

reforming produk naphta dengan penggunaan berbagai katalis (biasanya campuran 

logam). 

 

1.2 Tujuan Percobaan 

Setelah melakukan praktek pengeringan dengan menggunakan Fluidized Bed 

Dryer diharapkan mahasiswa dapat: 

1. Mengoperasikan peralatan unit pengering fluidisasi dengan aman dan benar. 

2. Menghitung efisiensi panas/kalor dari peralatan unit pengering fluidisasi di 

Laboraturium Pilot Plant 

3. Memperkirakan kebutuhan steam (steam) sebagai sumber panas seoptimum 

mungkin 
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4. Menjelaskan titik fluidisasi, laju fluida, dan perkiraan waktu yang dibutuhkan 

dengan optimum. 

 

II. LANDASAN TEORI 

 Perhitungan perpindahan kalor dan massa memerlukan pengetahuan tentang 

luas area kontak fluida (udara) dengan partikel unggun, laju massa dan juga kekuatan 

penyebab (driving force) yang biasanya berupa temperature atau konsentrasi. 

 Masalah yang paling sering dijumpai adalah penentuan titik fluidisasi yang 

dikategorikan optimum (dikenal sebagai fluidisasi partikulat/homogen) yaitu laju 

fluida dan ketinggian unggun terfluidisasi tidak terlalu tinggi yang menyebabkan 

timbulnya dua fasa yang sangat berbeda (tidak homogen), satu fasa sinambung dan 

satunya fasa tidak sinambung. Fluidisasi partikulat biasanya dicapai dengan laju 

fluida yang rendah, tetapi tidak terlalu rendah. 

 

2.1 Neraca Massa dalam Perhitungan 

 Suatu persamaan dari percobaan adsorpasi uap iso-oktana dari arus campuran. 

Uap tersebut dengan udara oleh biji-biji alumina. Percobaan dilakukan oleh A.G. 

Bakhtiar (Trans. Inst. Of Chem. Eng.) ini mendapatkan persamaan: 

 Gm (y0 – y) = WF d/dt       (4.1) 

Dimana: 

 Gm  = Laju molar gas 

 W = massa padatan dalam unggun 

 F = banyaknya uap terserap dalam padatan [dalam mol] 

 y, y0 = fraksi mol uap dalam aliran gas keluar (masuk) 

Untuk percobaan dengan peralatan Laboraturium Pilot Plant persamaan diterapkan 

sebagai berikut: 

  Gu (y0 – y) = WF d/dt      (4.2) 

      atau Gu (y0 – y) t = WF  

dimana: 

Gu = Laju udara masuk {kg/dt} 

      = laju anemometer (m/dt) x Luas Area (lubang masuk) x Volume jenis udara. 

W  = massa padatan dalam unggun kering (sebelum direndam dalam air) 
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F  = banyaknya air terserap dalam padatan (dalam mol) 

yo=  kandungan uap air (Ho) dalam aliran gas/ udara masuk 

y = kandungan uap air (H) dalam aliran gas/ udara keluar. (Psychometerik) 

t  = waktu operasi 

 

2.2 Pengembangan Unggun Karena Aliran Fluida 

 Karena adanya aliran fluida, partikel-partikel dalam unggun akan bergerak dan 

menyebabkan timbulnya volume unggun yang baru, yang berarti berubahnya 

kerenggangan/porositas atau lebih dikenal voidage e dari partikel. Penurunan tekanan 

massa (juga kalor) antara fluida dan partikel. Kerenggangan e dapat dihitung dengan: 

 

 e
n
 = ( 1 – C )

n        
(4.3) 

  e
n
 = Uc/Ui        (4.4) 

dengan: 

 C = konsentrasi fraksional dari partikel padatan [volume pada   

   fluidisasi-volume awal/diam] 

 Uc = laju alir fluida/udara keluar unit 

 Ui = laju alir tak terbatas, log Ui = log Vo – dp/dt 

Vo  = laju fluida/udara masuk 

dp/dt = perbandingan diameter partikel/diameter dasar tabung unit fluidisasi 

n    = indeks angka ditentukan bilangan Reynold, Reo’ 

 

Reo’=  Uo dp ρ/µ 

dimana: 

Uo  = laju alir fluida/udara masuk 

dp  = diameter rata-rata partikel 

ρ     = massa jenis udara pada temperatur tersebut. 

µ     = visikositas udara pada temperature tersebut. 
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2.3 Penurunan Tekanan 

Penurunan tekanan (-ΔP) dihitung menggunakan persamaan Van Heerden 

sebagai berikut: 

-Δ P = (1 – e) (ρp – ρ). l .g      (4.5) 

 

dimana: 

 ρp = massa jenis padatan 

 ρ = massa jenis udara 

 l = ketinggian unggun pada titik fluidisasi  

 g = percepatan gravitasi (9,8 m/dt
2
) 

 

 

Gambar 4.1 Hubungan P dengan Uc 

 

2.4 Kecepatan Teoritis oleh Leva 

Uc = 0,0055  
  

   
  dp

2
 
(ρ  ρ) 

µ
      (4.6) 

 

2.5 Neraca Kalor 

 Dow dan Jacob memberikan persamaan atas koefisien perpindahan panas 

system padat-gas: 

     

 
                            *

[   ]ρ    

   ρ    
+         ρ  µ      (4.7) 
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dimana: 

 h = koefisien perpindahan kalor [ ditentukan pada neraca kalor] [W/m
2
K] 

 k = konduktivitas termal udara [W/mK] 

 d = diameter partikel padatan [m] 

 dt = diameter dasar tabung [m] 

 l = ketinggian unggun pada titik fluidisasi [m] 

 e = porositas/kerenggangan [dimensionless] 

 ρ1 = massa jenis padatan [kg/m
3
] 

 ρ0 = massa jenis udara [kg/m
3
] 

 c1 = kalor spesifik partikel padatan [dicari] [J/kgK] 

 c0 = kalor spesifik udara dari grafik Psikometrik dengan Tbasah dan Tkering 

 µ = viskositas  udara 

 Uc = laju alir udara keluar [m/dt] 

 

 Nilai h sekitar 200 Wm
2
K, jika dengan rumus Levenspiel & Walton sekitar 75 

W/m
2
K dan oleh Vreedenberg 340 W/m

2
K. 

 Sebuah grafik data tentang hubungan koefisien perpindahan panas dengan laju 

massa gas/udara khusus untuk bijih-bijih silica dengan diameter rata-rata 0,15 mm 

telah digambarkan pada gambar 2 berikut (diambil dari Chem Eng. Vol 2, JM 

Coulson, JF Richardson bab 6 Hal 256). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Perbandingan Hubungan Perpindahan Kalor Pasir Silika (0,15 mm) 

Terfluidakan dengan Udara 
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 Gambar 4.3 dan 4.4 berikut adalah gambar grafik Phsychometric pada tekanan 

atmosfer untuk mendapatkan: 

 Rh = kelembaban relative 

 χ = kandungan air 

 λ = kalor laten 

 v = volume jenis 

 S = kandungan panas pada udara lembab/sensible 

 ρ = masa jenis. 

 

 

Gambar 4.3 Psikometrik pada tekanan atmosfier (temperature vs Kelembaban dan 

entalpi. 
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Gambar 4.4 Psikometrik (temperature vs kelembaban dan entalpi) 

2.6 Perhitungan Kalor yang dilepas oleh steam (steam) 

Banyaknya kalor yang dilepas oleh steam persatuan waktu tidak dapat 

ditentukan/dihitung dengan tepat dikarenakan tekanan steam yang dipakai tidak 

tetap/konstan (yang dikendalikan temperature udara/gas masuk) sehingga katup 

pneumatic mengalami perubahan pembukaan sepanjang waktu tergantung keadaan 

udara masuk. Begitu juga temperature steam masuk tidak dapat ditentukan dengan 

tepat. Pendekatan yang dilakukan antara lain: 

1. Steam yang masuk dianggap masuk pada temperature yang sama dengan 

temperature steam sisa keluar, T1. 

2. Bekas steam sisa berupa kondensat dengan temperature, T2 dan steam sisa 

dengan T1. 

 Kalor dilepas = kalor [steam awal + kondensasi – kondensat sisa – steam 

sisa] 

 Q1         = m1 hg + m2 hfg – m2 hf  - m3 hg    (4.8) 

Dengan: 
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hg  = energy dalam (enthalpy) steam pada temperature steam sisa keluar T1 

(pengukuran langsung) 

hf     = energy daam kondensat pada temperature kondensat keluar T2 (pengukuran 

langsung) 

hfg   = kalor laten kondensasi steam pada temperature kondensasi (asumsikan T2) 

 

Harga hg, hf, hfg, diperoleh dari tabel uap (uap jenuh) 

m1   = laju massa steam terpakai dalam kg/jam 

m2   = laju massa kondensat dalam kg/jam 

m3   = laju massa steam tidak terpakai [sisa keluar] dalam kg/jam [m1 – m2] 

hg1   = energy dalam [entalpi] steam sisa pada temperature steam keluar   

 

Diasumsikan semua steam mengalami kondensasi dengan asumsi yaitu: m3 dianggap 

0 (nol) dan m2 = m1. 

 

 

2.7 Perubahan Kalor (Enthalpy) Udara/Gas di dalam Proses 

 Gas masuk ke peralatan dengan U1 (laju udara masuk), Tbasah dan Tkering 

tertentu yang akan diperoleh Rh (kelembaban relative), H (Enthalpy), χ 

(kelembaban), v (volume jenis), S (kalor spesifik/kapasitas kalor, Cp) dan λ (kalor 

laten) tertentu. 

 Setelah mengalami pemanasan pada penukaran panas (HE) (lihat Gambar 6) 

maka dengan parameter-parameter tersebut akan berubah sesuai grafik/chart 

physchometric dengan mengubah salah satu sumbu titik potong yaitu temperature 

kering (Tkering)/temperature diset. Disini kita sebut titik 1 (awal proses) diperoleh U1 

(laju udara masuk), Tbasah dan Tkering tertentu yang akan diperoleh Rh1 (kelembaban 

relative), H1 (enthalphy), χ1(kelembaban), v1 (volume jenis), S1 (kalor spesifik/ 

kapasitas kalor, Cp1) dan λ1 (kalor laten) tertentu/baru. 

 Sedangkan udara keluar peralatan juga kita peroleh U2 (laju udara masuk), 

Tbasah dan Tkering tertentu yang akan diperoleh Rh2 (kelembaban relative), H2 

(enthalphy), χ2 (kelembaban), v2 (volume jenis), S2 (kalor spesifik/ kapasitas kalor, 

Cp2) dan λ2 (kalor laten) tertentu. 
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 Diperoleh panas yang dilepas udara unggun secara sederhana dan diasumsikan 

tidak ada yang hilang sebagai berikut: 

 Kalor dilepas, Q2 = kalor udara awal – kalor udara akhir + kalor untuk  

     penguapan air [dari unggun] 

                 Q2 = (U1 x H1) – (U2 x H2) + (U1 x λ1)  (4.9) 

 dan, laju perpindahan massa: 

                 M1 = (U2 x χ2) – (U1 x χ1)    (4.10) 

 Dengan U1 dan U2 [dari anemometer m/dt] dikalikan permukaan/lubang 

masuk/keluar dikalikan v, volume jenis diperoleh laju massa kg/dt. 

 Persamaan perpindahan massa dari Carman-Kozeni 

           
 

        
                      (4.11) 

Dengan: 

 hρ = koefisien perpindahan massa unggun basah dan udara 

 ρ1 = massa jenis [densitas] udara sebelum masuk kolom unggun [sudah  

   pada temperature diset]. 

 

III. PERCOBAAN 

3.1 Susunan Alat dan Bahan yang digunakan 

1. Unit Pengering Unggun (Fluidized Bed Dryzer) (lihat Gambar 4.5). 

 

 

 

Gambar 4.5 Skema Unit Fluidized Bed Dryer 
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2. Data spesifikasi peralatan : 

Tipe : Aeromatic MP-01 

Pemanas : Steam [jenuh] maks. 7 bar(g) 

Kipas udara : Kipas isap 

  : Laju volumetric maks. 100% 360 m
3
/jam 

  : Daya 1,5 kW ; 4.500 rpm; 5.000 Pa 

  : Diameter lubang masuk/keluar = 10 cm 

Wadah : Acrylic Container 

  : Tahan temperature 
o
C 

  : kapasitas maks. 25 liter 

  : Diameter dalam kecil = 15 cm, diameter besar = 20cm,  

   tinggi = 47,5 cm. 

 

3. Peralatan Tambahan Unit Peralatan Fluidized Bed Dryer 

Anemometer 

Termometer ayun/swinging thermometer (bisa diganti Humidity Meter 

Vaisala) 

Neraca/timbangan 

4. Bahan : 

Kedelai atau jagung atau bijih silica atau beras 

Mistar ukur dan jangka sorong 

Beaker 1000 mL 

 

3.2 Prosedur Kerja 

1. Timbang ½ - ¾ kg kedelai/jagung/bijih silica/beras sebagai unggun 

2. Rendam dalam air selama 2 – 3 jam 

3. Timbang lagi unggun, catat temperature awak unggun T0 

4. Masukkan unggun kewadah, ratakan dan catat ketinggian [untuk 

mengetahui volume awal] 

5. Letakkan wadah beserta isi pada penopang peralatan, dan tancapkan 

kabel ke panel. 
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Catatan: pastikan ujung-ujung wadah bersih supaya dapat tertutup/terjepit 

merata dan tidak ada air lebih, yang menetes pada panel pengendali [lihat 

gambar 6] 

6. Buka katup udara tekan dan atur tekanan antara 4 – 5 bar 

7. Kabel utama catu daya terhubung. Putar saklar utama kekanan [paling 

bawah merah] 

8. Putar saklas HS ke 1 [on] disusul saklar BS untuk merapatkan 

wadah/container unggun 

9. Putar pembersih filter ke 1 [on] dari interval 6 – 8  

10. Pada panel waktu proses [K36] atur 61 menit dengan memutar potensio 

disebelah kanan [ditujukan instruktu/pengajar] 

Pada pengendali temperature, atur temperature udara masuk 50 
o
C 

dengan menggunakan tombol-tombol →, ↓, ↑ dan tombol but dibagian 

bawah dan angka 50.00 pada tampilan SV [merah] dan tampilan PV 

[hijau] adalah temperature proses sebenarnya. 

11. Buka katup steam sampai tekanan ± 2 bar [gunakan kaus tangan] 

 

Gambar 4.6 Panel Utama Fluidezed Bed Dryer 
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12. Putar saklar S94 putih ke posisi heating 

13. Pada panel waktu K63, tekan tombol start dan atur laju udara dengan 

memutar tombol R7 biru sampai titik fluidisasi [tidak bisa ditentukan, hanya 

dari pengamatan] 

14. Dengan menggunakan Anemometer, thermometer ayun yang terdiri dari 

thermometer kuning untuk Tkering  dan thermometer putih untuk Tbasah [atau 

menggunakan humidity meter Vaisala]. Isi tabel pengamatan. 

15. Catat juga laju steam [kondesat + steam sisa] dan temperature kondesat dan 

steam sisa. 

16. Ulangi untuk percobaan berikut dengan berat/jenis unggun berbeda dan 

temperature udara diatur 60
o
C 

17. Catatan: selama proses pastikan kotak/ruangan/compartment pemanasan 

tertutup rapat, demikian juga ruangan pengendali/converter 

Penghentian proses: 

a. Tutup katup-katup manual gunakan sarung tangan 

b. Pada panel pengendalian putar tombol R1 putih ke cooling dan tekan tombol 

waktu stop 

c. Putar tombol waktu K63 ke 0 [hilang] dan putar tombol R7 [biru] ke 0 

d. Putar tombol pembersih filter ke 0 off disusul tombol HS dan BS ke 0 off 

e. Lepas kabel dari panel, ambil wadah, ukur temperature dan berat unggun. 

f. Pada panel pengendali matikan saklar utama [merah] dengan menekan tutup katup 

steam dan udara tekan 

 

Pemasukkan/setting parameter ditunjukkan oleh instruktur. 

 

Untuk kasus normal tekan tombol   dan tombol buta                 

Dengan menekan tombol  \        masukkan nilai : 

 H [Hysterisis]   = 10.0% 

 L [Setpoint Limit]  = 90.0
o
C 

 P [Proportional Gain]  = 50.0% 

 A [Automatic Setting]  = 1 – 15 (sesuai kebutuhan temperature) 

AT  

PARA 



49 
 

 I [Integral Reset Time] = 40 s 

 d (Derivative Action Gain) = 15 

 r (Process Recidetance) = 0 

 

3.3 Data yang diambil 

Percobaan   : ……………………………………………………….. 

Tanggal Percobaan  : ……………………………………………………….. 

Nama Praktikan  : ……………………………………………………….. 

      ……………………………………………………….. 

      ……………………………………………………….. 

Berat unggul awal, M0 = …… kg T unggul awal, T0 = ……
o
C 

Berat unggul awal, M1 = …… kg T unggul akhir, T1 = ……
o
C 

Tinggi unggun awal = …… cm Volume unggun awal = ……
o
C 

Tinggi unggun pada 

titik fluidisasi 

= …… cm Volume unggun pada 

titik fluidisasi 

= ……m
3
 

Temperature udara 

diset 

Tkering1=  C Diameter rata-rata 

unggun 

= ……cm 

Temperature 

kondesat,T2 

= ……
o
C T steam sisa, T1 = ……

o
C 

Laju massa kondesat, 

m2 

=     kg/jam Laju massa steam 

total,m1 

= …kg/jam 

Laju udara masuk, Uc = …. m/dt Dari T  

 

IV. PETUNJUK KESELAMATAN KERJA 

1. Gunakan jas lab tangan panjang 

2. Peralatan mudah pecah ( gelas dan elektronik) 

3. Pipa steam panas (gunakan sarung tangan tahan panas) 

4. Banyak uap alcohol (mudah terbakar dan karsinogen) 
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V. CARA PENGOLAHAN DATA 

1.1 Cara Perhitungan 

1. Bandingkan dan hitung persamaan 2 dan 10? 

2. Tentukan nilai c dengan persamaan 3 dan 4. Contoh satu proses/interval 

waktu saja? Volume awal dan volume fluidisasi tentukan terlebih dahulu. 

3. Hitung perbedaan tekanan –ΔP dengan persamaan 5, bandingkan dengan 

P12 di panel (satu contoh)? 

4. Hitung Laju Udara Masuk (Uc) dengan persamaan 6, bandingkan dengan 

pembacaan anemometer (satu contoh) 

5. Dengan menggunakan h = 200 pada persamaan 7 dan 11, hitung satu 

contoh: 

a. Kapasitas panas padatan/unggun, Cp (C1) 

b. Koefisien perpindahan massa hρ 

6. Hitung kalor yang dilepas oles steam, Q1 (persamaan 8) untuk seluruh 

proses! 

7. Hitung kalor yang dilepas oleh udara, Q2 (persamaan 9) untuk seluruh 

proses! 

8. Hitung kalor yang diterima unggun [M0/M1 x Cp x (T1 – T2)] 

2.2 Hasil Pengolahan Data 

 

Waktu 

(menit) 

Udara Masuk Udara Keluar 

Tbasah Tkering Rh χ λ v Tbasah Tkering Rh χ 

0           

5           

10 dst.           
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4.  HUMIDIFIKASI & DEHUMIDIFIKASI) 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Operasi humidifikasi adalah operasi yang bertujuan meningkatkan kadar air 

dalam udara dengan cara mengontakkan udara dengan air. Selama kontak terjadi 

perpindahan sedikit massa air kedalam udara sehingga kangdungan air/uap dalam 

udara meningkat. Proses perpindahan massa air dari fasa cair kedalam fasa gas 

memerlukan panas sensible yang diambil baik dari fasa cair dan gas gas, artinya 

panas juga dipertukarkan pada kedua fasa. Pembasahan udara dengan uap air sering 

dilakukan pada wilayah yang mempunyai suhu udara tinggi dan kering agar 

diperoleh udara yang lebih basah dan suhu yang lebih rendah. Pemakaian lain udara 

basah dan dingin adalah untuk humidifikasi digunakan untuk memperoleh air dingin 

dengan menggunakan peralatan cooling tower. 

 Operasi dehumidifikasi adalah operasi yang bertujuan menurunkan kadar uap 

air dalam udara dengan dua cara, yaitu dengan mengontakkan udara basah dengan 

adsorbent atak mengontakkan dengan permukaan dingin sehingga udara turun 

suhunya dan sebagian uap air dalam udara mengembun. Pada penyimpanan bahan 

logam udara kering biasanya digunakan untuk menjaga lingkungan agar tidak 

bersifat korosif, sedangkan pada penyimpanan bahan organic udara kering menekan 

pertumbuhan mikroba sehingga bahan lebih awet. Dalam industry proses peralatan 

dehumidify berupa kolom adsorbsi. 

 

1.2 Tujuan Percobaan 

1. Menghitung koefisien pindah panas hGa dan koefisien pindah massa kya 

pada kolom isian cooling tower 

2. Membandingkan suhu air yang diperoleh dari praktikum terhadap suhu air 

seharusnya yang diperoleh secara teoritis dari cooling tower 

3. Mengetahui pengaruh laju alir udara Gs’ terhadap kelembaban udara Y 

sepanjang kolom adsorbsi 
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4. Menghitung harga kelembaban Y, suhu udara T dan entalpi H pada 

beberapa titik dalam kolom adsorbsi untuk menganalisa keadaan kolom. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Humidifikasi (Penambahan air ke dalam udara) 

 Humidifikasi adalah proses penambahan uap air ke dalam udara untuk 

mencapai kadar air atau humidity tertentu. Proses ini identik dengan proses 

pendinginan air panas menggunakan menara pendingin jika ditinjau dari sudut 

penambahan massa air ke dalam udara akibat pelepasan panas laten air yang disertai 

dengan pelepasan massa air ke udara, sehingga menambah massa air ke udara. 

Perhitungan pada proses humidifikasi menggunakan neraca massa yang sama pada 

neraca massa pada menara pendingin atau cooling tower. 

Setiap Industry hampir dapat dipastikan menggunakan unit menara air 

pendingin. Unit alat ini berfungsi sebagai penyedia air pendingin untuk alat-alat 

pendingin seperti: cooler, condenser dll. Atau untuk mendinginkan bahan refrigerant 

yang dipakai pada pengkondisian udara pada temperature rendah.  

Prinsip kerja dari menara air pendingin adalah melepaskan kandungan panas 

yang dikandung oleh air panas (yang berasal dari outlet alat pendingin) ke udara, 

sekaligus terjadi perpindahan massa air ke udara, dan yang menjadi produk adalah air 

yang telah dingin, sedangkan pada humidifikasi produk yang dikehendaki adalah 

udara yang lebih lembab dari sebelumnya.  

Umpan pada menara pendingin adalah air panas/hangat yang keluaran dari 

operasi unit lain, kemudian dikontakkan dengan udara. Sebagian kecil uap air 

menguap, sedangkan untuk menguap diperlukan kalor yang sebagian besar diambil 

dari air, sehingga temperature air menjadi lebih rendah dibandingkan air yang masuk 

kolom. 

 Luas permukaan kontak merupakan poin penting dalam operasi yang 

melibatkan kontak antara fasa cair dan gas, karena itu dilakukan usaha untuk 

membuat alat yang dioperasikan mempunyai luas kontak yang besar. Walaupun 

demikian luas permukaan kontak bukan meruoakan satu-satunya faktor yang 

menentukan operasi berjalan dengan berhasil. Salah satu cara membuat luas kontak 

antara gas-cair besar adalah dengan cara memberikan isian pada kolom. 
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 Pada cooling tower air masuk lewat atas turun kebawah dengan laju alir L’ 

dan udara masuk ke bawah keatas dengan laju Gs’. Gambar di bawah adalah sketsa 

operasi pada cooling tower secara adiabatic dan keadaan steady state. Untuk operasi 

adibatis dan steady state. Neraca massa uap air yang mengalir bersama udara (G’) 

pada sepanjang ΔZ adalah: 

 

 Gs’ dY = Kya (Y’as – Y’) dZ      (5.1) 

 

 
   

   
       

  
      

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Resirkulasi Cairan pada Cooling Tower 

 

Integrasi pada panjang, Z = 0; kelembaban, Y’ = Y’1 sampai Z = Z; Y’ = Y’2 dan 

Y’as konstan menghasilkan  

 

   
         
         

  
    

   
       (5.2) 
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Neraca panas sepanjang ΔZ adalah: 

 Gs’ Cs dTG = hGa ( TG – Tas ) dZ      (5.3) 

 

 
   

         
  

      

     
          

 

Integritas pada Z = 0; suhu, TG = TG1 sampai Z=Z; TG=TG2 dan Tas constant dan Cs 

dianggap konstan, menghasilkan 

 In 
        

        
  

    

     
      (5.4) 

 

Kya = Koefisien pindah massa diffusi 

hGa = Koefisien pindah panas konveksi 

 Harga NtG (number of gas-phase transfer units) dan HtG (Height of gas phase 

transfer units) adalah: 

 

        
         

         
      (5.5) 

                   (5.6) 

 

 

2.1 Kolom 55dsorbs (Adsorbtion Colum) 

  Operasi dehumidifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan kolom 

55dsorbs dengan adsorbent berupa butiran silica gel yang tersusun sepanjang kolom. 

Udara dengan kelembaban relative tinggi melewati unggun silica gel (fixed bed) dan 

keluar dengan kelembaban lebih rendah karena sebagian uap air yang terkandung 

dalam udara teradsorbsi oleh silica gel. Uap air berpindah dari fasa gas menjadi cair 

pada permukaan silica gel, reaksinya adalah reaksi fisika dan endotermik. Air 

terserap pada silica berupa air terikat, kandungan air terikat dengan kadar air diudara 

mempunyai kesetimbangan pada temperature tertentu. 

 Gambar dibawah merupakan sketsa operasi dehumidifikasi pada kolom 

adsorbsi berisi bed silica gel. Operasi ini berjalan adiabatic dan keadaan unsteady 

sampai silica gel berkesetimbangan dengan udara yang melewatinya. 
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Gambar 5.2 Kolom Absorber 

  Keadaan kejenuhan silica gel dalam kolom dapat dipresiksi dengan 

mengetahui kelembaban udara dan entalpi yang keluar pada setiap titik sepanjang 

kolom. Unggun yang masih uniform dan belum jenuh akan memberikan gradiasi 

sebanding dengan ketinggian kolom terhadap kelembaban dan entalpi udaranya. 

 Pada unggun silica gel yang belum jenuh besarnya kelembaban adalah 

Y1>Yd>Yc>Yb>Ya>Y2, dan seterusnya sepanjang bed. 
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III.    PERCOBAAN 

3.1 Susunan Alat dan Bahan yang dipergunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Skema Unit Humidifikasi dan Dehumidifikasi 

 

3.2 Prosedur Kerja 

3.2.1 Dehumidifikasi 

a. Atur semua valve (aliran udara dari bawah keatas) 

b. Nyalakan kompresor dengan menekan tombol ON (bagian kompresor) pada 

control panel dan atur ΔP orifice 20mmHg 

c. Catat suhu dan suhu bola basah udara masuk, udara keluar, titik A,B,C,D 

d. Ulangi untuk ΔP = 30, 40, 50, dan 60 mmHg 

e. Matikan kompresor dengan menekan tombol OFF (bagian kompresor) pada 

control panel. 

 

3.2.2 Humidifikasi Tanpa Pemanasan 

a. Atur semua valve 

b. Periksa air volume pada unit alat humidifikasi, cukup ±1/3 bagian 
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c. Nyalakan control panel dengan memutar ON pada saklar utama warna hitam 

dan saklat control warna merah 

d. Nyalakan kompresor dengan menekan tombol ON kompresor pada control 

panel dan atur ΔP orifice 30 mmHg 

e. Nyalakan pompa dengan menekan tombol ON pompa pada control panel dan 

atur laju alir 100 liter/jam 

f. Catat suhu air tiap 5 menit sampai suhunya konstan (steady state) 

g. Setelah konstan catat suhu dan suhu bola basah udara masuk dan udara keluar 

h. Matikan kompresor dengan menekan tombol OFF (bagian kompresor) pada 

control panel 

i. Matikan pompa dengan menekan tombol OFF (bagian pompa) pada control 

panel 

 

3.2.3 Humidifikasi dengan Pemanasan 

a. Atur semua valve sehingga aliran udara melewati kolom pemanas. 

b. Periksa air volume pada unit alat humidifikasi, cukup ±1/3 bagian. 

c. Atur set point suhu 70 
o
C pada control panel 

d. Nyalakan pemanas dengan memutar tombol pada bagian pemanas pada angka 

2, yaitu pemanasan terkontrol 

e. Nyalakan kompresor dengan menekan tombol ON kompresor pada control 

panel dan atur ΔP orifice 30 mmHg 

f. Nyalakan pompa dengan menekan tombol ON pompa pada control panel dan 

atur laju alir 100 liter/jam 

g. Catat suhu air tiap 5 menit sampai suhu keduanya konstan (steady state) 

h. Setelah konstan catat suhu dan suhu bola basah udara masuk dan udara keluar 

i. Matikan kompresor dengan menekan tombol OFF (bagian kompresor) pada 

control panel 

j. Matikan pompa dengan menekan tombol OFF (bagian pompa) pada control 

panel. 
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III. PETUNJUK KESELAMATAN KERJA 

a. Pastikan semua valve telah diatir sesuai keperluan menghindari aliran tertutup 

yang berakibat pada kompresor 

b. Buka penuh semua karangan pada discharge pompa sebelum menyalakan 

pompa untuk menghindari kerusakan 

c. Sebelum menyalakan pemanas, aliran udara harus sudah mengalir ke dalam 

kolam pemanas untuk menghindari pemanasan tidak terkendali karena sensor 

panas termokopel terletak diatas kolom 

d. Dalam mengambil data dan mengatur valve dilakukan dengan memanjat, 

pastikan posisi tempat berpijak adalah pipa kerangka kontruksi unit alat. 

 

IV. CARA PENGOLAHAN DATA 

 

5.1 Perhitungan (gunakan satuan S1) 

Dehumidifikasi 

a. Hitung laju alir gas dengan menggunakan rumus orifice 

b. Hitung kelembaban udara masuk Y1, Ya, Yb, Yc, Yd dan udara keluar Y2 

menggunakan data temperature udara kering dan basah menggunakan 

psycrometric chart. 

c. Hitung entalpi udara masuk H1, Ha, Hb, Hc, Hd, dan udara keluar H2 

menggunakan data temperature udara kering dan basah menggunakan 

psycrometric chart 

 

Humidifikasi 

a. Hitung laju air gas dengan rumus orifice 

b. Hitung kelembaban udara masuk Y1 dan udara keluar Y2 dari temperature 

kering dan basah menggunakan psycrometric chart 

c. Hitung kapasitas panas lembab udara masuk dan keluar dengan menggunakan 

psycrometric chart, hitung rata-ratanya 

d. Hitung Kya menggunakan persamaan (2) 

e. Hitung hGa menggunakan persamaan (4) 

f. Hitung NtG menggunakan persamaan (5) 
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g. Hitung HtG menggunakan persamaan (6) 

 

Rumus orifice, 

     
  

√            
  √

     

  
            

 

Dengan : 

 Co = 0,610974 

 D1/Do = 2,5094 

 ΔP = Penurunan tekanan (N/m
2
) 

 ρ’ = Rapat massa udara lembab (kg/m
3
) 

  =   ⁄  (v = volume lembab) 

 

Laju alir massa udara basis kering 

                            

Dengan : 

 A = ¼ ΠD
2 

 
D = 3 in = 3. 0,0254 (m) 

 

Rapat massa udara 

         (
 

      
) (

     

  
)                               

 Dimana Tf adalah suhu udara (K) 

 

5.2 Penyajian Hasil Percobaan 

 Data yang ditampilkan adalah data yang telah diolah (data jadi) 

Dehumidifikasi 

a. Sajikan grafik hubungan antara kelembaban udara Yi, terhadap panjang kolom 

adsorbsi untuk semua variasi laju air kedalam satu grafik 

b. Sajikan grafik hubungan antara entalpi udara Hi, terhadap panjang kolom 

adsorbsi untuk semua variasi laju alir kedalam satu grafik 
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Humidifikasi 

a. Tabelkan harga Kya, hGa, NtG, HtG untuk humidifikasi dengan pemanasan dan 

tanpa pemanasan kedalam satu tabel 

b. Tabelkan harga temperature air pada saat steady state Tas dan harga 

temperature bola basah udara masuk kolom Taw untuk humidifikasi tanpa 

pemanasan dan dengan pemanasan 

 

5.3 Hal-hal yang dibahas dalam Laporan 

 

Dehumidifikasi 

a. Bahas grafik hubungan antara kelembaban udara Yi, terhadap panjang kolom 

adsorbsi untuk semua variasi laju alir, sebagai pembanding bahasan adalah 

grafik ideal yang diperoleh apabila silica gel dalam kolom masih uniform dan 

belum jenuh 

b. Bahas grafik hubungan antara entalpi udara Hi, terhadap panjang kolom 

adsorbsi untuk semua variasi laju alir, sebagai pembanding bahasan adalah 

grafik ideal yang diperoleh apabila silica gel dalam kolom masih uniform dan 

belum jenuh 

 

Humidifikasi 

a. Bahas kenapa harga Kya, hGa, NtG, HtG yang diperoleh dari perhitungan untuk 

humidifikasi dengan pemanasan dan tanpa pemanasan berbeda 

b. Bahas kenapa harga Tas, dan Taw berbeda 
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5.  EVAPORASI LAPISAN TIPIS JATUH 

(Falling Film Evaporation) 

 

 

I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Proses evaporasi adalah menaikkan konsentrasi atau kadar kepekatan suatu 

larutan yang terdiri dari zat terlarut yang tak mudah menguap dari zat pelarutnya 

yang relative lebih mudah menguap. Penguapan beberapa porsi pelarut tersebut akan 

memberikan produk yang berupa larutan pekat dan kental, sedangkan hasil 

kondensasi uap pelarutnya bisa dibuang langsung sebagai limbah atau didaur ulang 

dan digunakan lagi sebagai pelarut. Hal-hal ini yang membedakan proses evaporasi 

dengan distilasi. 

Falling Film Evaporator adalah metoda penguapan dengan cara menjatuhkan 

bahan umpan membentuk lapisan tipis, sementara itu pemanas dikontakkan terhadap 

umpan lapis tipis tersebut dalam suatu kolom FFE (kalandria). Pertimbangan dibuat 

lapisan tipis adalah: 

a. Luas permukaan lebih luas, sehingga memudahkan proses penguapan 

b. Penguapan yang terjadi berada dibawah titik didih air atau pelarut lain 

sehingga memerlukan kalor lebih sedikit 

 

1.2 Tujuan Percobaan 

Setelah melakukan percobaan Falling Film Evaporator ini, mahasiswa 

diharapkan dapat: 

1. Mengoperasikan peralatan Falling Film Evaporator 

2. Memilih temperature dan tekanan yang optimum untuk umpan tertentu 

3. Menghitung koefisien perpindahan panas pada FFE/kalandria 

4. Menghitung efisiensi penggunaan steam sebagai sumber panas 

5. Menjelaskan piranti pengendalian tekanan secara otomatis pada system 

control 
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II. Teori 

Falling film evaporator adalah salah satu jenis alat untuk proses evaporasi yang 

diklasifikasikan dalam kelas long tube vertical evaporator (LTVE) bersama-sama 

dengan climbing film evaporator (CFE). Sedangkan berdasarkan tipe pemanasan 

dapat diklasifikasikan kedalam system pemanasan dipisahkan oleh dinding 

pertukaran panas, yaitu jenis kolom calandria shell and tube, FFE memiliki 

efektivitas yang baik untuk: 

a. Pengentalan larutan-larutan yang jernih 

b. Pengentalan larutan berbusa 

c. Pengentalan larutan-larutan-larutan yang korosif 

d. Beban penguapan yang tinggi 

e. Temperature operasi yang rendah 

 

Kinerja suatu evaporator ditentukan oleh beberapa faktor lainnya: 

a. Konsumsi uap 

b. Steam ekonomi 

c. Kadar kepekatan 

d. Persentasi produk 

 

Untuk tujuan teknik dan karakteristik evaporator yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Neraca massa dan energy 

b. Koefisien perpindahan panas 

c. Efisiensi 

 

 Proses penguapan berlangsung pada kalandria shell and tube, di dalam 

kalandria terdapat tabung berjumlah tiga, umpan masuk didistribusi ke masing-

masing tube, kemudian membentuk lapisan tipis pada selimut bagian dalam tube. 

Sementara pemanas (steam atau air panas) berada diluar tube, bahan umpan yang 

turun secara gravitasi menyerap panas maka terjadi penguapan pelarut sehingga 

keluar dari kandria terdiri dari dua fasa (fasa uap pelarut dan larutan pekat) kemudian 

dipisahkan diseparator. Metode FFE sudah banyak digunakan pada industry: 

a. Produksi pupuk organic 
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b. Proses desalinasi 

c. Bubur kertas dan industry kertas 

d. Bahan alami/larutan biologi. 

 

 
 

Gambar 5.1 Diagram Alir Massa Sistem Falling Film Evaporator 

 

Persamaan Neraca massa: 

 m1 = m2 + m3                             m3 = m1 – m2 

 

m1 = laju feed (kg/jam)  dari hasil kalibrasi 

m2 = larutan pekat (kg/jam) 

m3 = uap pelarut (kg/jam) 

 

1. Menghitung effisiensi penggunaan panas pada FFE 

  
   

  
     

      
  

                               

                          
    

2. Menghitung koefisien perpindahan panas total (U) 



65 
 

   
      

     
   ;  luas perpindahan panas diketahui A =  1 m

2
 

 

 

Gambar 5.2 Pola Temperatur Rata-Rata Sepanjang Pemanas 

Temperatur rata-rata logaritma: 

     
        

   
 

  
   

   
 

3. Steam Ekonomi:     
  

  
   

Harga koefisien perpindahan panas pada literature: 
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III. Alat dan Bahan  

1. Alat-Alat 

a. Unit Peralatan Falling Film Evaporator 

b. Ember sebanyak 3 buah 

c. Gelas ukuran plastic 2000 ml/ 1000 ml masing-masing 3 buah 

d. Refraktometer 

e. Thermometer 

f. Sarung tangan 

 

2. Bahan-Bahan 

a. Air  

b. Gula atau  

c. Asam Citrat 
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IV. Prosedur Kerja 

 

4.1 Prosedur Percobaan 

a. Kalibrasi laju air: 

  

Laju Feed 

(lt/h) 

Kalibrasi I 

(kg/h) 

Kalibrasi II 

(kg/h) 
Rata-rata 

100    

150    

200    

250    

300    

 

b. Buat kurva kalibrasi (lt/h) vs kg/h (rata-rata) dengan regresi 

 

0 100 150 200 250 300

Laju alir volumetric (lt/h)

Kg/h

 

 Atau buat persamaan linier: y = mx + b 
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Gambar 5.4  Skema Unit Falling Film Evaporator 

 

c. Prosedur Kondisi Operasi untuk pemanasan langsung: 

  

P (steam) bar gauge Laju alir feed (lt/jam) 

0,25 100 ; 150 ; 200 ; 250 ; 300 

0,50 100 ; 150 ; 200 ; 250 ; 300 

0,75 100 ; 150 ; 200 ; 250 ; 300 

1,00 100 ; 150 ; 200 ; 250 ; 300 

1,25 100 ; 150 ; 200 ; 250 ; 300 

1,50 100 ; 150 ; 200 ; 250 ; 300 

 

Data yang diambil: 

1. Laju alir steam (ms)   dari laju alir kondensat 
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2. Laju alir larutan pekat (m2) 

3. Temperature operasi: T4, T6, T7, T8, T10, T11, T12 dan T14 

 

Keterangan: 

T4 : Temperatur steam masuk kolom FFE 

T6 : Temperatur pendingin keluar 

T7 : Temperatur feed masuk 

T8 : Temperatur kondensat keluar 

T10 : Temperatur uap pelarut 

T11 : Temperatur larutan pekat 

T12 : Temperatur distilat (kondensasi pelarut) 

T14 : Temperatur pendingin masuk 

 

V. PETUNJUK KESELAMATAN KERJA 

1. Umpan terlebih dahulu dialirkan kemudian steam dinyalakan (dibuka), 

dilarang memasukkan steam tanpa ada bahan yang akan dipanaskan. 

Begitu pula apabila proses hendak diberhentikan maka katup steam 

ditutup terlebih dahulu kemudian aliran umpan dihentikan. 

2. Gunakan sarung tangan, karena peralatan dialiri steam sehingga 

menimbulkan panas; 

3. Gunakan helm untuk melindungi kepala dari benturan peralatan dan 

panel-panel disekitar alat falling film evaporator. 
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VI. Data Hasil Percobaan 

a. Pengamatan 

P 

(bar) 

q 

(lt/jam) 
ml Ms m2 m3 T4 T6 T7 T8 T10 T11 T12 T14 

0,25 

100             

150             

200             

250             

300             

0,50 

100             

150             

200             

250             

300             

0,75 

100             

150             

200             

250             

300             

1,00 

100             

150             

200             

250             

300             

1,25 100             
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150             

200             

250             

300             

1,50 

100             

150             

200             

250             

300             

 

 

b. Data Hasil Percobaan 

P 

(bar) 

q 

(lt/jam) 
  U SE 

0,25 

100    

150    

200    

250    

300    

0,50 

100    

150    

200    

250    

300    

0,75 100    
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150    

200    

250    

300    

1,00 

100    

150    

200    

250    

300    

1,25 

100    

150    

200    

250    

300    

1,50 

100    

150    

200    

250    

300    
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