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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Reaktor merupakan alat utama yang digunakan untuk proses kimia, yaitu 

tempat berlangsungnya suatu reaksi dari bahan mentah menjadi produk yang lebih 

berharga. Reaktor yang digunakan tergantung dari kondisi proses yang dijalankan. 

Banyak reaksi yang dijalankan pada suhu di atas 100oC dan pada tekanan di atas 1 

atmosfer. Contohnya:  

� Hidrolisis minyak sawit  

 Reaksi : 
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Katalis Asam klorida dengan suhu 110-140 °C 

 ( www.unri.ac.id) 

� Hidrolisis pati dengan asam pada pH 2, dipanasi sampai suhu 120-140°C. 

 (Soebijanto, 1985) 

Gliserida  Gliserol  Asam Lemak Air  
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Di laboratorium Teknik Kimia Universitas Negeri Sebelas Maret  

sebagian besar proses reaksi dijalankan pada tekanan atmosferik dengan 

menggunakan labu leher tiga. Sedangkan untuk reaksi yang dijalankan pada suhu 

tinggi dan tekanan di atas 1 atm, hal ini tidak dapat dilakukan. Untuk itu 

diperlukan reaktor berpengaduk yang dapat melakukan proses reaksi pada suhu di 

atas 100oC dan tekanan di atas 1 atm ( Autoklaf dilengkapi pengaduk). 

Autoklaf adalah tangki tertutup yang dapat digunakan untuk 

melangsungkan reaksi pada tekanan yang tinggi (> 1 atm) dan pada suhu di atas 

100oC.  

Mengingat akan kebutuhan tersebut serta untuk menunjang dalam 

kegiatan praktikum di laboratorium teknik kimia , maka dirancang autoklaf untuk 

suhu diatas 100oC dan tekanan di atas 1 atm dan dilengkapi dengan pengaduk 

untuk skala laboratorium. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka timbul 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perancangan dan dimensi dari autoklaf untuk suhu di atas 100oC

dan tekanan lebih dari 1 atm serta tahan korosi, untuk skala laboratorium. 

2. Bagaimana unjuk kerja dari autoklaf tersebut. 

 

1.3. TUJUAN 

Membuat autoklaf berpengaduk yang dapat digunakan untuk suhu di atas 

100oC dan tekanan di atas 1 atm serta tahan korosi. 

 

1.4. MANFAAT 

Pembuatan autoklaf berpengaduk diharapkan dapat memperoleh manfaat 

sebagai berikut : 

1. Autoklaf ini dapat digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan praktikum di 

Laboratorium Teknik Kimia. 

2. Dapat mereaksikan bahan pada suhu di atas 100oC dan tekanan di atas 1 atm. 
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