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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Digester

Digester sering disebut sebagai alat aduk yang terdiri dari bejana yang

dilengkapi dengan alat-alat perajang buah sehingga terjadi penghancuran bahan.

Volume digester berpengaruh terhadap kapasitas bahan yang bisa dilumat menjadi

pulp, jika digester terlalu penuh dan bahan berat maka memperlama proses

pengadukan dengan tekanan lawan yang kuat sehingga perajangan sempurna

karena ketinggian volume bahan dalam digester akan menimbulkan tekanan

didasar digester semakin tinggi dan tahanan lawan terhadap pisau semakin tinggi

maka pemisahan serat dengan serat yang lain semakin sempurna, jadi isi

dari digester minimal ¾ agar diperoleh hasil yang lebih baik untuk feeding pressan.

Untuk menaikkan suhu didalam digester digunakan uap sistem pemanasan

mantel (steam jacket), suhu yang diharapkan adalah 100°C dengan alasan pada

suhu tersebut pelarut bahan sudah menguap dan meninggalakan bahan yang sudah

hancur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja digester :

1. Kondisi pisau pengaduk digester.

2. Level volume bahan dalam digester.

3. Temperatur/ steam.

4. Kebersihan digester bagian bawah.

5. Kondisi digester.

6. Jenis bahan yang digunakan.



4

7. Drain.

8. Kondisi plat siku penahan pada dinding digester.

9. Jenis pelarut yang digunakan.

Keterangan:

1. Frame

2. Tabung Digester

3. Pengaduk Pemasak

4. Panel Box

5. Motor

G Gambar 1. Digester
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Menurut shreve (1956), berdasarkan prosesnya digester dibedakan menjadi

digester batch dan digester kontinyu.

a. Digester Batch

 Bentuk bola

Digester bola ini biasanya untuk pabrik-pabrik tahunan yang bahan

bakunya tergantung musim panen. Ada dua tipe untuk jenis yaitu bol dengan

pemanasan tak langsung (stephenson) dan digester bola dengan pemanasan

langsung (kraft).

 Bentuk silinder tegak

Digester dengan bentuk shell silinder. Bagian atasnya setengah lingkaran

(hemishirical) dengan flanged terbuka sebagai lubang pengisian chip. Ada dua

tipe yaitu digester pemanasan tak langsung (ekstrom) dan digester pemanasan

langsung (foxboro).

 Bentuk cone

Digester ini mempunyai sudut dinding reactor dengan garis normal

horizontal 70o. Digester jenis ini sudah memiliki sirkulasi cairan pemasak.

Sirkulasi ini untuk menjaga suhu operasinya. Tipe ini hanya ada satu dengan

pemasak tak langsung yaitu tipe smock.
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b. Digester kontinyu

 Silinder horizontal

Digester jenis ini menggunakan screw untuk mengangkut bahan baku

agar retention time menjadi lebih lama. Namun mengakibatkan kebutuhan

tenaga menjadi lebih besar karena beban screw. Biasanya berupa rangkaian

dua atau lebih reactor disusun bertingkat. Hanya ada satu tipe yaitu black claw

pandia digester.

 Silinder tegak

Jenis ini paling umum digunakan karena aliran proses menggunakan

gaya gravitasi sehingga mengurangi beban tenaga. Untuk jenis ini memiliki

berbagai macam tipe aplikasinya. Aplikasi berdasarkan aliran sirkulasi cairan

pemasak yang paling mutakhir ada tipe MCC dan ITC digester.

 Silinder tangensial

Digester ini terdiri dari sebuah reactor dengan bagian dasar berbentuk

kubah (dome-shapped) yang dipasang dengan sudut 45o. Dilengkapi dengan

chain conveyor sebagai alat pengatur aliran proses. Nama komersial jenis ini

adalah Bover MED digester. (Rahma, 2016)

2.2. Kertas dan Pulp

Kertas biasa didefinisikan sebagai felted sheet yang dibentuk oleh sekat

yang berasal dari suspensi air serat-serat (Smook,1992). Perkembangan produksi

kertas secara umum disesuaikan dengan definisi ini kecuali bahwa kebanyakan
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produksi juga menggunakan aditif non-fiber. Metode pengeringan saat ini

digunakan dalam menghasilkan produk kertas secara khusus.

Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun

non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semikimia, kimia).

Pulp terdiri dari serat - serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku

kertas (Anonim, 2010). Menurut Smook (1992), pulp adalah serat yang merupakan

bahan baku dalam pembuatan kertas. Serat pulp selalu berasal dari tumbuhan.

2.3. Proses Pembuatan Kertas

2.3.1 Mekanis

Prinsip pembuatan pulp secara mekanis yakni dengan pengikisan

dengan menggunakan alat seperti gerinda/ gilingan batu. (Zend, 2013)

2.3.2 Semi Kimia

Proses semi kimia merupakan kombinasi antara mekanis dan kimia.

Yang termasuk ke dalam proses ini diantaranya CTMP (Chemi Thermo

Mechanical Pulping) dengan memanfaatkan suhu untuk mendegradasi lignin

sehingga diperoleh pulp yang memiliki rendemen yang lebih rendah dengan

kualitas yang lebih baik daripada pulp dengan proses mekanis. (Zend, 2013)

2.3.3 Kimia

Proses pembuatan pulp dengan proses kimia dikenal dengan sebutan

proses kraft. Disebut kraft karena pulp yang dihasilkan dari proses ini

memiliki kekuatan lebih tinggi daripada proses mekanis dan semikimia, akan

tetapi rendemen yang dihasilkan lebih kecil diantara keduanya karena
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komponen yang terdegradasi lebih banyak (lignin, ekstraktif, dan mineral).

(Zend, 2013)

Pada metode ini serpihan kayu dimasukkan ke dalam bahan kimia

untuk mengeluarkan lignin dan karbohidrat. Ada 4 proses kimia yang

digunakan yaitu :

2.3.3.1 Proses Soda

Sistem pemasakan alkali yang menggunakan tekanan tinggi dan

menambahkan NaOH yang berfungsi sebagai larutan pemasak dengan

perbandingan 4 : 1 dari kayu yang digunakan. Larutan yang dihasilkan

dipekatkan dengan cara penguapan. Proses alkali jarang dipergunakan

dibandingkan dengan proses sulfit, karena proses alkali lebih sulit

memperoleh zat kimia dari larutan pemasak. Keuntungan proses soda

adalah mudah mendapatkan kembali bahan kimia hasil pemasakan

(recovery) NaOH dan bahan baku yang dipakai dapat bermacam-macam.

(Zuriadi, 2011)

2.3.3.2. Proses Kraft

Proses kraft menggunakan natrium hidroksida yang ditambahkan

natrium sulfat. Dalam proses ini natrium sulfat yang ditambahkan, direduksi

di dalam tungku pemulihan menjadi natrium sulfida yang dibutuhkan untuk

delignifikasi. Pada proses ini digunakan bahan pemutih sehingga pulp yang

dihasilkan mempunyai derajat putih yang berkualitas tinggi. (Zuriadi, 2011)
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2.3.3.3. Proses Sulfit

Dalam proses sulfit digunakan campuran asam sulfur (H2SO4) dan ion

sulfat (-SO4) untuk melarutkan lignin. Proses ini memisahkan lignin sebagai

garam-garan asam lignosulfonat dan sebagian besar struktur molekul lignin

tetap utuh. Bahan kimia basa untuk bisulfit dapat berupa ion kalsium,

magnesium, sodium, atau ammonium. Pembuatan pulp sulfit berlangsung

dalam rentang pH yang lebar. (Surest dan Satriawan, 2010).

2.3.3.4 Organosolv

Organosolv merupakan proses pulping yang menggunakan bahan

yang lebih mudah didegradasi seperti pelarut organik. Pada proses ini,

penguraian lignin terutama disebabkan oleh pemutusan ikatan eter

(Donough, 1993). Beberapa senyawa organik yang dapat digunakan antara

lain adalah asam asetat, etanol dan metanol. (Zuriadi, 2011)

2.4. Organosolv

Proses organosolv adalah proses pemisahan serat dengan menggunakan

bahan kimia organik seperti misalnya metanol, etanol, aseton, asam asetat, dan

lain-lain. Proses ini telah terbukti memberikan dampak yang baik bagi lingkungan

dan sangat efisien dalam pemanfaatan sumber daya hutan.

Dengan menggunakan proses organosolv diharapkan permasalahan

lingkungan yang dihadapi oleh industri pulp dan kertas akan dapat diatasi. Hal ini

karena proses organosolv memberikan beberapa keuntungan, antara lain yaitu

rendemen pulp yang dihasilkan tinggi, daur ulang lindi hitam dapat dilakukan
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dengan mudah, tidak menggunakan unsur sulfur sehingga lebih aman terhadap

lingkungan, dapat menghasilkan by-products (hasil sampingan) berupa lignin dan

hemiselulosa dengan tingkat kemurnian tinggi. Ini secara ekonomis dapat

mengurangi biaya produksi, dan dapat dioperasikan secara ekonomis pada

kapasitas terpasang yang relatif kecil yaitu sekitar 200 ton pulp per hari.

Penelitian mengenai penggunaan bahan kimia organik sebagai bahan

pemasak dalam proses pulping sebenarnya telah lama dilakukan. Ada berbagai

macam jenis proses organosolv, namun yang telah berkembang pesat pada saat ini

adalah proses alcell (alcohol cellulose) yaitu proses pulping dengan

menggunakan bahan kimia pemasak alkohol, proses acetocell (menggunakan

asam asetat), dan proses organocell (menggunakan metanol).

Proses alcell telah memasuki tahap pabrik percontohan di beberapa negara

misalnya di Kanada dan Amerika Serikat, sedangkan proses acetocell mulai

diterapkan dalam beberapa pabrik di Jerman pada tahun 1990-an. Proses alcell

yang telah beroperasi dalam skala pabrik di New Brunswick (Kanada) terbukti

mampu manghasilkan pulp dengan kekuatan setara pulp kraft, rendemen tinggi,

dan sifat pendauran bahan kimia yang sangat baik. (Zend, 2013)

2.5 Selulosa

Selulosa merupakan komponen penting dari kayu yang digunakan sebagai

bahan baku pembuatan kertas. Selulosa didefinisikan sebagai karbohidrat yang

dalam porsi besar mengandung lapisan dinding sebagian besar sel tumbuhan.

Selulosa terdapat pada semua tanaman dari pohon bertingkat tinggi hingga

organisme primitif seperti rumput laut, flagelata, dan bakteri. (Zend, 2013)
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2.7 Lignin

Lignin merupakan bagian terbesar dari selulosa, penyerapan sinar (warna)

oleh pulp terutama berkaitan dengan komponen ligninnya. Untuk mencapai derajat

keputihan yang tinggi, lignin tersisa harus dihilangkan dari pulp, dibebaskan dari

gugus yang menyerap sinar kuat sesempurna mungkin. Lignin akan mengikat

serat selulosa yang kecil menjadi serat-serat panjang. Lignin tidak akan larut

dalam larutan asam tetapi mudah larut dalam alkali encer dan mudah diserang

oleh zat-zat oksida lainnya (Zend, 2013)

2.8 Jerami

Jerami adalah hasil samping usaha pertanian berupa tangkai dan batang

tanaman serealia yang telah kering, setelah biji-bijiannya dipisahkan. Massa jerami

kurang lebih setara dengan massa biji-bijian yang dipanen. (Anonim, 2016)

Sepanjang tahun produksi padi menghasilkan limbah berupa jerami padi

dalam jumlah yang besar. Jumlahnya sekitar 20 juta per tahun. Menurut data BPS

tahun 2006, luas sawah di Indonesia adalah 11,9 juta ha. Produksi per hektar

sawah bisa mencapai 12-15 ton bahan kering setiap kali panen, tergantung lokasi

dan varientasi tanaman. Di dalam jerami mengandung komponen Lignin.

Keberadaan lignin akan mengganggu warna kertas yang dihasilkan. (Zend, 2013)


