
Prarancangan Pabrik Biodiesel
Dari Minyak Karet dan Metanol
Kapasitas 60.000 ton/tahun

BAB II

PERANCANGAN PRODUK

2.1. SPESIFIKASI BAHAN BAKU

2.1.1. Trigliserida

Fase

Rumus molekul

Berat molekul

Kenampakan

Kelarutan

Titik didih

Densitas

Viscosity

Kapasitas panas

: cair

: C18H32O2

: 280,451 kg/kmol

: kuning atau kuning kecoklatan

: tidak larut dalam air

: 355 °C

: 0,902 gr/cm3

: 38,45 cP

Cp(T) = 241,348 + 2,3065T - 8,0863E-03T2 + 4,7468E-06T3 J/mol K

AHf (25 °C) : -540,00 kjoule/mol

AHf (T) = -464,177 - 3,3929E-01T + 1,6828E-04T2

2.1.2. Metanol

Fase

Rumus molekul

Berat molekul

Kenampakan

Riyasa Jaya Pradeksa (03 521 057)
Nanang Adriadi (03 521 131)

: cair

: CH3OH

: 32 kg/kmol

: cairan
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Kelarutan

Titik didih

Titik beku

Warna

Densitas

Kapasitas panas

larut dalam air

64,85 °C pada 1 atm

-96,53 °C

bening (tidak berwarna)

0,787 gr/cm3

Cp (T) = 40,152 + 3,1046E-01T- 1,0291 E-03T2 + 1,4598E-06T3 J/mol K

2.2. SPESIFIKASI BAHAN PEMBANTU

2.2.1. Kalsium hidroksida

Fase

Rumus molekul

Berat molekul

Kenampakan

Kelarutan

Titik didih

Viskositas

Densitas

Kemurnian

Kapasitas Panas

AHf

2.3. SPESIFIKASI PRODUK

2.3.1. Metil Ester

Rumus molekul

Riyasa Jaya Pradeksa (03 521 057)
Nanang Adriadi (03 521131)

:Cair

: Ca(OH)2

: 74 kg/kgmol

: cairan

: larut dalam air

:20,16°C(latm)

: 3,3 cP (25°C)

: 2,2 gr/ml (25°C)

: 40%

: 87,5 J/molK (cair 25°C,1 atm)

: -985,2 kJ/mol (cair 25°C,1 atm)

: C19H34O2
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Berat molekul

Kemurnian

Viskositas

Fase

Kandungan air

Densitas

Kapasitas Panas

: 294 kg/kmol

: 96% ME

4% impuritas

: 3,065 cP (pada 30°C)

: cair

: 1%

: 0,86 kg/It

10

Cp (T) = 90,983 + 3,4899T +(-6,9781E-03)T2+ 5.6786E-06T3 J/(mol K)

2.3.2. Gliserol

Rumus molekul

Berat molekul

Titik didih

Titik lebur

Viskositas

Densitas

Specific gravity

Kelarutan

AHf(298K)

: C3H8O3

: 92,09 kg/kmol

:204°C

: 18,17°C

: 749,538 cP (pada 25°C)

: 1,2550 gr/cm3 (pada 25°C)

: 1,2491

: larut dalam air

: -582,8 kjoule/mol

AHf (T) = -559,438 - 9,2185E-02T + 4,5003E-05T2

Kapasitas panas :

3^2 ,-6-r3Cp (T) = 132,145 + 0,86007 T- 1,9745.10"JTZ + 1,8068.10"° T J/gmol K

RiyasaJaya Pradeksa (P3 521 P57)
Nanang Adriadi (03 521 131)
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2.4. PENGENDALIAN KUALITAS

2.4.1. Pengendalian Kualitas Bahan Baku

Sebelum dilakukan proses produksi, dilakukan pengujian terhadap kualitas

bahan baku yang diperoleh. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan agar bahan

baku yang digunakan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Evaluasi yang

digunakan yaitu standart yang hampir sama dengan standart Amerika yaitu ASTM

1972.

Adapun parameter yang akan diukur adalah :

a. Kemurnian dari bahan baku Trigliserida, Ca(OH)2 dan metanol.

b. Kandungan di dalam Trigliserida, Ca(OH)2 dan metanol.

c. Kadar air

d. Kadar zat pengotor

2.4.2. Pengendalian Kualitas Produk

Pengendalian produksi dilakukan untuk menjaga kualitas produk yang

akan dihasilkan. Hal ini harus dilakukan sejak dari bahan baku sampai menjadi

produk. Selain pengawasan mutu bahan baku, bahan pembantu, produk setengah

jadi maupun produk penunjang mutu proses. Semua pengawasan mutu dapat

dilakukan analisa di laboratorium maupun menggunakan alat kontrol.

Pengendalian dan pengawasan jalannya operasi dilakukan dengan alat

pengendalian yang berpusat di control room, dilakukan dengan cara automatic

control yang menggunakan indikator. Apabila terjadi penyimpangan pada

indikator dari yang telah ditetapkan atau dxsett baik ituflow rate bahan baku atau

produk, level control, maupun temperature control, dapat diketahui dari sinyal

Riyasa Jaya Pradeksa (P3 521 P57)
Nanang Adriadi (P3 521 131)
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atau tanda yang diberikan yaitu nyala lampu, bunyi alarm dan sebagainya. Bila

terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut harus dikembalikan pada

kondisi atau set semula baik secara manual atau otomatis.

Beberapa alat kontrol yang dijalankan yaitu, kontrol terhadap kondisi

operasi baik tekanan maupun temperatur. Alat control yang harus diset pada

kondisi tertentu antara lain :

♦ Level Control

Merupakan alat yang dipasang pada bagian atas tangki. Jika belum

sesuai dengan kondisi yang ditetapkan, maka akan timbul tanda/isyarat

berupa suara dan nyala lampu.

♦ Flow Rate

Merupakan alat yang dipasang pada aliran bahan baku, aliran masuk

dan aliran keluar proses.

♦ Temperature Control

Merupakan alat yang dipasang di dalam setiap alat proses. Jika belum

sesuai dengan kondisi yang ditetapkan, maka akan timbul tanda/isyarat

berupa suara dan nyala lampu.

Jika pengendalian proses dilakukan terhadap kerja pada suatu harga

tertentu supaya dihasilkan produk yang memenuhi standar, maka pengendalian

mutu dilakukan untuk mengetahui apakah bahan baku dan produk telah sesuai

dengan spesifikasi. Setelah perencanaan produksi disusun dan proses produksi

dijalankan perlu adanya pengawasan dan pengendalian produksi agar proses

berjalan dengan baik.

Riyasa Jaya Pradeksa (03 521 057)
Nanang Adriadi (03 521 131)
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Kegiatan proses produksi diharapkan menghasilkan produk yang mutunya

sesuai dengan standard dan jumlah produksi yang sesuai dengan rencana serta

waktu yang tepat sesuai jadwal.

Penyimpangan kualitas terjadi karena mutu bahan baku tidak baik,

kesalahan operasi dan kerusakan alat. Penyimpangan dapat diketahui dari hasil

monitor atau analisa pada bagian Laboratorium Pemeriksaan. Pengendalian

kualitas (Quality Control) pada pabrik Biodiesel ini meliputi :

a. Pengendalian Kualitas Bahan Baku

Pengendalian kualitas dari bahan baku dimaksudkan untuk mengetahui sejauh

mana kualitas bahan baku yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan

spesifikasi yang ditentukan untuk proses. Apabila setelah dianalisa ternyata

tidak sesuai, maka ada kemungkinan besar bahan baku tersebut akan

dikembalikan kepada supplier.

b. Pengendalian Kualitas Bahan Pembantu

Bahan-bahan pembantu untuk proses pembuatan Biodiesel di pabrik ini juga

perlu dianalisa untuk mengetahui sifat-sifat fisisnya, apakah sudah sesuai

dengan spesifikasi dari masing-masing bahan untuk membantu kelancaran

proses.

c. Pengendalian Kualitas Produk

Pengendalian kualitas produk dilakukan terhadap produksi Biodiesel dan

Gliserol.

d. Pengendalian Kualitas Produk Saat Pemindahan (dari satu tempat ke tempat

lain).

RiyasaJaya Pradeksa (P3 521 057)
Nanang Adriadi (03 521 131)


