
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Filtrasi 

     Filtrasi (penyaringan) adalah proses pemisahan partikel zat padat dari fluida dengan jalan 

melewatkan fluida tersebut melalui suatu medium penyaring atau septum (septum), dimana zat 

padat itu tertahan. Istilah medium penyaring dapat dikatakan juga sebagai medium berpori 

(filter cloth). Dalam operasi filtrasi, partikel-partikel padatan tersuspensi dalam cairan atau gas 

dihilangkan secara fisika atau mekanis dengan cara melewatkannya melalui medium 

penyaringan tersebut. Di dalam campuran zat cair, partikel-partikel padat tersuspensi dapat 

berupa partikel yang sangat halus (beberapa m), partikel tegar (rigid) atau plastis, berbentuk 

bulat atau beragam dan partikel agregat atau individual (diskrit). 

(Geankoplis, 

1987) 

     Dalam semua jenis filtrasi campuran atau bubur mengalir sebagai akibat dari beberapa 

kekuatan pendorong, yaitu, gravitasi, tekanan (atau vakum), atau gaya sentrifugal. Dalam 

setiap kasus media filter mendukung partikel sebagai kue berpori. Kue ini, didukung oleh 

media filter, mempertahankan partikel padat dalam bubur yang menambahkan lapisan berturut-

turut ke kue saat filtrat melewati kue dan media. Prosedur untuk menciptakan tenaga penggerak 

pada fluida, metode deposisi dan penghilangan kue yang berbeda, dan berbagai cara untuk 

menghilangkan filtrat dari cake setelah pembentukannya menghasilkan berbagai macam 

peralatan filter. secara umum, filter dapat diklasifikasikan menurut sifat kekuatan pendorong 

yang memulai penyaringan. 

                 (Brown, 

1984) 

2.2 Filtrasi Plate And Frame 

     Filter ini terdiri dari plat dan bingkai yang terpasang dengan suatu medium filter di atas sisi 

masing-masing plat itu. Plat tersebut mempunyai saluran yang memotong plat tersebut 

sehingga iltrate cairan yang bersih dapat mengalir ke bawah pada masing-masing plat tersebut. 

Slurry dipompakan ke dalam penekan dan mengalir melalui saluran pipa ke dalam bingkai yang 

terbuka sehingga slurry tersebut mengisi bingkai itu. Aliran iltrate mengalir melalui medium 

filter dan partikel padat membentuk sebagai cake di bagian atas sisi bingkai kain itu. Filtrat 

mengalir antara medium filter dan muka plat melalui saluran keluar. Proses filtrasi berlangsung 

sampai bingkai tersebut diisi sepenuhnya dengan partikel padat. Ketika bingkai itu telah diisi 



sampai penuh,maka bingkai dan plat tersebut terpisah dan cake tersebut dibuang. Kemudian 

filter atau saringan itu dipasang kembali dan proses filtrasi diulangi lagi. 

           (Geankoplis, 

1987) 

2.2.1 Gambar Plate And Frame Filter 

 

                         (Brown, 1984  

) 

     Pelat dan bingkai dari pers filter pengiriman terbuka ditunjukkan pada Gambar. Pelat dan 

bingkai disusun bersama-sama dengan kain saring di setiap sisi setiap lempeng. Disatukan 

sebagai unit dengan kekuatan mekanik yang diterapkan oleh" screy atau secara hidrolik. 

     Ada banyak jenis pengepres filter yang menggunakan pelat dan bingkai. Yang paling 

sederhana memiliki saluran tunggal untuk memasukkan bubur dan pencuci dan satu lubang di 

setiap pelat untuk menghilangkan cairan (pengiriman terbuka).Yang lain memiliki saluran 

terpisah untuk memasukkan bubur dan air pencuci. Sorpe juga sudah terpisah. Untuk 

menghilangkan filtrat dan air pencuci (pengiriman tertutup). Saluran mungkin di sudut, di 

tengah; atau di lokasi perantara. 
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     Bubur umpan masuk melalui gonduit yang dibentuk oleh lubang-lubang di sudut kanan atas 

baik pelat maupun rangka. Setiap bingkai membawa lubang masuk atau lubang yang mengarah 

dari saluran ini di mana bubur memasuki ruang antara pelat. Tekanan pada bubur yang 

diumpankan ke press menyebabkan filtrat melewati kain di kedua sisi pelat dan mengalir 

melalui ruang, antara kain dan pelat ke outlet yang bisa berupa keran. 

                              (Brown, 

1984) 

Gambar Alat Filter Press 

 

                               (Brown, 

1984) 

 

2.3 Dasar teori Proses Filtrasi Batch pada Tekanan Konstan 

      

𝑑𝑡

𝑑𝑉
=
(𝜇 𝛼 𝐶𝑠)

𝐴2(−∆𝑃)
 𝑉 +

(𝜇 𝑅𝑚)

𝐴(−∆𝑃)
= 𝐾𝑝 + 𝐵  (SI) (2-1) 

Dimana : Kp dalam (s/m6) (SI) dan B dalam (s/m3) (SI) 

 

𝐾𝑝 =
𝜇 𝛼 𝐶𝑠

𝐴2 (−∆𝑃)
    (SI) (2-2) 

 

𝐵 =
𝜇 𝑅𝑚

𝐴 (−∆𝑃)
    (SI) (2-3) 

Keterangan : 



t  = waktu filtrasi  ( s ) 

V = volume filtrat yang dihasilkan saat t ( m3 ) 

 = koefisien tahanan cake (m/kg) 

Rm = koefisien medium filter ( m-1) 

μ        = viskositas filtrat (Pa s  atau kg/m s ) 

A = luas total medium filter ( m2) 

ΔP = perbedaan tekanan ( N/ m2  atau kg/m s2 ) 

Cs = konsentrasi slurry ( kg/m3 )  

 

 

 

 

Grafik hubungan ∆t/∆V terhadap V rata-rata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk tekanan konstan, α konstan dan cake yang tidak dapat dimampatkan 

(incompressible), maka variabelnya hanya V dan t, sehingga integrasi : 

∫ 𝑑𝑡 =  ∫ (𝐾𝑝. 𝑉 + 𝐵)𝑑𝑉
𝑉

0

𝑡

0
  (2-4) 

 

𝑡 =
𝐾𝑝

2
𝑉2 + 𝐵. 𝑉             (2-5) 

 
𝑡

𝑉
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𝐾𝑝
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𝑉 + 𝐵   (2-6) 

 

    

Laju Filtrasi (
𝑑𝑉

𝑑𝑡
) 

Variabel-variabel yang mempengaruhi laju filtrasi : 

✓ Perbedaan Tekanan aliran umpan masuk dan tekanan filtrat keluar (-∆P) 

✓ Viskositas cairan (µ) 

✓ Luas media filter / frame (A) 

✓ Tahanan cake (Rc) dan tahanan medium filter (Rm) 

Laju Filtrasi : 

𝑑𝑡

𝑑𝑉
 (
𝑠

𝑚3
) 

Slope = Kp 

intercept =B 

Volume filtrat rata-rata 

�̅� =  
𝑉1+𝑉2

2
  (m³) 



𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

𝐴 (−∆𝑃)

(𝑅𝑐+𝑅𝑚)𝜇
   (2-7) 

        (Geankoplis, 

1987) 

 

 

2.4 Pengertian CaCO3 

Batu kapur ialah jenis batuan sedimen yang mengandung senyawa karbonat. Pada 

umumnya batu kapur yang banyak terdapat adalah batu kapur yang mengandung kalsit. Batu 

kapur memiliki warna putih, putih kekuningan, abu–abu hingga hitam. Pembentukan warna ini 

tergantung dari campuran yang ada dalam batu kapur tersebut, misalnya : lempung, kwarts, 

oksida besi, mangan dan unsur organik. Batu kapur terbentuk dari sisa–sisa kerang di laut 

maupun dari proses presipitasi kimia. Berat jenis batu kapur berkisar 2,6 - 2,8 gr/cm dalam 

keadaan murni dengan bentuk kristal kalsit (CaCO), sedangkan berat volumenya berkisar 1,7 

– 2,6 gr/cm. Jenis batuan karbonat dapat dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu batu kapur 

(limestone) dan dolomit (dolostone)         

           (Boggs, 

2009). 

Tabel 1. Komposisi Kimia  CaCO3 

Komposisi  % Wt 

Ca  92,1 

Fe 2,38 

Mg 0,9 

Si 3,0 

In 1,4 

Ti  0,14 

Mn  0,03 

Lu  0,14 

(Boggs, 2009). 

 

2.5 Sifat  CaCO3 

2.5.1 Sifat  Fisika  

Tabel 2. Sifat Fisika 

Karakteristik Keterangan 

Bentuk   Padat 

Warna  Putih 

Bau Tak berbau 

Titik Lebur  825oC 

Kuat tekan   31,6 N/mm2 

Spesific gravity 2,49 gm/cc 

Bulk density 1,3 kg/lt 

(R.H. Perry,1984) 



 

 

2.5.2 Sifat Kimia 

Tabel 3. Sifat Kimia Bahan  

Sifat Kimia  

Rumus kimia  CaCO3 

Berat Molekul  100,09  

salah satu sifat kimia batu kapur yaitu dapat mengalami kalsinasi. 

Reaksinya : 

𝐶𝑎𝐶𝑂3
𝑇:700−900℃
→        𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 

Warna batu kapur adalah putih dan akan berubah menjadi agak kecoklatan jika 

terkontaminasi tanah liat atau senyawa besi. 

(Patnaik, 2003) 

 

2.6 Densitas  

  Densitas didefinisikan sebagai massa persatuan volume. Jika sebuah bahan yang 

materialnya homogen bermassa m memiliki volume V densitasnya adalah ρ adalah : 

ρ =  
𝑚

𝑣
                    

 

keterangan :  ρ = Densitas  

   m = Massa sampel 

   v  = Volume sampel 
atau  

ρ =  
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑠𝑖 − 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 
 

satuan SI untuk densitas adalah kilogram per meter kubik(1kg/m3). Dalam satuan cgs adalah 

gram per centimeter kubik (g/cm3), yang juga sering digunakan. Faktor konversi 1 

g/cm3=1000kg/m3.   

           (Hugh D, 2002) 

 

Tabel 4. Massa Jenis Zat Cair   

Zat Cair Massa Jenis (kg/m3) 

Air (4oC) 1000 

Air es 920 

Minyak tanah 800 

Alkohol 800 

              (Tripler, 1996). 

2.7 Konsentrasi 



     Dalam kimia, konsentrasi mengacu pada jumlah suatu zat per ruang yang ditentukan. 

Definisi lain adalah bahwa konsentrasi adalah rasio zat terlarut dalam larutan baik untuk larutan 

total maupun larutan total. Konsentrasi biasanya dinyatakan dalam massa per satuan volume. 

Namun, konsentrasi zat terlarut juga dapat dinyatakan dalam mol atau satuan volume. Alih-

alih volume, konsentrasi mungkin per satuan massa. Meskipun biasanya diterapkan pada 

larutan kimia, konsentrasi dapat dihitung untuk campuran apa pun. 

     Alat pengukur konsentrasi lebih kompleks dan khusus daripada alat untuk flow metering, 

yang menggunakan persamaan transportasi. Sebagai contoh, instrumen tersedia untuk 

pengukuran pH. Juga, anemometer hot-wire dapat digunakan untuk pengukuran konsentrasi 

jika perbedaan konsentrasi menghasilkan perbedaan konduktivitas termal yang dapat dideteksi. 

Konsentrasi gas diukur dengan prinsip yang sama dengan mengatur spektrometer massa, yaitu, 

bahwa molekul dengan berat molekul berbeda dibelokkan dengan jumlah yang bervariasi. 

Spesies masing-masing berat molekul dikumpulkan dan dihitung secara terpisah. Perangkat 

untuk mengukur konsentrasi tidak secara umum melibatkan fenomena transportasi dan 

dipertimbangkan lingkup ini. 

                       (Brodkey,1988) 

 

 


