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BAB III 

PERANCANGAN PROSES 

 

3.1 Uraian Proses 

 

Proses merupakan cara atau metode bagaimana suatu produksi 

dilaksanakan. Produksi sendiri ialah kegiatan untuk menciptakan dan 

menambah kegunaan (utility) suatu barang dan jasa. Menurut Ahyari (2002) 

proses produksi adalah suatu cara, metode, ataupun teknik menambah 

kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang 

ada. Faktor-faktor tersebut seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan 

dana. 

Alur proses produksi benang Tekstur dapat dibagi menjadi : 

1.  Proses Dryer (Pengeringan) 

2.  Proses Melting (Pelelehan) 

3.  Proses Take up POY (Penggulungan Benang POY) 

4.  Proses Texturizing (Pembuatan Benang Tekstur) 

5.  Packing (Pengepakan) 
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Gambar 3. 1 Flow Proses Pembuatan Benang Tekstur 

3.1.1  Proses Dryer 

Yaitu proses pengeringan chip pada tingkat kekeringan 

yang diinginkan dan penghilangan kotoran- kotoran yang ada 

pada chip, karena didalam chip masih mengandung air yang jika 

tidak dihilangkan akan berpengaruh terhadap quality chip. Proses 

ini berfungsi untuk penurunan kadar air yang terkandung di 

dalam chip. Chip yang masih memiliki moisture regain 0.3 % - 

0.5 % dikeringkan hingga mencapai 0.002% - 0.004% yang 

kemudian disebut dry chip. Chips pada proses dryer dipanaskan 

dengan udara panas dari heater. Udara tersebut merupakan udara 

tekan yang di suplai dari utilitas dan telah dihilangkan kandungan 

air dan udaranya sehingga diperoleh kandungan udara yang 

mempunyai sifat seperti nitrogen. 
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Sistem kerja mesin- mesin berawal dari atas ke bawah. 

Hal ini dikarenakan bagian tertentu dari mesin yang 

memanfaatkan gaya gravitasi untuk mentransfer chips. 

Sedangkan material yang dipakai berada dibawah. Untuk itu 

diperlukan air dyer dengan hasil udara tekan yang telah diatur 

secara otomatis. Mesin- mesin yang digunakan di proses dryer 

adalah chamber, wet silo chip,feeder hopper, crystalizer, cyclon, 

dryer, top hopper, dan bottom hopper. Proses dryer secara lebih 

rinci terdiri dari beberapa bagian yaitu : 

3.1.1.1 Charging chip  

Proses ini merupakan proses awal pembuatan benang 

poliester. Proses ini adalah proses memasukkan bahan baku 

chip ke dalam chamber. Chips yang telah memenuhi standart 

pengecekan kualitas dilaboratorium dimasukkan kedalam 

charging chips. Charging chips adalah tangki penampung 

yang berfungsi untuk menampung chips dari bag ke wet 

chips silo. Bag chip diangkut dengan hoist crain kemudian 

memposisikan bag pada center chamber, tali bag pada bagian 

bawah dipotong dengan pisau atau cutter sehinggan  chip 

akan turun dengan sendirinya ke dalam chamber. Dalam 

proses ini chip belum mengalami proses pemanasan hanya 

disimpan saja sehingga chip masih mengandung kadar air 

yang belum memenuhi standart. Chips yang ada di wet chips 
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silo tersebut nantinya akan diproses menjadi benang 

polyester dengan proses pemanasan yang continue sehingga 

didapatkan chips dengan kadar H2O yang disyaratkan. Chips 

yang disimpan dalam wet chips silo akan dilakukan sirkulasi 

(blending dengan tujuan agar didapatkan chips yang 

homogen. 

Alat- alat yang digunakan : 

• Hoist crane yaitu alat untuk mengangkat bag chip pada saat 

pengisian ke chamber charging. 

• Cutter alat untuk memutus tali bagian bawah bag pada saat 

charging. 

• Lap dan air untuk membersihkan kotoran- kotoran yang 

menempel pada bagian bawah bag chip. 

• Buku laporan untuk mencatat jenis chip, nomor lot, berat 

chip per bag agar dapat menelusuri apabila terjadi 

permasalahan. 
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Gambar 3. 2 Silo Charging Chip 

Setelah chips masuk ke dalam chamber, chips akan 

di transfer menuju ke silo dan feeder hopper. Alur perjalanan 

chips adalah chips-udara-chips-udara-dan seeterusnya, hal 

ini dikarenakan agar tidak terjadi bloking pada pipa. Pada 

silo charging dilengkapi dengan air lock. Air lock biasa 

disebut juga rotary valve dimana kegunaannya untuk 

mengeluarkan chip dengan teratur, supaya chip dapat 

dialirkan sesuai kapasitas yang diinginkan dengan batas 

maksimal. Chip di transfer melewati rotary valve dengan 

menggunakan udara tekan menuju ke silo. Chips didorong 

dengan udara tekan yang bertekanan 2-3 bar dan dengan tact 

scub valve, 1 dan 2 membuka dan menutup secara bergantian 
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sehingga chips terdorong sampai ke silo. Silo adalah tangki 

tempat penampungan chips sementara yang berasal dari 

charging chips. Setelah chip turun dari silo, chip melewati 

Ruppic Compact/ Metal Detector yang yang dilengkapi 

sensor untuk mendeteksi dan memisahkan benda- benda 

asing terutama bahan- bahan yang terbuat dari logam yang 

dapat merusak peralatan yang ada sebelum masuk ke 

crystalizer hopper, karena didalam tumpukan chip yang 

dimasukkan ke silo hanya dijatuhkan saja tanpa disaring dan 

dipilah- pilah dahulu. Metal detector berupa 3 Y valve. Pada 

saat normal lubang yang lurus ke bawah terbuka dan lubang 

ke arah drain tertutup. Apabila didalam chips terdapat unsur 

metal, lubang velve yang lurus ke bawah akan tertutup dan 

sebaliknya lubang velve yang ke arah drain terbuka sehingga 

chip dan unsur metal akan terbuang keluar. 

Setelah melewati metal detector chip akan melewati 

rotary valve dan ditransfer oleh udara tekan dan dengan cara 

tact scub valve, 1 dan 2 membuka dan menutup secara 

bergantian sehingga chip terdorong menuju ke feeder hopper 

untuk proses crystalizer. 

3.1.1.2 Crystalizer 

Proses crystalizer adalah proses pengeringan pada 

chips dan penghilangan kotoran- kotoran dari kulit ari yang 
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terdapat pada chips. Pada proses ini membentuk ikatan 

polimer pada chips, karena molekul-molekul yang 

terkandung di chips masih tidak beraturan, dengan adanya 

proses ini maka molekul-molekul dalam chips akan 

beraturan dan saling mengikat.  Chips akan berbentuk seperti 

kristal, sehingga chip tidak akan menggumpal/blocking pada 

proses selanjutnya. 

Sebelum chip masuk mesin crystalizer, chip masuk 

ke dalam feeder hopper. Feeder hopper sebagai 

penampungan sementara sebelum chip diproses dalam 

crystalizer. Pada feeder hopper dilengkapi dengan 2 alat 

sensor yaitu : 

a. LSH (Level Sensor Hight)  

Level ini berfungsi untuk batas maksimum chip bisa 

stop atau chip dapat berhenti secara otomatis setelah 

mencapai batas maksimum. 

b. LSL (Level Snsor Low) 

Level ini berfungsi untuk batas minimum chip dapat 

berjalan/ mengalir sendiri sesuai dengan program. 

Chips akan turun ke crystalizer akibat gaya gravitasi 

dan diatur debitnya oleh air lock crystalizer. 
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Gambar 3. 3 Crystalizer 

Di dalam crystalizer inilah proses pengeringan chip 

dilakukan dengan udara dari blower melewati heater sebagai 

pengering chip. Chip mengalami proses pemanasan sekitar 

40 menit. Pemanas yang digunakan adalah udara panas 

(steam) dengan temperatur 165- 185oC. Pada mesin 

crystalizer dilengkapi dengan pulsator. Fungsi Pulsator 

sendiri untuk mengatur udara yang masuk ke ruang 

crystalizer yang bisa membuka dan menutup udara secara 

bergantian (vertical dan horizontal) dengan menggunakan 

sayap/ plat. Gerakan sayap- sayap agar pengeringan bisa 

maksimal menyeluruh ke seluruh ruangan crystalizer. Chip 

yang dalam crystalizer berada diatas screen. Seluruh bagian 

screen berlubang dengan diameter kecil yang berfungsi agar 



86 
 

udara yang diatur oleh pulsator dapat masuk ke ruang 

crystalizer secara merata. Udara panas yang masuk ke dalam 

crystalizer akan membuat aliran seperti gelombang. Chip 

yang diproses dikontakkan langsung dengan udara panas 

sampai mencapai standar yang diinginkan yaitu moisturnya 

10-20 ppm (part per milium). Udara yang digunakan untuk 

mengeringkan chips adalah udara jenis LP (Low Pressure). 

Kulit ari chip dan kotoran- kotoran yang ada pada chip  

dibuang melalui cyclone. 

Didalam proses crystalizer terdapat mesin-mesin 

yang menjadi pengering chip yang kesemuanya bekerja 

secara otomatis. Karena untuk mengeringkan chip 

membutuhkan tenaga panas yang besar maka mesin- mesin 

tersebut harus bekerja nonstop agar panas yang dihasilkan 

bisa tetap terjaga. Didalam sirkulasi udara pengering chip 

melibatkan beberapa mesin diantaranya : 

a. Blower 

Blower adalah mesin yang bekerja menghasilkan 

udara untuk digunakan mengeringkan chip didalam 

crystalizer. Blower akan menarik dan mendorong udara dari 

crystalizer menuju ke heater sehingga panas yang telah 

digunakan untuk pengeringan chip dapat digunakan kembali. 
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Hal tersebut dilakukan  untuk menghemat energi panas. 

Sehingga biaya produksi bisa lebih hemat. 

b. Heater 

Heater (steam) adalah suatu alat yang digunakan 

untuk menghasilkan udara panas didalam pengering chip. 

Heater yang digunakan adalah heater jenis steam (media 

yang digunakan untuk pemanas udara). Steam yang berasal 

dari boiler dengan suhu mencapai 185 +  2oC. Heater 

dilengkapi dengan control valve dan steam trap. Control 

valve berfungsi untuk mengatur banyaknya steam yang 

keluar, sedangkan steam trap berfungsi untuk membuang air 

kondensasi. Kedua alat ini bekerja secara otomatis dengan 

setting yang telah dilakukan. 

c. Cyclon 

Cyclon adalah suatu alat yang digunakan untuk 

menampung kotoran- kotoran dari proses cryztalizer. Pada 

awal udara masuk ke cyclone bertekanan besar berputar ke 

bawah semakin kecil, sehingga debu akan menempel pada 

dinding cyclone  kemudian masuk ke dust collector. Di 

dalam saluran sebelum masuk kedalam cyclone  dilengkapi 

dengan suatu alat yang namanya filter intlet cyclone. Filter  

ini berfungsi untuk menetralisir udara yang masuk dari 

crystalizer. Jika udara yang berasal dari crystalizer suhunya 
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melebihi setting maka filter ini akan bekerja secara otomatis 

yaitu katupnya akan membuka untuk menghirup udara dari 

luar sehingga mensetabilkan udara tersebut, katup ini akan 

menutup kembali jika udara sesuai dengan settinganya. 

Sedangkan udara akan dihisab oleh blower melalui pipa yang 

dipompa oleh hetaer untuk dipanaskan kembali dan 

selanjutnya ditransfer untuk memanaskan chip dalam 

crystalizer. 

3.1.1.3 Dryer 

Dryer adalah suatu proses yang bertujuan untuk 

menurunkan kandungan air lanjutan dalam chip sampai 

standart yang diinginkan, sehingga didapatkan kadar H2O 

yang disyaratkan yaitu 0,002 – 0,004 %. Jika kadar air yang 

terkandung didalam chips masih tinggi/rendah maka akan 

mengganggu proses pelelehan dan terjadi degradasi (benang 

pada waktu keluar dari pack/lubang spinneret akan terputus-

putus) dengan begitu proses produksinya akan mengalami 

masalah, karena kandungan H2O akan memutus rantai yang 

panjang menjadi pendek. Didalam dryer chips akan 

mengalami proses pemanasan oleh hembusan udara panas 

(steam) secara continue dengan temperature 165oC – 185oC 

(suhu tergantung material chip yang digunakan). Dengan 

lamanya proses pemanasan tersebut diharapkan kadar air 
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didalam chips sudah pada batas yang rendah yaitu 10-20 

Ppm. 

Jika kadar air yang terlalu tinggi dalam chips akan 

berpengruh terhadap kualitas hasil benang yaitu tenacity 

rendah, elongation tinggi, dan uster tinggi, menurunkan 

derajat polimerisasi pada saat melting ( terjadi reaksi 

hidrolisa sehingga ikatan – ikatan monomer pecah ). 

Sedangkan pengaruh terhadap produksi adalah filament 

break tinggi, unfull bobbin tinggi (berat benang tidak 

standart), waste tinggi dan produksi rendah. 

 

Gambar 3. 4 Dryer 

Chip yang telah mengkristal akan turun dan 

ditampung dalam coloum dryer. Chip yang berada di dalam 
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dryer dipanaskan dengan heater menggunakan udara dari 

A.D.U (Air Dyer Unit).  

A.D.U adalah alat yang digunakan untuk memproses 

udara dari compressor. Fungsi A.D.U yaitu untuk 

mengurangi kadar air di udara sehingga didapatkan udara 

kering mencapai minus (-) 40O sampai – 80OC. Satu unit 

A.D.U terdiri dari dua buah tangki dan dilengkapi dengan 4 

buah valve ditambah pneumatic. Pada tangki A.D.U diisi 

dengan silica gel dengan diameter + 5 mm yang berfungsi 

menyerap kadar air pada udara yang masuk ke dalam A.D.U 

A.D.U digunakan untuk media transfer chip, media 

panas, dan sebagai pneumatic. A.D.U akan 

mengkondensasikan temperatur H2O dan O2 beserta 

kandungan lainnya yang terdapat pada udara bebas sehingga 

tersisa kandungan udara yang mempunyai sifat seperti 

nitrogen, dimana pada udara bebas kandungan H2O akan 

mencair pada temperatur 4oC sedangkan O2 akan mengalir 

pada temperature -40oC. Perlu diketahui bahwa nitrogen 

merupakan gas inert yaitu gas yang tidak akan bereaksi 

dengan senyawa lain (dalam hal ini chips), karena chips 

merupakan senyawa kimia PET. Apabila kandungan udara 

yang dipergunakan masih terdapat kandungan O2 nya 

dimungkinkan chips didalam dryer akan mengalami 
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perubahan warna (oksidasi) akibat dari pemanasan yang 

mengakibatkan kandungan melt menjadi berwarna 

kekuning- kuningan. Sistem A.D.U menjadi satu kesatuan 

dengan compressor, udara terkompresi hasil compressor 

sebagian akan masuk ke dalam tangki penyimpanan dan 

sebagian lagi dikeringkan menggunakan air dryer. Udara 

terkompresi yang dikeringkan akan mengalami proses 

penurunan dew point. Dew point adalah nilai temperature 

yang dibutuhkan untuk mendinginkan sejumlah udara pada 

tekanan konstan sehingga uap air yang terkandung 

mengembun. Cara kerja A.D.U, udara dimasukkan dalam 

tangki yang berisi silica gel dan meregenerasi udara secara 

bergantian. Pada suatu interval waktu tertentu + 5 menit, zat 

desicant akan mencapai titik jenuhnya sehingga memerlukan 

proses regenerasi. Sebagian udara kering dialirkan ke dalam 

tabung sehingga kandungan air yang terkandung pada silica 

gel dikeluarkan, begitu seterusnya bekerja secara bergantian 

untuk meregenerasi udara dan mengisi tangki yang satunya. 

Pada proses regenerasi, udara kompresi tidak boleh dialirkan 

ke dalam tabung. Tekanan udara yang diberikan sebesar 6,6 

bar. Setelah adanya proses A.D.U ini kandungan udara yang 

dimiliki nilai dew point mencapai minus (-) 40O C,  sehingga 

udara yang dialirkan yaitu udara kering.  
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3.1.1.4 Top Hopper dan Bottom Hopper 

Top hopper dan Bottom hopper adalah tangki silo 

yang berfungsi untuk menampung chip sebelum di 

umpankan ke dalam extruder.  Sebelum chips sampai ke top 

hopper ada alat yang berfungsi membagi chips sampai ke top 

hopper satu dengan yang lainya yang dinamakan diverter 

valve. Diverte valve yaitu suatu sensor yang memiliki 

gerakanya straight (lurus) dan divert (belok) untuk mengatur 

arah chips ke dalam pengisian tangki –tangki top hopeer 

secara bergantian. Apabila salah satu tangki top hopper telah 

penuh maka diverte valve akan menutup dan diverte valve 

yang satunya akan membuka untuk mengisis tangki yang 

kosong.   

Gambar 3. 5 Top Hopper dan Bottom Hopper 
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3.1.2 Proses Melting 

Yaitu proses pelelehan chips menjadi polimer yang akan 

dibentuk menjadi filamen- filament benang. Chip dilelehkan 

dengan suhu berkisar 270 - 300oC. Mesin- mesin yang digunakan 

di unit melting adalah extruder, continous polymer filter, spin 

beam, spineret dan  quenching. 

 

 

Gambar 3. 6 Proses Melting 

Tahapan- tahapan proses melting : 

3.1.2.1 Extruder  

Extruder berfungsi sebagai tempat untuk 

melelehkan butiran- butiran chip menjadi lelehan- lelehan 
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polimer. Pada ekstruder untuk melelehkan chip digunakan 

pemanas dengan electric heater yang memiliki suhu 35 - 

350 °C tergantung dengan bahan yang digunakan. Chip 

yang masuk dalam extruder mendapatkan gesekan dan 

tekanan, hasilnya chip akan meleleh dan didorong keluar 

oleh screw secara kontinyu. Screw adalah alat untuk 

mengaduk melt agar terdorong ke CPF dengan bentuk ulir 

pada bagian permukaan. Friksi yang dialami oleh bahan dan 

screw turut serta menimbulkan panas pada bahan. Dalam 

proses pelelehan ini, chips dilewatkan melalui sela-sela 

screw, kemudian lelehan polimer akan didorong keluar 

menuju CPF. 

Pada mesin extruder sistem pemanasanya tebagi 

menjadi  lima zona dengan temperature yang berbeda – 

beda yaitu : 

• Zona satu : Pre-kondisi, pada zone ini chips 

mengalami proses pelelehan pertama kali dengan 

suhu 298℃ dan chips yang ada dizone ini akan 

mendorong chips yang telah meleleh di zone 2. 

• Zona dua : untuk menekan dan melelehkan polimer 

dengan suhu 296℃. 
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• Zona tiga :  sebagai pressing lelehan polimer dengan 

suhu 286℃. 

• Zona empat : sebagai penstabilan lelehan polimer  

dengan suhu 282℃. 

• Zona lima : untuk mixing dengan suhu 280 ℃. 

Polymer siap untuk keluar karena dorongan screw 

dan akan melewati proses selanjutnya yaitu CPF 

(Continue Polymer Filter) 

Pada zona – zona tersebut juga akan dibagi menjadi 

tiga tahapan yang merupakan urutan proses dalam mesin 

extruder yaitu :  

Proses Fedder (penyuapan), terjadi pada zona ke 

satu dan dua dengan temperaur  298℃ dan 296 ℃. Dalam 

tahap ini chips dimasukan ke dalam extruder dari bottom 

hopper menggunakan alat rotary lock dan chips akan 

mengalami proses pelelehan yang pertama. 

Proses Melter, terjadi pada zona ke tiga dan empat 

dengan temperatur 286 ℃ dan 282 ℃. Pada tahap ini chips 

sudah menjadi lelehan polimer dan dijaga agar tetap stabil. 

Dengan adanya temperatur yang lebih besar diproses 

pertama berfungsi agar chips yang sudah melelehan 



96 
 

menjadi cairan polimer temperaturnya tetap stabil pada 

proses kedua ini. 

Prose Pressed, terjadi pada zona ke lima dengan 

suhu 280oC. Dalam tahapan ini chip yang sudah meleleh 

akan mengalami suatu proses penekanan keluar dari mesin 

extruder, terjadi karena dorongan oleh putaran screw. Pada 

tahap ini juga mempunyai fungsi untuk menjaga kondisi 

temperatur dari cairan polimer setelah meleleh. 

 

Gambar 3. 7 Mesin Extruder 

Pada mesin extruder terdapat : 

a. Heater electric : sebagai pemanas  untuk 

melelehkan chip menjadi lelehan  polimer. 
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b. Barel : didalamnya berisi screw yang 

fungsinya untuk mendorong chip dan lelehan 

polimer menuju proses selanjutnya.  

c. Gear box : untuk mengubah putaran tinggi 

yang dihasilkan oleh motor menjadi putaran 

lambat namun lebih kuat. 

d. Motor penggerak : untuk memutar screw. 

e. Filter : untuk menyaring kotoran pada lelehan 

– lelehan polimer. 

3.1.2.2 CPF (Continue Polymer Filter) 

CPF berfungsi sebagai alat penyaring lelehan- 

lelehan polimer dari kotoran- kotoran yang ada pada polimer 

seperti pasir, carbon, dan kotoran- kotoran lainnya. CPF juga 

menjaga temperature melt dengan uap panas yang berasal 

dari dowtherm boiler.  CPF memiliki 2 buah filter (kanan dan 

kiri) yang digunakan secara bergantian. Penggunaan filter 

pada sisi yang dilakukan pada saat adanya pergantian filter 

CPF karena sudah kotor. 
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Gambar 3. 8 Continous Polymer Filter (CPF) 

3.1.2.3 Manifold 

Manifold adalah pipa yang mempunyai diameter 

sama yang terbagi didalam beam. Manifold berfungsi untuk 

mengatur aliran lelehan- lelehan polimer yang sudah 

disaring CPF menuju ke bagian spinning beam. Manifold 

hanya berfungsi sebagai saluran lelehan polimer saja.  

 

Gambar 3. 9 Manifold 
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3.1.2.4 Spinning Beam 

Spinning beam berfungsi sebagai tempat untuk 

menjaga temperature yang menyelimuti pipa- pipa manifold 

yang masuk ke dalam gear pump. Didalam manifold lelehan 

polimer didistribusikan dan ditekan dengan tekanan yang 

dihasilkan oleh gear pump pada spinning beam. 

Bagian- bagian spinning beam : 

a. Spinning pump 

Spinning pump berfungsi menghasilkan tekanan yang 

digunakan untuk mendorong lelehan polimer pada manifold 

masuk ke dalam lubang spinneret. Spinning pump sangat 

penting dalam proses pembentukan filament, karena sebagai 

tempat lewatnya polimer yang akan menuju ke spinneret. 

Kecepatan spinning pump menentukan besarnya throughput 

yang akan dihasilkan oleh mesin spinning serta denier yang 

terbentuk pada filament. Throughput polimer harus berjalan 

konstan agar tekanan terhadap polimer untuk dapat masuk ke 

dalam sand filter dapat dilakukan secara continue. 

Throughput juga digunakan untuk menentukan jumlah 

produksi harian filament secara teoritis.  

b. Spinning pack 

Spinning pack berfungsi sebagai tempat mengubah lelehan 

polimer menjadi filament- filament benang. Dalam body 
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pack lelehan polimer akan ditampung dan disaring. 

Kemudian  ditekan oleh spinning pump dan lelehan polimer 

masuk ke lubang- lubang spinneret. Spinneret berfungsi 

untuk menentukan banyaknya jumlah filament yang 

dikehendaki.  

Terbentuknya filament-filament akibat adanya gerakan 

dorongan yang dikendalikan oleh motor gear pump. Motor 

gear pump akan menggerakkan spin pump untuk 

mengkompressikan lelehan polimer agar dapat keluar dari 

gear pump. Di bagian spin pack terjadi pembentukan 

filament sesuai jumlah lubang spineret dan bentuk cross 

section/penampang benang yang diinginkan, maka untuk 

merubah settingan bentuk penampang dan jumlah filament 

hanya mengganti bagian spin pack saja.  

3.1.2.5 Quenching Chamber 

Quenching chamber adalah tempat yang digunakan 

untuk mendinginkan filament- filament yang keluar dari 

spinneret secara cepat menggunakan hembusan udara dingin 

dari quenching chamber dengan suhu 20 – 25oC. Lelehan 

polimer yang keluar dari lubang spinneret akan ditiup 

dengan udara pendingin yang telah megalami proses 

humadity unit melalui screen sebagai penyaring udara yang 

berada pada bagian belakang quenching camber. Kecepatan 
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aliran udara pendingin ini sangat berpengaruh pada kerataan 

permukaan benang. Pada proses ini terjadi perubahan bentuk 

dari keadaan leleh menjadi padat yang berbentuk filament. 

Kemudian filament- fiament tersebut disatukan dengan 

dilewatkan melalui sebuah nozzel untuk dilakukan proses 

pemberian oil. 

Quenching air berpengaruh pada uster dan elongation 

dimana semakin tinggi tekanan quenching air yang 

digunakan dapat mengakibatkan elongation yang rendah 

karena tekananan tinggi pada partikel polimer yang belum 

beraturan tetapi sudah dingin sehingga terbentuk partikel 

kristalin. Apabila tekananya rendah maka molekul belum 

terorientasi sempurna tetapi benang sudah mengalami 

penarikan. 

Proses  pemberian oil (Oiling) terjadi pada saat 

diewatkan nozzel, dimana fungsi nozzel untuk menyatukan 

filament. Filament diberi oil yang dikeluarkan melalui 

lubang nozzel dengan cara disemprotkan untuk menyatukan 

fiament- filament. Benang poliester memerlukan finish oil 

sebagai lubricant untuk mengurangi gesekan selama proses. 

Finish oil juga di lengkapi dengan anti static yang berfungsi 

mengurangi gaya elektrostatis selama proses yang di 

sebabkan gesekan benang dengan permukaan keramik guide 
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ataupun rooler dan mencegah berkembangnya bakteri pada 

benang. Penggunaan oil tersebut juga agar benang tersebut 

tidak kering, karena bila benang menjadi kering filament – 

filament pada benang akan terurai dan sulit untuk diproses 

selanjutnya setelah digulung pada proses take-up. Pengaruh 

oiling terhadap benang adalah pada saat proses selanjutnya 

dimana semakin tinggi kadar oilnya mengakibatkan pada 

saat proses pewarnaan tidak sesuai dengan apa yang 

diinginkan sebab permukaan serat tertutup oleh oil. Jika 

kadar oil rendah maka pada saat proses penarikan akan 

terjadi slip dan akan mudah putus. Letak dari tangki oil 

terletak dibelakang quenching chamber. 

Yang harus di perhatikan dalam pemilihan finish oil : 

a. Finish oil harus mampu mengikat antar filament dan 

semaksimal mungkin mengurangi effect dari gesekan 

yang terjadi selama proses. 

b. Optimalisasi pemakaian finish oil dan juga kandungan 

anti static protection untuk saling mengikat filament 

dengan filament lainnya.  

c. Tidak akan menguap walaupun di panaskan sampai 

180oC. 

d. Stabil dan tidak meninggalkan deposit pada permukaan 

guide/rooler  
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e. Ditambahkan anti bakteri agar tidak menimbulkan 

tumbuhnya algae/  jamur pada benang. 

f. Performance tetap stabil dalam berbagai keadaan 

seperti temperature dan humidity ruangan. 

 

 

Gambar 3. 10 Quenching Chamber 

Bagian- bagian quenching chamber : 

• Srenn filter yaitu bagian yang berfungsi 

menyaring quenching air filament. 

• Permukaan brocket yaitu bagian yang berfungsi 

mengatur jarak tinggi rendahnya filament yang 

keluar dari spinneret menuju pig tail guide, 

dimana tinggi rendahnya jarak filament 
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berpengaruh pada kualitas benang yang 

diproses. 

• Dinding air duct, yaitu dinding penutup agar 

udara tidak mudah berhembus ke filament 

setlah filament tersebut mengalami 

pendinginan. 

• Pig tail guide bagian yang berfungsi untuk 

mengatur filament yang telah menyatu dan 

menghaluskan benang. 

3.1.2.6 Dowtherm Boiler 

Keberadaan uap dowtherm yang berasal dari boiler 

menjadikan temperature  melt stabil dan nantinya melt 

tersebut akan ditampung pada spinning beam untuk dialirkan 

ke spin pack. Boiler merupakan alat untuk memanaskan 

dowtherm manjadi vapour (uap) yang dibutuhkan untuk 

menjaga temperature pada lelehan polimer. Dowtherm 

berfungsi sebagai media pemananas polimer agar tidak 

membeku sebelum mengalami proses pendinginan di 

chamber unit, karena dowtherm ini akan mencapai titik didih 

pada temperature 290OC sehingga bila dipanaskan pada 

temperature dibawah 290 OC tidak akan mengalami 

penguapan seluruhnya. Hal ini akan berpengaruh pada 

tekanan yang dihasilkan apabila ada suatu fluida mengalami 
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perubahan wujud akan menjadi uap maka tekanannya akan 

semakin tinggi. Untuk menghindari peningkatan tekanan 

tinggi maka digunakan fluida yang memiliki titik didih tinggi 

pula. Tekanan yang tinggi dihindari agar tidak menghambat 

laju aliran polimer. Sehingga Dowtherm boiler digunakan 

untuk mengubah minyak menjadi uap panas (super heater) 

yang akan menjaga polimer agar tetap pada viskositas 

lelehan yang diinginkan. Uap panas yang dihasilkan akan 

ditransfer untuk mesin- mesin pada area melting.  

 

Gambar 3. 11 Downterm Boiler 

Keterangan ; 

1. Venting tank : tangki yang berfungsi menampung 

dowtherm pada kondisi uap jenuh. 
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2. Tangki ekspansi : tangki yang berfungsi menampung 

dowthrm sebelum ke boiler. 

3. Collecting tank : tangki untuk menampung dowtherm 

pada kondisi cair jenuh. 

4. Mesin extruder : mesin untuk melelehkan chips. 

5. Boiler : untuk memanaska dowtherm agar diperoleh 

dowtherm fase uap 

6. Dowtherm drum : menampung dowtherm fase cair 

yang akan dan telah digunakan untuk proses. 

7. Drain valve : katub yang membuang downtherm 

yang ada pada boiler 

 

 

Sistem kerja boiler : 

1. Dowtherm yang berasal dari dowtherm drum di 

utilitas masuk tangki ekspansi kemudian ditransfer 

ke boiler. 

2. Di boiler dowtherm yang berwuhud cair dipanaskan 

menjadi wujud gas berupa uap. 

3. Uap dowtherm dialirkan ke spinning beam, CPF 

untuk mempertahankan temperature polimer agar 

tidak membeku ditengah jalan 



107 
 

4. Karena uap dowtherm lama kelamaan semakin 

menumpuk sehingga pasa titik dimana uap dowtherm 

tersebut menjadi jenuh sebagian akan berubah wujud 

menjadi cair jenuh. 

5. Dowtherm dilewatkan ke daerah venting untuk 

dikurangi kadar uapnya dan dipisahkan dowtherm 

yang berwujud cair jenuh dan uap jenuh. 

6. Wujud uap setelah melalui daerah venting akan 

masuk ke saluran venting dowtherm dan kembali ke 

downtherm drum, sedangkan yang berwujud cair 

akan masuk ke saluran pembuangan dan masuk juga 

ke dowtherm drum. 

7. Pada CPF dan spinning beam uap dowtherm yang 

bercampur dengan polimer menjadi turun 

temperaturnya sehingga wujudnya sebagian menjadi 

cair jenuh. Oleh sebab itu cairan jenuh dari dowtherm 

tersebut dimasukkan kembali ke boiler untuk 

diproses menjadi uap. 

3.1.3 Proses Take Up 

Yaitu proses penarikan dan penggulungan benang- 

benang filament yang keluar dari spinneret menjadi satu kesatuan 

bentuk benang. Filament- filament yang telah keluar dari 

spinneret dan mengalami pendinginan oleh hembusan udara 
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digabungkan menjadi benang yang dilewatkan yarn path guide 

untuk menjaga filament dari gangguan luar. Benang lalu 

dilewatkan pada godet 1 dan godet 2 dengan arah putaran yang 

saling berlawanan yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan 

dan sekaligus menjaga tension. Diantara guide rol 1 dan 2 

terdapat interlice yang berfungsi untuk mengurangi kandungan 

oil pada benang dan memperbaiki struktur filament sehingga pada 

saat digulung benang menjadi kuat dan tidak putus. Kemudian 

benang melewati sensor yang akan memerintahkan cutter untuk 

memotong semua benang ketika terjadi break filament yang 

nantinya akan dihisab oleh section. Benang turun melewati traves 

guide yang berfungsi sebagai pengantar benang untuk 

membentuk gulungan dan mengatur sudut gulungan. Benang 

akan digulung oleh chuck pada mesin winder dengan kecepatan 

2500 – 4500 Rpm dengan kapasitas 8 gulungan benang atau 8 

bobin. Sistem penggulungannya menggunakan sistem automatic 

artinya setiap doffing chuck akan berpindah secara otomatis. 

kemudian benang akan diambil dan ditaruh pada trolly.  
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Gambar 3. 12 Proses Take up 

Keterangan : 

• Yarn path guide yaitu bagian berfungsi sebagai penutup untuk 

menjaga agar filamen yang turun dari chamber unit. 

• Aspirator yaitu alat yang memberikan sinyal pada pemotong 

yang ada di bawahnya untuk memotong benang apabila 

benang yang ada disekitar guide winder menunjukan adanya 

benang putus. 

• Chimney berfungsi untuk melewatkan benang dari quenching 

chamber menuju ke mesin winder. 
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• Suction  berfungsi untuk menghisap benang saat putus agar 

benang tidak    tergulung pada mesin winder. 

• Swing berfungsi untuk mengumpulkan/ mengarahkan benang 

pada saat putus agar masuk ke suction. 

• Cutter berfungsi untuk memotong benang pada saat putus.  

• Snail guide berfungsi untuk mengarahkan benang. 

• Godet 1 berfungsi untuk penarikan benang dan menstabilkan 

tegangan 

• Interlace berfungsi untuk membuat knot atau simpul pada 

benang serta menyemprotkan udara agar kandungan oil dapat 

merata. 

• Godet 2 berfungsi untuk penarikan benang dan menstabilkan 

tegangan. 

• Pigtail berfungsi mengarahkan benang menuju travers. 

• Sensor berfungsi untuk mendeteksi benang pada saat putus 

yang terkoneksi dengan yarn cutter akan memotong secara 

otomatis.  

• Travers guide dan birotor : Sebagai pengantar benang untuk 

membentuk gulungan dan membentuk sudut gulungan, traves  

diarahkan dengan camshaft. 

• Touch roll yaitu alat yang berfungsi menekan benang agar 

tetap berhimpit dengan chuck sehingga benang tidak 

melayang. 
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• String up yaitu bagian yang mengandung sensor untuk 

menggerakkan chuck apabila gulungan benang sudah selesai. 

• Chuck/ spindle berfungsi untuk menggulung benang dengan 

memutarkan bobbin/ paper tube. 

• Paper tube berfungsi tempat penggulungan benang. 

3.1.4 Proses Texturizing 

Benang tekstur atau DTY (Draw Tekstur yarn) adalah 

benang yang mengalami proses texturizing sehingga benang 

mempunyai crimp dan bersifat  bulky. Benang yang mengalami 

proses texturizing pada awalnya berupa benang filamen yang 

berbentuk lurus setelah melalui proses texturizing maka terbentuk 

gelombang-gelombang kecil yang bersifat permanen di sepanjang 

permukaan benang sehingga benang menjadi terurai, lebih gembur 

dan elastis. Daya serap menjadi lebih besar dan lembut saat 

dipegang sehingga menyerupai serat alam. Proses pembuatan 

benang textur melalui beberapa tahap yaitu drawing, heating, 

twisting, stabilizing, dan winding. Produksi benang tekstur 

menggunakan mesin SDS 1200. 

Setelah diproses menjadi benang POY kemudian benang 

diloading.  Loading adalah meletakkan poy pada creek mesin. 

Sambung adalah menyambung antara ujung POY baru yang 

diloading dengan ujung POY yang sedang proses. Alat dan sarana 
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yang perlu disiapkan adalah : aspirator (alat suction POY), alat 

sambung, cutter, box kosong (tempat sisa tail). 

Tahapan dalam loading/sambung benang: 

• Memasang POY ke peg creel. 

• Melakukan suction POY ± 30 detik. 

• Meletakkan peg creel kembali ke posisi semula. 

• Memotong tail dengan baik dan benar menggunakan cutter 

yang tajam. 

• Membuang sisa potongan tail ke dalam box kosong. 

• Meakukan proses sambung dengan hati-hati menggunakan 

alat sambung. 

• Meletakkan posisi sambungan di deck creel dengan benar. 

• Setelah semua selesai  pastikan posisi parking creel dalam 

keadaan yang benar. 

Dalam proses pembuatan benang DTY terbagi dalam 3 Zona yaitu 

: 

1. Zone I (Drawing, Heating, Twisting) 

2. Zone II (Stabilising) 

3. Zone III (Winding) 
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Gambar 3. 13 Flow Proses Texturizing 
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Gambar 3. 14 Bagian Mesin Texturizing 

Bagian-bagian mesin texturizing : 

• Creel Unit 

• Alat yang berfungsi sebagai tempat benang (loading-

sambung) dan menyalurkan benang POY ke cutter. 

• Yarn Cutter 

• Alat yang berfungsi untuk memotong benang bila jalur 

benang terputus dari Yarn Sensor 

• Roll 1 

• Alat yang berfungsi untuk menarik benang dari Creel Unit 

dan mengatur kecepatan penyuapan awal. 

• Sledge/String Up 

• Alat yang berfungsi untuk menaikan jalur benang ke atas 

menuju Primary Heater dengan tekanan udara. 
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• Primary Heater (H1) 

Alat yang berfungsi untuk memanaskan benang agar 

benang saat ditarik (draft) tidak mengalami putus dan 

mempersiapkan benang dalam proses pembuatan crimp 

pada positorq 

• Cooling Plat 

Alat yang berfungsi untuk mendinginkan benang setelah 

mengalami pemanasan agar filament tidak mudah putus. 

• Positorq Unit 

Alat yang berfungsi untuk pemberian twist pada benang 

dan memberikan crimp (efek keriting) pada benang. 

• Unit Tension 

Alat untuk menunjukan penguluran (tension) benang yang 

dihubungkan dengan computer yang telah deprogram batas 

tensionnya. 

• Roll 2 (Stabilising) 

Sebagai roll yang menarik benang dari roll 1, pada roll ini 

terjadi draft atau penarikan yang berakibat pada perubahan 

nomer deniernya mengatur tegangan benang 

pada proses drawing. 

• Nozzle/Jet 

Alat yang berfungsi sebagai penyembur udara bertekanan 

pada penyembur udara pada pembuatan benang.  
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• Secondary Heater 

Alat yang berfungsi menstabilkan efek crimp dan knot 

pada benang atau sebagai pemantapan. 

• Roll 3 

Alat yang berfungsi untuk menarik benang dari roll 2 dan 

menjaga tegangan benang pada saat proses stabilizing. 

• Roll Oil 

Alat yang digunakan untuk memberikan/menghantarkan 

oil untuk benang agar menjadi licin. Pelumas minyak ini 

bertugas untuk melemaskan benang, menyatukan filament-

filament dalam benang agar menjadi satu kesatuan dengan 

lainnya serta mudah untuk dipisahkan/ tidak menempel.  

• Guide Bar 

Alat untuk mengatur benang agar tetap pada jalur 

threading. 

• Traverse 

Alat untuk 

mengatur jalur benang yang digulung pada paper tube. 

• Bowl 

Alat untuk memutar paper tube agar benang dapat 

tergulung. 
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3.1.4.1 Zone 1 (Drawing, Heating, Twisting) 

a) Drawing 

Proses drawing merupakan proses awal dari pembuatan 

benang tekstur. Proses ini sangat penting dalam proses texturizing 

sebab dalam proses ini terjadi proses penarikan benang POY. 

Penarikan ini terjadi karena adanya perbedaan kecepatan putaran 

antara feed roll 2 (FR 2) dengan feed roll 1 (FR 1) yang disebut 

juga sebagi Draw Rasio (D/R). Perbandingan kecepatan putaran 

antara  (FR 1/FR 2) menandakan besarnya penarikan yang terjadi 

pada benang POY. Dengan adanya penarikan dari proses 

texturizing ini tidak hanya mengakibatkan perubahan besaran 

denier saja, tetapi juga properties (isi, sifat, bentuk dan 

karakteristik) dari benang tersebut yaitu : 

• Elongation (mulur) dengan satuan persen (% age) 

• Tenacity (kekuatan tarik) dengan satuan gram per denier 

• Dyeing (daya serap zat warna) 

• Besarnya kecepatan FR2 = 898 mpm (speed mesin) 

• Besarnya kecepatan FR1 = 511 mpm 

 

D/R = 
𝐹𝑅2

𝐹𝑅1
 = 

898

511
 = 1,76 
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D/R ini akan mengakibatkan terjadinya penarikan pada 

bahan baku (POY), sehingga nilai nomer benang (denier) akan 

berkurang. 

Tahapannya yaitu benang POY di loading ke dalam creel 

yang berfungsi sebagai tempat pemasukan benang dan sebagai 

jalur benang untuk diproses pada mesin texturizing. Benang yang 

ada pada creel harus disambung agar proses dapat berjalan secara 

terus menerus. Caranya dengan menyambungkan antara ujung 

benang yang baru di loading dengan tail benang yang sedang 

diproses dengan menggunakan alat splacing, sehingga secara 

otomatis benang akan tersambung. Pada jalur benang juga 

dilengkapi dengan cutter yang berfungsi untuk memotong benang 

ketika benang ada yang putus di antara feed roll 1 sampai take up. 

Setelah melawati cutter benang akan masuk dalam feed roll 1 dan 

feed roll 2. FR 1 berfungsi untuk menarik benang dari creel 

sedangkan FR 2 berfungsi untuk menarik benang dari primary 

heater, cooling plate dan positorq yang sebelumnya telah 

melewati FR 1.  Benang yang telah ditarik FR 1 dibawa melewati 

sledge yang akan menghantarkan benang menuju primary heater 

untuk proses pemanasan.  

b) Heating 

Proses pemanasan dari proses texturizing ini terjadi dari 

adanya heater pada primary heater atau FH (First Heater) pada 
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mesin texturizing dengan suhu antara 185oC. Apabila benang 

POY poliester mengalami pemanasan, maka karakteristik dari 

molekul akan berubah bentuk dan sifatnya. POY memiliki 

susunan molekul yang solid dan beku, maka bila dipanaskan 

akan terpisah atau terurai dan berkembang sehingga akan 

berubah bentuk mengembang (bulky) dan mudah menyerap zat 

warna (dyeing). Pemanasan pada proses texturizing tergantung 

pada jenis benang yang diinginkan dan nomer benang (denier), 

semakin besar denier maka perlu temperature yang tinggi 

sehingga molekul dan struktur pada filamentnya akan berubah 

dan mengembang dengan cepat. 

 

Gambar 3. 15 Proses Pemanasan Benang 

 Perlu diketahui bahwa titik leleh dari poliester adalah 

280oC, sehingga jika suhu pemanasan lebih dari 280oC maka 

poliester akan berubah menjadi leleh. Sebaliknya apabila 

temperature pada proses texturizing rendah maka molekul dan 

struktur pada filament tidak akan berubah bentuk, masih terlihat 

mentah (seperti POY). Jika hal ini terjadi, ini sangat tidak baik 
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bagi benang tekstur itu sendiri karena karakteristik dan 

propertisnya tidak sesuai dengan benang tekstur. Proses 

texturizing yang pemanasan tidak sesuai dengan yang diinginkan 

(rendah/ kurang ) yaitu apabila benang keluar dari jalur heater 

atau sleadge guide kurang tertekan sehingga benang tidak 

sempurna mengalami pemanasan (heating) maka benang akan 

terlihat mentah dan benang apabila di dyeing akan kelihatan tua 

(dark) sehingga properties benang tekstur akan berbeda. 

  

Bentuk Molekul POY  Bentuk Molekul DTY setelah 

diberi Pemanas 

 

 

Ø → Kecil   Ø → Besar 

Berat → Lebih berat  Berat → Lebih ringan 

Sifat → Solid/teratur Sifat →Mengembang dan 

tidak teratur 

 

       

 

 

 

 

- - 

 - - 

  

0 

Daya Serap 

Temp HI 
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Hubungan Temperatur dengan Kecepatan Benang 

 

 

 

 

 

Pemanasan pada primary heater mengakibatkan 

sebagian kecil finish oil pada POY akan menguap. Jika proses 

pemanasan pada primary heater tidak dilakukan akan 

mengakibatkan benang masih dalam keadaan mentah. 

Pemanasan pada primary heater juga berfungsi membantu 

mechanical action dalam stretching dan twisting serta membuat 

yarn bundle lentur untuk proses penarikan. Selanjutnya benang 

dari primary heater didinginkan pada cooling plate sebelum 

masuk ke proses twisting. Fungsi lain cooling plate yaitu untuk 

menstabilkan high twist benang yang keluar dari primary heater 

dan masuk ke friction unit, karena apabila tidak ada cooling plate 

akan menyebabkan high break. Namun kontak benang dengan 

cooling plate yang terlalu sedikit akan menyebabkan benang 

putus. Sebaliknya apabila kontak benang terlalu banyak akan 

menyebabkan low bulk. 

   

0 

Speed 

Temp 

HI Pengaruh H1 terhadap mutu benang 

Textured H1  

• Crimp akan naik 

• BF naik 

• Elong turun 

• Dyeing jadi trend light 
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c) Twisting (proses pemuntiran) 

Pada umumnya proses twisting dapat dilakukan melalui : 

a. Friction disc (pemuntiran dengan memakai beberapa 

piringan) 

b. Twister belt (pemuntiran dengan gesekan dan belt) 

c. Spinneret (pemuntiran dengan jarum) 

d. Spray air dan water (pemuntiran dengan tekanan udara dan 

air) 

Benang yang telah dipanaskan dan didinginkan pada 

cooling plate kemudian masuk ke dalam positorq untuk 

dilakukan pemuntiran agar mendapatkan karakter twist dan bulk 

pada benang. Ada 2 jenis twist yang digunakan yaitu “Z” dan “S”. 

Twist Z putaran positorq berlawanan dengan arah jarum jam, 

twist S putaran positorq searah dengan arah jarum jam.  Twisting 

menggunakan  friction disc dapat dilakukan dengan media berupa  

positorq yaitu tempat putaran disk (bisa berupa Pureurethan atau 

besi dilapisi alumunium atau berupa ceramic). Friction disc 

berputar dengan kecepatan tertentu menggesek permukaan 

benang. Dengan adanya gesekan dari permukaan disc 

mengakibatkan terbentuknya puntiran palsu (false twist) sehingga 

benang mempunyai crimp atau sifat bulky.  
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Gambar 3. 16 Arah Putaran Positorq 

Crimp terjadi akibat dari twist yang diberikan oleh 

positorq, jika kecepatan puntaran positorq tinggi maka crimp 

akan tinggi, sebaliknya jika kecepatan putar positorq rendah 

maka crimp akan rendah. Besarnya twist yang dialami oleh 

benang akan dinilai oleh D/Y (putaran disk per yard speed) yaitu 

sebesar 1,661. Apabila semakin tinggi/besar putaran disc 

dibanding dengan kecepatan benang maka artinya nilai D/Y 

semakin tinggi dan benang mengalami banyak untwist, serta 

tension benang setelah keluar dari positorq akan rendah (tension 

setelah twist). Hal ini akan mempengaruhi visual dan 

karakteristik benang tekstur. Benang akan banyak mengalami  

break filamen atau tight spot tinggi serta tenacity akan jauh dari 

standar. Putaran disc ini adalah pully yang diputar dengan main 

belt positorq melalui motor pada mesin dengan kecepatan sebesar 

7090 rpm.  
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POY = 240 denier 

DTY = 150 denier 

D/Y = 
240

150
 =  1,6 kali 

Pengaruh besar diameter dan tebalnya disc juga akan 

mempengaruhi nilai D/Y dan sifat dari benang, begitu pula jenis 

disc yang dibuat. Semakin besar diameter disc atau semakin tebal 

disc maka sudut kontak antar benang disc semakin kecil sehingga 

benang akan tidak mudah goyang dan lari dari disc dan ini artinya 

benang akan stabil pada saat proses twisting. Begitu pula bila 

jenis disc berbeda kekerasannya (Hardness) maka benang akan 

mudah luka atau putus filamentnya bila hardness disc semakin 

besar. Semakin besar guide disc yang dipakai maka benang akan 

semakin stabil dan banyak twist sehingga penarikannya dapat 

dikurangi. 

 

 

Gambar 3. 17 Positorq 
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Setelah benang keluar dari positorq kemudian ditarik oleh 

feed roll 2 dan melewati jet/nozzle dengan tekanan udara sebesar 

2,3 bar. Jet/nozzle adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan 

proses rotoset/intermingle (khusus pada benang benang filamen), 

sehingga menimbulkan efek loop (gelembung) pada benang 

sangat kuat. 

3.1.4.2 Zone II (Stabilizing) 

Stabilizing pada proses texturizing sebenarnya proses 

tambahan untuk pemantapan benang tekstur, yaitu terjadi 

pada saat benang keluar dari positorq dan masuk pada 

secondary heater (SH) dan setelah itu masuk ke FR3. Heater 

2 memiliki panjang antara 1,0 – 1,3 m dengan temperatur 

155oC. Pemanasan di secondary heater dilakukan pada 

temperature yang tidak berbeda jauh dengan primary 

heaternya namun lebih kecil. Stabilizing diperlukan untuk 

proses yang memakai intermingled agar knot yang 

diharapkan tercapai selain itu juga berpengaruh juga pada 

proses dan visual benang (loops). 

SOF =  
𝐹𝑅2−𝐹𝑅3

𝐹𝑅2
 −1 × 100% 

Setelah melewati area stabilizing, jalur berikutnya 

adalah pemberian Oil (witcol) pada benang sebesar 900 CC.  

Fungsi pemberian oil pada benang adalah untuk : 
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• Menghilangkan sifat elektrostatis pada benang. 

• Memperlancar proses berikutnya yaitu knitting dan 

weaving. 

• Mengurangi friction (gesekan) antara benang dengan 

komponen metal pada proses knitting dan weaving. 

3.1.4.3 Zone III (Winding)  

Winding merupakan proses terakhir dalam 

pembuatan benang tekstur. Setelah benang melewati oiling 

kemudian benang akan ditarik melewati traverse dan 

digulung pada paper tube yang berputar pada 

drum/bowl/take Up yang berputar aktif. Proses winding akan 

mempengaruhi bentuk gulungan dan berat yang diinginkan 

sesuai dengan diameter benang. Hal ini disebabkan karena 

sudut gulungan benang dapat diatur sesuai besar dan bentuk 

gulungan yang diinginkan. 

Pada proses winding terdapat bagian- bagian sebagai berikut 

: 

a. Bowel/Take Up Drum 

Bowl/Take Up Drum adalah tempat memutar paper 

tube (paket gulungan benang). Bowel ini berputar aktif, 

apabila terjadi lapping, maka dapat dipastikan akan terjadi 

kerusakan seperti permukaan bowel menjadi tidak rata atau 

bergelombang yang mengakibatkan gulungan tidak bagus 
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dan membuat benang tekstur menjadi rusak/cacat atau 

dyeing rejected. Bowel memiliki diameter sebesar 8 cm 

dengan panjang 26 cm serta bahannya terbuat dari ebonite 

dan mika (mudah pecah/retak).  

b. Traverse 

Traverse merupakan alat untuk menghantarkan 

benang yang bergerak arah kiri dan kanan. Gerakan ini 

mempengaruhi kecepatan dari traverse dan paling ideal 

sesuai dengan formulasi pembuat mesin bahwa 

ratio/perbandingan dari kecepatan traverse ini sebaiknya 45-

55% dari kecepatan FR 2. Pergerakan traverse arah kiri dan 

kanan ini diatur oleh cam. 

Apabila alur cam ini rusak atau aus, maka dapat 

mengakibatkan gerakan traverse guide menjadi tidak stabil 

sehingga terjadi over trone yarn atau cross. 

c. Take Up 

Take up berupa creadle zone yang merupakan 

pengatur bentuk gulungan benang dan sudut gulungan. Sudut 

gulungan dapat diatur sesuai besar dan bentuk gulungan 

yang di inginkan, yaitu : Sudut 3o . 6o. 9o. 15o. 18o. Semakin 

besar sudut gulungan maka benang tirus atau berbentuk 

kerucut (bukan silinder). Apabila proses texturizing dengan 

denier besar, maka kemungkinan sudut gulungan semakin 
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kecil. Hal tersebut dikarenakan agar benang tidak jatuh pada 

saat sudah menggulung di paper tube. 

 

 

 

 

 

      

• Panjang Gulungan (l) = 250 mm 

• Diameter gulungan (d) = 230 mm 

• End cup tempat menjepit Paper Tube 

Apabila diameter paper tube tidak cocok dengan alur 

diameter end cup berakibat : 

• Paper tube tidak masuk di end cup sehingga 

gulungan menjadi bertingkat. 

• Paper tube akan goyang sehingga gulungan 

akan jelek (bergelombang) dan over trone 

yarn. 

d. Doffing 

Doffing adalah mengambil benang dari winding take 

up sesuai  waktu doffing dan berat benang sesuai standar 

yang telah ditentukan. Setelah benang full akan didoffing 

d 

l 
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oleh operator mesin kemudian benang ditaruh pada trolly 

untuk dilakukan inspection dan pengecekan laboratorium, 

kemudian benang dipacking dan dikirim kegudang untuk 

siap dipasarkan. 

3.1.5 Packing 

 

 

 

 

 

  

 

• Benang dari produksi di doffing dan di suction atau 

membuang lapisan luar benang. 

• Memisahkan benang hasil doffing (full dan unfull). 

• Pengecekan properties benang di laboratorium. 

• Release grade dari  laboratorium berdasarkan dari 

permasalahan dilapangan dan hasil pengujian 

laboratorium jika ada penyimpangan. 

• Membuat hose knitting dengan tujuan untuk melihat 

hasil kain setelah di dyeing apakah benang tersebut 

DOFFING + SUCTION  

LABORATORIUM 

KNITTING DYEING 

VISUAL INSPECTION 

PACKING 

Gambar 3. 18 Diagram Proses Packing 
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abnormal atau tidak yang ditandai dengan warna light 

dan dark.  

• Visual Inspection melakukan pengecekan benang secara 

visual (mata) untuk memeriksa benang – benang yang 

bermasalah berdasarkan panca indera penglihatan. 

Contoh melihat benang tersebut terdapat broken filament 

atau tidak, kotor, gulungan jelek, tail jelek dan lain 

sebagainya. Bagian visual Inspection akan melakukan 

release grade benang. 

• Setelah melewati serangkaian pengecekan diatas, 

selanjutnya adalah packing, yaitu pengepakan benang. 

Packing merupakan area pengepakan benang setelah  

melalui proses take up. Dalam pengepakan benang dikemas 

dengan menggunakan plastik dan dimasukkan dalam kardus 

yang telah dilengkaapi dengan layer menggunakan triplek atau 

styrofoam. Dalam satu pengepakan kardus terdapat 100 cone 

benang. Setelah pengepakan, benang akan melewati 

penimbangan dan barcode scanning. Kemudian benang di 

kirim ke gudang penyimpanan untuk kemudian dikirim ke 

customer. 

Standart kualitas produk benang tekstur : 
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Tabel 3. 1 Standar Properties Benang Tekstur 

 

Denier Elong 

(%) 

Tenacity 

(gr/denier) 

CC (%) BWS 

(%) 

OPU (%) Knot 

(knot/m) 

Torque 

(TPM) 

152 + 3 22 + 4,0 4,0 + 0,35 17 + 4,0 2,0 + 1,0 1,50 + 0,5 105 + 10 28 + 5/Z 

 

Tabel 3. 2 Visual Inspection 

 

 

N

O 

DETAIL A STD X B C 

1 
BERA

T 

5.00 Kg 

4.85 ~ 5.15 

0.81 ~ 4.34 0.40 ~ 5.15 0.40 ~ 5.15 

(± 0.15 Kg ) 

5.50 Kg 

5.35 ~ 5.65 

0.81 ~ 4.84 0.40 ~ 5.65 0.40 ~ 5.65 

(± 0.15 Kg ) 

5.75 Kg 

5.60 ~ 5.90 

0.81 ~ 5.09 0.40 ~ 5.90 0.40 ~ 5.90 

(± 0.10 Kg ) 

6.00 Kg 

5.85 ~ 6.15 

0.81 ~ 5.34 0.40 ~ 6.15 0.40 ~ 6.15 

(± 0.15 Kg ) 

2 BF 

SESUAI STANDART YANG ADA ( BERDASARKAN DENIER 

FILAMENT ) 

3 CRIMP BAIK BAIK TIGHT SPOT JELEK  

4 KEBERSIHAN BERSIH BERSIH KOTOR KOTOR SEKALI 
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Pengecekan pada visual inspection pada dasarnya 

dilakukan untuk mengontrol kualitas seluruh produk yang 

telah dihasilkan. Pengecekan tersebut terdiri dari beberapa 

keabnormalan diantaranya : 

a. Dyeing Ability, yaitu kemampuan benang menyerap 

zat warna. Karena pengechekan dilakukan secara 

visual (mata), maka diperlukan standard. 

(Kotor bias 

bersih)  

Kotor bias 

bersih) 

5 OTY   < 1 CM > 1 cm PARAH SEKALI 

6 GUL. JELEK 

~ STEPPY 

RINGAN 

~ STEPPY 

JELEK JELEK SEKALI 

~ SPIRAL 

RINGAN 

~ SPIRAL 

7 DYEING B.S ( M ) B.S ( M ) B / D/L C 

8 P/TUBE BAGUS − 

SOBEK 

SEDIKIT 

SOBEK 

BANYAK 

9 TAIL BAGUS NO TAIL NO TAIL NO TAIL 

10 HARDNESS BAGUS − BOLEH BOLEH 

11 BELANG TIDAK − BOLEH BOLEH 

12 KOTOR TIDAK − SEDIKIT BANYAK 

13 KOTOR OIL TIDAK − SEDIKIT BANYAK 

14 

GULUNGAN 

JELEK 

BAGUS − PARAH  PARAH SEKALI 
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Jika hasil cek sama dengan standar, maka diberi 

atribut M (medium). Jika hasil cek lebih tua, maka 

diberi atribut D (Dark) dan lebih muda L (Light). 

Abnormal Dyeing (D/L), dari mesin disebabkan dari 

tension variasi (creel tidak center, lilitan tidak 

standar, slip positorq) juga dari heater (temperature 

abnormal, pemanasan benang kurang karena sladge 

tidak maksimal atau flat heater kotor). 

b. Broken filament : ujung benang keluar dari gulungan 

atau tidak menjadi satu dengan benang, bentuk 

filamennya terputus dan kejadiannya merata. Broken 

filament terlihat pada gulungan benang seperti bulu. 

Hal ini akan menyebabkan benang filament lebih 

mudah putus. Abnormal BF dari mesin disebabkan 

guide cacat (guide creel, guide twist stoper, flat 

heater kotor, knife disc, guide traverse effect yaitu 

kondisi benang tanpa interlace. Abnormal effect dari 

mesin disebabkan karena Jet (nozle) tidak dibuka 

(on) atau tidak tertutup rapat. 

c. Lopps : adanya benang yang keluar dari kesatuannya 

dan terlihat jelas dipermukaan gulungan benang 

tetapi tidak putus. Lopps yang banyak akan 

megganggu proses pembuatan kain. 
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d. Over trown Yarn (OTY) :  benang menyilang 

dipermukaan karena tidak mengikuti alur benang 

yang seharusnya. Abnormal ini akan berakibat 

benang mudah putus pada saat pembuatan kain. 

Abnormal OTY dari mesin disebabkan karena 

tension tinggi (hight tension). Pemasangan Paper 

tube tidak presisi (tepat), dan cup jelek, benang 

keluar guide bar take up. 

e. Gulungan jelek : karena adanya perbedaan gulungan 

yang tidak standart. Ada yang cembung, cekung serta 

tidak merata dipermukaan gulungan. Gulungan jelek 

dari mesin disebabkan karena paper tube jelek 

f. Benang kotor : benang yang kotor pada gulungan. 

Disebabkan karena benang putus lama di take up, 

kondisi tangan kotor saat doffing, benang dilantai, 

trolley kotor. 

g. Kotor oil : gulungan benang terdapat oil yang 

menempel akibat pemberian oil pada saat proses. 

h. Fly waste : adanya sisa benang asing/kotoran yang 

menempel pada gulungan. 

i. Brodol : permukaan benang yang rusak. 

j. Paper tube rusak : paper tube rusak/sobek. 
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k. Belang : adanya perbedaan warna pada benang, 

biasanya berwarna coklat melingkar dan berulang- 

ulang. 

l. Small bobbin : adanya berat gulungan yang tidak 

sesuai standart. 

m. Trolly jatuh : trolly terjatuh sehingga menyebabkan 

bentuk gulungan menjadi rusak dan benang menjadi 

kotor. 

3.2 Perencanaan Produksi  

3.2.1 Analisa Bahan Baku 

Analisis kebutuhan bahan baku berkaitan dengan 

ketersediaan bahan baku (chips) terhadap kebutuhan kapasitas 

pabrik. Produk chips merupakan hasil reaksi esterifikasi dan 

polikondensasi antara terephthalate acid dan ethylene glycol. 

Kedua bahan ini sangat mudah untuk didapatkan di Indonesia 

karena produksinya yang cukup melimpah. Sehingga dari sana 

diharapkan dapat menekan harga beli bahan baku tanpa 

penambahan biaya jika melakukan impor. Bahan baku chips dapat 

diperoleh dari PT. Asia Pasific Fibers, Tbk, Karawang.  Sejak 

tahun 1998, industri Purified Terephthalic Acid (PTA) mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Di Indonesia sendiri terdapat 4 

tempat yang memproduksi PTA yaitu : Indorama Petrochemicals  

(465.000 ton/tahun), Asia Pasific Fiber (330.000 ton/tahun), 
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Amoco Mitsui Indonesia (525.000 ton.tahun), Mitsubishi 

Chemical Indonesia (350.000 ton/tahun). Total produksi produsen 

PTA ini mencapai 2.020.000 ton/tahun. 

Produsen penghasil etilen glikol di Indonesia sampai saat 

ini hanya ada satu perusahaan yaitu PT. Polychem Indonesia 

dimana produksi dalam setahunnya adalah 216.000 ton/tahun. 

Sedangkan produksi etilene glikol diseluruh dunia mencapai 

839.000 ton/tahun, industri yang memproduksi antara lain : Dow 

Kanada (363.000 ton/tahun), Dow US (400.000 ton/tahun), Dow 

Netherland (220.000 ton/tahun) Jika kebutuhan di dalam negeri 

belum terpenuhi maka dapat dilakukan impor dari perusahaan 

diatas. 

3.2.2 Kesetimbangan Produk dan Penyimpanan 

 Kesetimbangan produk sangat penting, terutama 

dalam penyediaan bahan baku karena proses produksi dilakukan 

secara rutin (continue). Penyediaan bahan baku ini sangat 

berpengaruh terhadap jalannya produksi pada tiap unit 

produksinya. Penyediaan bahan baku paling lama 3 hari sebelum 

proses harus disiapkan untuk mengantisipasi adanya hambatan 

pengiriman dan dilakukan waktu pengujian terlebih dahulu. 

Sebagai contoh, apabila proses mengalami kekurangan bahan 

baku maka akan menghambat produksi, sehingga akan terjadi 

penundaan dan atau keterlambatan produksi.  Sehingga mesin 
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produksi menjadi terhambat dan butuh pemanasan yang lama 

untuk memulainya kembali. Kesetimbangan produk tidak lepas 

dari bagaimana cara pengadaan barang, administrasi gudang, dan 

juga pengendalian mutu. Masalah-masalah tersebut akan 

mendapat perhatian khusus pada pra-rancangan pabrik ini.  

 Pabrik ini memiliki gudang-gudang penyimpanan 

yang terdiri dari gudang penyimpanan bahan baku dan bahan jadi. 

Gudang penyimpanan bahan baku jadi digunakan untuk 

menyimpan barang jadi yang berupa benang tekstur yang telah 

dipacking. Sedangkan gudang penyimpanan bahan baku 

digunakan sebagai tempat untuk menyimpan persediaan bahan 

baku guna menjamin kelancaran proses produksi. Untuk 

mengantisipasi resiko kekurangan bahan selama proses produksi, 

maka pabrik ini menggunakan sistem persediaan bahan baku 

berupa anticipation stock. Sedangkan metode yang digunakan 

adalah First In First Out yaitu metode yang menerapkan suatu 

prinsip dimana bahan baku yang pertama masuk akan diproses 

terlebih dahulu. Hal ini untuk menjaga kualitas bahan baku dari 

pengaruh lingkungan dan juga untuk mengindarkan resiko 

penyimpanan. 

3.2.3 Analisa Kebutuhan Peralatan Proses  

Analisa kebutuhan peralatan proses meliputi 

kemampuan peralatan untuk memproses dan umur atau jam kerja 
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peralatan dan perawatannya. Dengan adanya analisis kebutuhan 

peralatan proses maka akan diketahui anggaran yang diperlukan 

untuk alat proses, baik pembelian maupun perawatannya. 

3.2.4 Perhitungan Produksi 

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik), data 

impor benang tekstur dari tahun 2014 sampai 2018 dan 

perhitungan ramalan kebutuhan benang tekstur untuk 4 tahun ke 

depan maka direncanakan pabrik ini akan memenuhi sebanyak 

25% dari pasar yaitu 4.500 ton/tahun dan sebagai dasar 

perhitungan digunakan produk nomor benang 240 D/48 F  untuk 

selanjutnya dibuat benang tekstur dengan nomor benang 150 

D/48 F. 

Kebutuhan Produksi = 4.500 ton/tahun 

     = 4.500.000 kg/tahun 

     = 12.328,77 kg/hari 

 = 513,6986 kg/jam 

Mesin Texturizing SDS  

Data mesin diketahui : 

- Speed 831 m/min 

- Rpm pos  : 7090 

- Rpm oil/cc  : 10 rpm 
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- Effisiensi  : 97,50 % 

- Limbah  : 2,5 % 

 

Kapasitas Produksi mesin/jam 

= No.benang  × Speed Mesin × Jumlah spindle × Effisiensi ×

60 

= 150 denier × 831 m/min × 216 × 0,975 × 60 min/jam 

= 150 g/9000 m × 831 m/min × 216 × 0,975 × 60 min/jam 

= 175.008 g/jam 

= 175,0086 kg/jam 

= 4.200,2064 kg/hari 

Kebutuhan bahan baku/jam=kebutuhan produksi/jam x 
100+𝑤𝑎𝑠𝑡𝑒

100
 

      =  513,6986 kg/jam × 
100+2,5

100
 

= 526,5411 kg/jam 

Jumlah Mesin Texturizing  = 
Kebutuhan bahan baku/jam

kapasitas mesin/jam
 

= 
526,5411 kg/jam

175,0086  kg/jam
 

= 3,0086 ≈ 3 mesin 
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Winding Time =
berat per bobbin ×9000 ×1000

w.speed ×denier  
  

               = 
6 kg × 9000 ×1000

831 m/min×150
 

              = 433,2129  menit 

   = 7 jam 2 menit 

Jadi winding time (doffing benang) adalah 7 jam 2 menit. 

Mesin Take Up 

Data Produksi sebagai berikut : 

• Kapasitas   = 3200 m/min 

• Jumlah spindle  = 128 spindle  

• Effisiensi   = 97,5 % 

• Limbah   = 2,5 % 

Kapasitas Produksi mesin/jam Mesin Spinning POY 

= No.benang  × Speed Mesin × Jumlah spindle × Effisiensi ×

60 

= 240 denier × 3200 m/min × 128 × 0,975 × 60 min/jam 

= 240 g/9000 m × 3200 m/min × 128 × 0,975 × 60 min/jam 

= 638.976 g/jam = 638,976 kg/jam 

Kebutuhan bahan baku/jam  = kebutuhan produksi/jam × 

100+𝑤𝑎𝑠𝑡𝑒

100
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      =  638,976 kg/jam × 
100+2,5

100
 

=  654,9504 kg/jam 

Jumlah Mesin Take Up  = 
Kebutuhan bahan baku/jam

kapasitas mesin/jam
 

= 
 654,9504 kg/jam

638,976 g/jam
 = 1,025 ≈ 1 mesin 

Winding Time   = 
berat per bobbin ×9000 ×1000

w.speed ×denier  
 

           = 
20 kg × 9000 ×1000

3200 m/min×240
 

             = 234,375 menit 

       = 3,9 jam 

     = 0,9 

     = 54 menit 

Jadi winding time (doffing benang) adalah 3 jam 54 menit  

Melting 

• Kapasitas Spin Pump   = 3 cc 

• Kapasitas Pump Finish Oil  = 0,15 cc 

• Konsentrasi Finish Oil   = 10 % 

• Target OPU    = 0,45 % 

• Tipe Oil     = TX.205 

• ρ polymer     = 1,18 gr/cm3 

• ϴ spinneret    = 100 mm 
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Rpm Spinning Pump  = 

denier ×Speed Take up

kapasitas spin pump ×berat jenis polymer ×9000
 

    = 
240 ×3200

3 × 1,18 ×9000
 

    = 
768000

31860
 

    = 24,1055 put/menit 

RPM Pump Finish Oil = 

Denier ×winding speed ×OPU

Kapasitas Pump oil × konsentrasi oil × 9000
 

       = 
240×3200 ×0,45

0,15 ×10 ×9000
 

       = 25,6 put/menit 

Produksi melt/spindle/jam/posisi 

= 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 𝑔𝑒𝑎𝑟 𝑝𝑢𝑚𝑝 × 𝜌 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 ×

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑝𝑢𝑚𝑝 × 60 

=25,6 𝑟𝑝𝑚 × 1,18 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 × 3 𝑐𝑐/𝑝𝑢𝑡 × 60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡/𝑗𝑎𝑚 

= 5437,44 g/jam 

= 5,4374 kg/jam  

= 90,624 g/menit 
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Kecepatan filament  = 
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑙𝑡

𝜌 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟×𝜇/2 × 𝜃 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒𝑡 ×1000 𝑔
 

= 
90,624 𝑔𝑟/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

1,18𝑔𝑟/𝑚3×1,57×0,1 𝑚 ×1000 𝑔
 

= 0,489 m2/menit 

Filament saat turun dari spinneret mempunyai kekuatan sebesar 

7,5g/denier, sehingga dapat diketahui stress tension terhadap 

lubang spinneret : 

Stress tension = 
𝑘𝑒𝑘𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡

𝜇

2
×𝜃 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑒𝑡

 

= 
7,5 𝑔/𝑑𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟

1,5708×0,1 𝑚
 = 47,746 g/denier 

Analisa Spin Pack 

• θ filament : 2,42 μ 

▪ d     : 2,24 E-05 m : 0,0000224 

• ρ:
1,18 𝑔

𝐸−06 𝑚3
  

• Jumlah Filament = 48 

V  = 
𝜇

4
 × d2 × I 

    = 
3,1416

4
 × 0,00002242 × 9000 m 

    = 4,1375 E-06m3 

m =V×ρ 
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   = 4,1375 𝐸 − 06 𝑚3 × 
1,18 𝑔

𝐸−06 𝑚3
 

  = 4,8823 g 

  = 4,8823 g × 48 filament  

 = 234,35 g/9000 m 

Jadi ukuran filament (d) = 2,42 μ 

Perhitungan bahan baku yang lain antara lain : 

Kebutuhan Oil (0.3%) = 0.3% x Kebutuhan POY 

  

= 0.3% x 12.636 kg/hari 

 

= 85,896 kg/hari 

= 86 kg/hari 

 

Kebutuhan Papertube = Kebutuhan POY : 5,5 

 

= 12.636 kg/hari : 5,5 

 

= 2.297,634 buah 
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= 2.298 buah 

 

Kebutuhan Plastik = Kebutuhan Papertube 

 

= 2.298 buah 

 

Kebutuhan Kardus = Kebutuhan Papertube : 6 

= 2.298 : 6 

= 382,939 buah 

= 383 buah 

Kebutuhan Striping = Kebutuhan Kardus x 2 

= 383 x 2 

= 766 buah 

 

Kebutuhan Palet = Kebutuhan Kardus : 15 

 

= 766 : 15 
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= 51,067 buah 

 

= 51 buah 

3.3 Spesifikasi Mesin Produksi 

Pemilihan mesin merupakan hal yang tidak dapat dilupakan 

dalam merancang pabrik. Hal ini dimksudkan untuk mendapatkan hasil 

produk yang efektif dan efisien. Mesin- mesin yang dipakai adalah 

mesin- mesin yang memenuhi prinsip- prinsip dasar pemintalan yang 

telah diuraikan sebelumnya, yang umumnya juga dapat dipakai oleh 

pabrik- pabrik pemintalan leleh dengan bahan baku polyester chip di 

Indonesia. Mesin yag akan dipakai pada prarancangan pabrik pembuatan 

benang tekstur antara lain : 

1. Camber   

Fungsi                        : untuk menampung chips dari bag ke 

wet chips silo  

Kapasitas silo (Vt) : 2,24 ton 

Volume chamber  : 2,8 m3  

Speed airlock   : 14,7 rpm 

2. Silo  

Fungsi                  : tangki penampungan chips 

sementara dan  memisahkan   
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unsur logam yang ikut masuk ke 

silo. 

Kapasitas silo (Vt) : 54   ton 

Volume silo   : 75 m3  

Speed air lock  : 14,7 rpm 

3. Feeder hopper  

Funsi                        : untuk menampung chips sebelum 

masuk ke   crystalizer 

Kapasitas silo  : 4 ton  

Volume   : 5 m3 

 

4. Crystalizer : 

Fungsi   : mengkristalkan chip yang masih 

mengandung  kadar H2O dan 

menghilangan kotoran- kotoran 

dari kulit ari pada chip. 

Nama mesin   : Mesin Buhler (Buhler Ltd. CH-9240 

Uzwill) 

Kapasitas   : 1    ton 

Volume   : 1,25 m3  

Tipe Mesin            : OTWG- 500 

Nomor Mesin       : 10 285 702 

Buatan : Swiss  
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Berat kg                 : 2850 

Content m3                  : 10,6 

Tinggi maks chip  : 30 cm 

Max.gauge pressure until 250oC bar  +0,1 

Max.gauge pressure until 150oC bar  -0,1 

Suhu Maksimal Opearsi 250oC 

Speed airlock   : 10,3 rpm 

5. Blower  

Fungsi : menghasilkan udara untuk 

digunakan mengeringkan chip 

didalam crystalizer 

Nama     :  Radial – Ventolator / Radial 

Fan 

Tipe    : RGE – 080 – 056030 – 00 

Fan dates with a density of : 1,2 kg/m3 

Suhu Masuk        v1  : 20    160oC 

Volume Aliran                  V1 : 560  550 m3/min 

Total pressure increase   Δpt2 : 800 534 daPa 

Total pressure increase   Δpt1 : 741 daPa 

Shaft rating                       Pw  : 90,2   60 kw 

Kecepatan                            n : 3000   3000  1/min 

6. Heater crystalizer 
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Fungsi                  : untuk menghasilkan udara panas 

didalam pengering chip 

Nama    : Heater (Calorifer AG) CH – 8353 

Elgg 

                                     Shell side  /     Tube side 

Max.allow.working.pressure         : 0,1 barg            18 barg 

Min/max.allow.work temperature : 10/200oC          10/230oC 

Volume                                          :              I            120  I 

7. Cyclone 

Fungsi                    : untuk menampung kotoran- kotoran 

dari proses cryztalizer secara 

gravitasi  

Nama    : Buhler (Buhler GmGH, D – 38023 

Braunschweig) 

Nomor Mesin    : 10 285 712 

Tipe Mesin    : OKRB – 225 

Buatan   : Swiss                                                                                                                       

8. A.D.U 

Fungsi              : untuk mengurangi kadar air di 

udara sehingga didapat udara kering 

Nama          : Air Dyer Unit 
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Tipe : Lohenner GmbH & Co 57223 

Kreuztal Made in Germany 0 27 23 / 

58 52 – 0 

Herstell Nr   : 660 75 – 2 

Zul. Betriebs Uberduck : 11 bar 

Rauminhalt  : 860   I 

Zul.Betriebs temperature : 70oC 

9. Dryer 

FungsI : menurunkan kandungan air dalam 

chip sampai  standart yang diinginkan 

Kapasitas    : 6,3 ton 

Volume   : 8,75 m3  

Nama     : BUHLER 

Buatan    : Swiss 

Nomor Seri                   : 10285841 

Design temperatur       : 200o C 

Design tekanan   : 0,1 bar 

Speed airlock   : 9,7 rpm 

10. Top hopper  

Kapasitas   : 1,8 ton 

Volume   : 2,5 m3 

Speed airlock   : 14 rpm 

11. Bottom hopper 
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Kapasitas   : 1,8 ton 

Volume   : 2,5 m3 

Speed airlock   : 14 rpm 

12. Mesin Extruder 

Fungsi              : melelehkan butiran- butiran chip 

menjadi lelehan-  lelehan polimer 

Nama     : Barmag /D – 42895 Remsched) 

Tipe                   : 10 E811-38V6  

Buatan             : Germany 

13. Continues Polymer Filter (CPF) 

Fungsi               : menyaring lelehan- lelehan polimer 

dari kotoran- kotoran yang ada pada 

polimer 

Nama     : Continues Polymer Filter 

Tipe     : CPF Model 135 DW 

Tahun          : 2010 

Design Press   : 3500 PSIG (24,1 MPa) 

Design Temp.  : 600F (315C) 

Pemanas            : Cair / Uap 

14. Melting 

Kapasitas gear pump  : 3,8 cc/put 

Kapasitas spin pump  : 3 cc/put 

Kapasitas beam  : 54,421 kg/jam 
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Ø Lubang spinneret  : 100 

Jumlah spinneret  : 48 

15. Quenching chamber 

Fungsi                           : untuk mendinginkan filament 

Nama  alat   : Barmag 

Buatan    : Germany 

Air supply RH   : 65 + 5 % 

Air Supply Temperature : 19 + 1OC 

16. Winder  

Fungsi                        : untuk penarikan dan penggulungan 

benang- benang filament  

Nama mesin   : Barmag  

Tipe    : I-QOON 

Buatan   : Germany 

Kecepatan Maksimum : 6000 m/min 

17. Texturizing 

Nama Mesin   : Rieter – Scragg 

Tipe Mesin   : SDS 1200 

Nomor Mesin   : 5738/5 

Voltase   : 380 V 

Frekuensi   : 50 Hz 

Fase   : 3 

Arus   : 277 A 
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Power Faktor   : 0,94 

Total Load   : 182,3 kVA 

Spindel  : 216 Spindel 

Kecepatan  : 500 - 950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


