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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Perkembangan industri Indonesia mengalami banyak kemajuan, baik 

dalam hal kualitas maupun kuantitas, terutama industri-industri yang bersifat 

padat modal maupun padat teknologi. Salah satu industri yang penting adalah 

industri polimer dan plastik. 

Polypropylene merupakan bahan baku pembuatan berbagai macam 

barang plastik. Polimer ini adalah polimer termoplastik dengan berat jenis spesifik 

0,9 dan titik leleh 167-168oC. Penggunaan polypropylene sangat luas di berbagai 

sektor industri. Polypropylene dimanfaatkan dalam industri automotive appliance, 

barang plastik rumah tangga, film, pembungkus kabel, pipa, coating, fiber dan 

fillament, kontainer dan lain-lain termasuk mainan anak-anak dan peralatan 

kesehatan. 

 Polypropylene mempunyai sifat-sifat dapat larut dalam senyawa organik, 

tahan panas, mempunyai daya renggang tinggi, tidak beracun, tahan terhadap 

bahan kimia. Sifat-sifat inilah yang membuat manusia beralih ke polimer 

khususnya plastik untuk memenuhi kebutuhannya dan meninggalkan bahan lain 

seperti besi, alumunium, kayu, kaca dan lainnya untuk tujuan kebutuhan yang 

sama.  

Saat ini kebutuhan polypropylene di Indonesia dipenuhi oleh produksi 

dalam negeri dan import. Kapasitas produksi polypropylene di Indonesia 

mencapai 600.000 ton/tahun terdiri dari produksi PT. Tri Polyta Indonesia sebesar 

360.000 ton/tahun, PT. Polytama Propindo sebesar 180.000 ton/tahun dan 

Pertamina (Kilang Plaju) sebesar 60.000 ton/tahun. 

Kebutuhan bahan baku  merupakan faktor penting yang menentukan 

kelangsungan produksi. Propilen dan hidrogen yang merupakan bahan baku dalam 

pembuatan polypropylene. Kebutuhan propilen di Indonesia dipenuhi oleh         

PT. Candra Asri Petrochemical Center sebesar 243.000 ton/tahun dan Pertamina 

sebesar 80.000 ton/tahun. Propilen merupakan hasil proses fraksinasi minyak 
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bumi karena itu harga propilen dan produk olahannya mengikuti harga pasaran 

minyak bumi dunia. 

 Kebutuhan  dunia akan polypropylene setiap tahun mengalami kenaikan. 

Permintaan polypropylene dunia rata- rata tiap tahun  meningkat   9,7 %. Dengan 

hal ini maka peluang pasar polypropylene masih luas dan dapat diperebutkan. 

(International Journal of Innovation Management, 2003) 

Dengan pertimbangan diatas maka direncanakan pendirian pabrik 

polypropylene baru di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar polypropylene 

dalam negeri. 

1.2 Kapasitas Rancangan 

Dalam perancangan kapasitas rancangan pabrik polypropylene ini ada 

beberapa pertimbangan:  

1. Kebutuhan polypropylene dalam negeri 

 Untuk memenuhi kebutuhan polypropylene di Indonesia selama ini, selain 

mengandalkan produksi dalam negeri, kekurangannya dipenuhi oleh 

impor. Berdasarkan volume keseluruhan Indonesia mengimpor sebesar 

147.090,435 ton/tahun pada tahun 2003 (tabel 1.1) dari berbagai negara. 

Tabel 1.1.  Kebutuhan polypropylene di Indonesia berdasarkan data impor

No Tahun Jumlah (ton) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

49.492,702 

68.797,425 

146.664,118 

156.611,806 

148.628,306 

146.066,231 

147.090,435 

                                                            Sumber : Balai Pusat Statistik 

 Sedangkan berdasarkan jenis (grade) polypropylene, konsumsi 

polypropylene untuk pasar dalam negeri adalah  
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Tabel 1.2.  Konsumsi polypropylene dalam negeri berdasarkan jenis

Jenis / grade Konsumsi (%) 

Polypropylene Film Grade 

Polypropylene Yarn Grade 

Polypropylene Injection Grade 

Polypropylene Grade lainnya 

50 

30 

15 

5 

                                                         Sumber : PT Tri Polyta Indonesia, Tbk 

 

2. Ketersediaan bahan baku 

a) Bahan baku berupa propilen dibeli dari PT. Chandra Asri 

Petrochemical Center dengan kapasitas produksi 243.000 ton/tahun 

dan sebagian impor dari Yeochon Corp, Korea Selatan dengan 

kapasitas 705.000 ton/tahun 

b) Hidrogen dibeli dari PT. Chandra Asri Petrochemical Center   

c) Katalis dibeli dari Shell Chemical Corporation, Eropa. 

 

   3. Kapasitas minimal (skala komersial) 

 Kapasitas pabrik polypropylene yang menggunakan proses stirred bulk 

(Rexene-El Paso) yang telah berdiri yaitu Rexene dengan kapasitas 

produksi 80.000 ton/tahun dan Lyondell dengan kapasitas produksi 

135.000 ton/tahun.     (Kirk, Othmer, 1997) 

 

 Dari data statistik (tabel 1.1) menunjukkan impor polypropylene dari luar 

negeri. Dari data impor diatas, kemudian dilakukan regresi linier untuk 

mendapatkan tren kenaikan impor polypropylene di Indonesia. Data impor dan 

regresi linier untuk data impor ditunjukkan dalam gambar 1.1 
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Gambar 1.1.  Data impor polypropylene di Indonesia tahun 1997-2002

Dari regresi linear terhadap data impor Polypropylene didapatkan 

persamaan regresi:  

y = 16046,2500x - 31969164,0681 

Pabrk Polypropylene direncanakan dibangun pada tahun 2008 dan akan 

beroperasi pada tahun 2010. Berdasarkan pertimbangan dari data impor Indonesia 

dan kapasitas minimum pabrik Polypropylene diatas maka dengan menggunakan 

analisa regresi linear untuk data impor, akan dapat diperkirakan kebutuhan 

Polypropylene pada tahun 2010. 

y  = 16.046,2500 x (2010) – 31.969.164,0681 

 = 283.798,4319 Ton 

Dari table 1.3 diatas, dapat dilihat bahwa kebutuhan impor Polypropylene di 

Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya, dan pada tahun 2010, 

diperkirakan kebutuhan impor Polypropylene mencapai 283.798,4319 ton. 

Pemilihan kapasitas produksi yang direncanakan pada tahun 2010 adalah 

150.000 ton/tahun guna mencukupi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi 

ketergantungan impor. 
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1.3 Lokasi Pabrik 

Lokasi pabrik sangat berpengaruh pada keberadaan suatu pabrik, baik dari 

segi komersial maupun kemungkinan pengembangan di masa mendatang.  

Pabrik polypropylene direncanakan akan didirikan di daerah kawasan 

industri Krakatau Industrial Estate Cilegon (PT. KIEC), propinsi Banten dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

1. Dekat dengan bahan baku 

Bahan baku propilen diperoleh dari PT. Chandra Asri Petrochemical 

Center, bahan baku hidrogen juga diperoleh dari PT. Chandra Asri 

Petrochemical Center, Cilegon. 

2. Dekat dengan daerah pemasaran 

Daerah tersebut berdekatan dengan kawasan Jabotabek yang merupakan 

area industri yang  potensial sebagai daerah pemasaran. Di daerah 

Jabotabek terdapat beberapa industri seperti industri pengepakan, 

industri bottling dan industri makanan kemasan yang menggunakan 

polypropylene. PT Indofood, Tbk  menggunakan polypropylene sebagai 

bahan kemasan produk makanannya, PT. Aqua Golden Missisippi 

menggunakan polypropylene untuk botol kemasan air mineral dan 

industri-industri lain yang memakai kemasan plastik dalam produknya. 

3. Kemudahan transportasi 

Daerah tersebut dekat dengan pelabuhan untuk keperluan tranportasi 

impor serta jalan raya dan jalan tol yang memadai sehingga  

memudahkan pengangkutan bahan baku dan produk. 

4. Keadaan Geografis 

   Kawasan industri Cilegon berada dalam daerah yang beriklim tropis, 

sehingga cuaca dan iklim relatif stabil. Begitu pula keadaan tanah yang 

relatif stabil. 

5. Regulasi dan Perijinan 

Karena terletak dalam kawasan industri, maka segala macam perijinan 

menjadi lebih mudah. Adanya dorongan dari pemerintah daerah dalam 
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pengembangan industri juga diharapkan dapat memberikan keuntungan 

tersendiri. 

6. Tersedianya sarana pendukung 

Fasilitas pendukung berupa air, energi dan bahan bakar tersedia cukup 

memadai karena merupakan kawasan industri. Kebutuhan utilitas dapat 

dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa pemenuhan kebutuhan utilitas. 

Kebutuhan tenaga listrik dipenuhi oleh PT. PLN unit PLTU Suralaya 

yang lokasinya tidak jauh dari kawasan industri. Kebutuhan air dapat 

dibeli dari PT. Krakatau Tirta Industri (PT. KTI) yang berada dalam 

kawasan industri 

7. Tersedianya tenaga kerja 

Tenaga kerja baik tenaga biasa sampai tenaga ahli tersedia dalam jumlah 

yang cukup. 

 

1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Macam-Macam Proses 

 Pada awal tahun 1950-an ditemukan sebagian besar teknik polimerisasi yang 

menuju proses produksi polimer secara komersial dikarenakan ditemukannya 

katalis Ziegler-Natta oleh Ziegler dan Natta (1955). Katalis Ziegler-Natta 

mempunyai sifat yang sangat baik dalam mempolimerisasikan jenis-jenis 

monomer secara luas menjadi polimer linier maupun polimer stereoreguler.  

 Proses produksi polypropylene secara komersial dapat dilakukan dengan 

bermacam-macam metode. Berikut merupakan proses polimerisasi polypropylene 

berdasarkan fase polimerisasi : 

1. Fase Cair (El Paso) 

Polimerisasi fase cair dikembangkan pertama kali oleh Rexall Drug and 

Chemical dan Phillips Petroleum. Polypropylene dibuat dengan proses 

polymerisasi dari propylene dengan menggunakan katalis dengan 

mengunakan empat langkah proses utama: persiapan katalisator, 

polymerisasi, pemisahan polymer, dan polymer menyelesaikan, alkil 

Aluminum, trichlorid-titan aktif disiapkan secara khusus, dalam suatu 
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tangki sangat bersih dan dicampur n-hexane atau n-heptane dalam tangki 

berpengaduk untuk menghasilkan suatu katalisator slurry. Proses 

persiapan katalisator adalah kunci pembentukan isotactic polymer 

bukannya atactic yang tak dikehendaki polymer, dengan menggunakan 

katalisator menghasilkan 80 sampai 90 persen isotactic polymer, hampir 

mencapai dekat dengan 100 persen. 

Bahan Propylene, katalisator slurry, dan hidrokarbon itu diumpankan 

polymerizer pada suhu 150 sampai 160 oF dan tekanan 50 psi. Kondisi 

operasi tidak boleh lebih dari 120 sampai 202oF dengan tekanan sampai 

20 atm. Waktu tinggal reaksi bervariasi dari 10 detik sampai beberapa 

jam, tergantung pada variabel operasi, perbandingan katalisator Al: Ti 

sesuai perbandingan setimbang molekular dengan produk yang 

dihasilkan. 

Produk keluar reaktor berupa suatu polymer slurry yang berisi 20 sampai 

30 persen padat. Sedang katalisator Sejumlah dari 0,25 sampai 0,5 per 

sen berat dari bahan pelarut yang diumpankan. Reaktor produk 

diumpankan menuju separator flash tank untuk menguapkan propylene 

sisa reaksi. Setelah itu dilakukan pemurnian pada tekanan tertentu, 

produk atas berupa propylene akan direcycle menuju reaktor 

polymerizer. Polypropylene slurry dari separator flash tank kemudian 

diumpankan menuju centrifuge untuk memisahkan hidrokarbon dengan 

larutan/pelarut, yang dimurnikan dengan 2-column distilasi, coloum 

yang pertama memisahkan atach polymer, yang mana dapat larut di 

dalam bahan pelarut pelemahan. Produk bawah dari kolom yang kedua  ( 

diluent yang dimurnikan) selanjurnya  mengeringkan dan diumpankan 

kembali kepada reaktor polymerizer. Isotactic polypropylene Yang 

dipisahkan dari centrifuge adalah terlarut dengan metanol atau 

isopropanol. Kandungan Alkohol kemungkinan terkandung asam klorida 

yang bisa  untuk membantu menghancurkan katalisator. Setelah 

centrifugation memisahkan alkohol dari residu katalisator dan dapat 

digunakan kembali. Proses Polymer selanjutnya adalah memisahkan 
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hidrokarbon atau bahan pelarut organik lain dengan air, sebanyak  5 kali, 

dan kemudian mengeringkan. Dan di tambahkan anti-Oxidant mungkin 

sebelum dikeringkan dan dibuat dalam bentuk butir/pil. 

2. Fase Gas 

Polimerisasi  propilen fase gas pertama kali dikembangkan oleh BASF. 

BASF mengembangkan proses Novolen fase gas dengan menggunakan 

stirred-bed reactor. Perkembangan selanjutnya ditemukan proses Unipol 

oleh Union Carbide. Proses ini merupakan pengembangan proses 

polimerisasi etilen menjadi proses polimerisasi propilen dengan 

menggunakan katalis SHAC (Shell Super High Activity Catalyst). Proses 

Unipol menggunakan reaktor fluidized bed. 

Dengan perbandingan keunggulan masing-masing proses: 

Tabel 1.4  Perbandingan  Proses fase cair dengan Proses fase gas 

Fase Cair Fase Gas 

1. Pertukaran panas lebih effisien 

daripada polimerisasi fase gas 

2. Kualitas produk tinggi dan 

konsisten karena pencampuran 

monomer lebih sempurna 

3.  Kontrol proses lebih mudah 

4.  Range produk tidak terbatas  

1. Produk yang dihasilkan lebih 

uniform 

2. Investasi alat lebih murah 

3.  Hemat energi 

4. Range produk tidak terbatas 

 

Dengan mempertimbangkan kualitas produk tinggi yang akan dihasilkan dan 

kemudahan kontrol proses maka  dipilih fase cair. Proses cair merupakan salah 

satu pelopor proses polimerisasi polypropylene fase cair.  

 

1.4.2 Kegunaan Produk 

Polypropylene yang diproduksi secara komersial terdiri atas tiga jenis, yaitu 

Homopolimer, Kopolimer Random dan Kopolimer Impak. 

Homopolimer adalah polimer yang terbentuk dari satu macam monomer. 

Homopolimer dihasilkan langsung dalam satu reaktor. Polimer ini memiliki berat 
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jenis paling ringan, tingkat kejernihan yang lebih baik dibandingkan kopolimer, 

permukaan kristal yang halus dan daya tahan terhadap tumbukan, kelembaban, 

abrasi dan gesekan. 

Kopolimer random mengandung etilen yang bereaksi bersama propilen 

dalam pembentukan rantai polimer. Kopolimer ini juga langsung dihasilkan dalam 

satu reaktor. Dibandingkan dengan homopolimer, polimer ini memiliki sifat 

pengkristalan yang lebih rendah dan memiliki butiran sperulit yang lebih kecil. 

Kopolimer impak/blok merupakan campuran antara homopolimer dengan 

fasa karet etilen-propilen. Kopolimer ini memiliki titik leleh paling tinggi dengan 

dua atau lebih fasa lelehan, memiliki kekakuan dan kekerasan lebih rendah 

daripada homopolimer, ketahanan terhadap tumbukan pada temperatur rendah 

cukup baik, dan tidak tembus cahaya. Kopolimer ini dihasilkan secara bertahap 

melalui pembentukan homopolimer pada reaktor pertama dan diikuti dengan 

pembuatan fasa karet etilen-propilen pada reaktor kedua 

Produk yang dihasilkan tersebut dapat digunakan pada berbagai aplikasi. 

Aplikasi dari berbagai spesifikasi produk tersebut dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan antara lain : 

a. BOPP (Bioxially Oriented Polipropilen) Film 

Jenis ini merupakan resin dengan berat molekul tertinggi yang diproduksi. 

Penggunaannya antara lain untuk bahan kemasan makanan, rokok, plastik 

 laminating, plastik dekorasi. 

b. Yarn. 

Banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan karung bahan kimia, 

juga untuk bagian bawah karpet, dan tali rafia. Sifatnya kuat, licin dan 

tidak menyerap air. 

c. IPP (Inflation Polipropilen) Film 

Resin ini paling banyak diproduksi dan digunakan untuk kemasan 

makanan, kantong plastik bagian dalam dan pembungkus tekstil. 

d. Injection Molding 

Resin ini banyak digunakan untuk keperluan peralatan rumah tangga 

seperti botol, kursi, peralatan dapur dan juga untuk keperluan otomotif. 
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e. Fiber 

Jenis ini digunakan untuk karpet, benang dan karpet pelapis. 

f. Thermoforming 

Resin ini banyak digunakan untuk gelas dan wadah plastik. Sifatnya 

bening, kuat dan tidak menimbulkan bau dan rasa. 

g. Cast film 

Digunakan untuk bahan pelapis pada metal atau logam. Berupa lembaran 

yang dalam pembuatannya hanya ditarik dengan satu arah tetapi lebih 

lembut karena bersifat fleksibel 

1.4.3 Sifat Fisis dan Sifat Kimia 

1. Sifat  Bahan Baku, Bahan Pembantu dan Produk 

a) Sifat Fisis dan Kimia Bahan Baku 

Propilen 

Rumus molekul  : C3H6 

Densitas (30oC)  : 0,6095 g/ml 

Viskositas   : 1,56 cP 

Titik didih   : -47oC 

Titik leleh   : -185oC 

Temperatur kritis  : 91,9oC 

Tekanan kritis  : 45,5  atm 

Panas penguapan  : 104,62 kal /g 

Panas pembentukan : 4,879 kal / g 

Rumus Cp = 54,718 + 0,3451T + (-1,631E-03)T2 + 3,787E-06T3

Sifat kimia : 

1. Propilen merupakan senyawa olefin yang berisomer dengan 

siklo propan (C3H6), analog dengan etilen (CnH2n), homolog 

dengan propana, metil asetilen, butadiene. 

2. Pada kondisi atmosfer, propilen berbentuk gas yang lebih berat 

dari udara dan mempunyai aroma kemanis-manisan.  

3. Propilen mudah teroksidasi dan pada konsentrasi tertentu dapat 

terbakar. 
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4. Propilen lebih reaktif dibandingkan dengan propana atau etilen. 

Hal ini di sebabkan karena adanya gugus metil dan ikatan 

rangkap yang tidak simetris. 

5. Mudah terbakar, mudah meledak, mudah teroksidasi, larut 

dalam alkohol dan eter tetapi kurang larut dalam air. 

b) Sifat Fisis dan Kimia Bahan Pembantu 

1. Katalis  Titanium (III) Klorida 

Rumus Molekul  : TiCl3 

 Densitas (30oC)  :  1,726 g / ml 

Titik didih   : 136,4oC 

Titik kritis   : 507,4 K 

Tekanan kritis   : 29,3 atm 

Rumus Cp  = 51,686 + 0,3426 T +(-1,8317E-04)T2  

Sifat kimia : 

Sangat reaktif dengan air. Kontak dengan udara lembab akan 

menghasilkan gas yang mudah terbakar dan dapat menyebabkan 

iritasi jika terhirup 

2. Kokatalis Tri Ethyl Aluminium ( TEAL ) 

 Rumus Molekul  : Al(C2H5)3

 Densitas(30oC)  : 0,835 g / ml 

Titik didih   : 186oC (1 atm) 

 Titik lebur   : -58oC 

 Titik kritis   : 507,4 K 

 Tekanan kritis   : 29,3 atm 

 Rumus Cp  = 28,1665 + 1,9298T +(-6,257E-03)T2 + 7,3852E-06T3

Sifat kimia : 

Sangat reaktif terhadap air dan udara. TEAL bersifat phyrophoric       

yaitu terbakar spontan jika berkontak dengan udara dan akan 

meledak bila berkontak dengan air. 

3.  Heksana  

Rumus Molekul  : C6H14 
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 Densitas(30oC)  : 0,652 g / ml 

Titik didih   : 68,73 oC (1 atm) 

 Titik lebur   : -95,31 oC 

 Titik kritis   : 234,15 oC  

 Tekanan kritis   : 29,3 atm 

 Rumus Cp  = 198,2 + -0,3866  T + 1,2630x10-3 T2  

Sifat kimia : 

Tidak dapat larut dalam air akan tetapi dapat bercampur dalam 

alkohol, khloroform, dan ether.  

 

c) Sifat Fisis dan Kimia Produk 

Polypropylene 

Rumus molekul  : [-C3H6-]n 

Melting Point  : 167—168oC  

Crystalizing Temperature : 126oC 

Cp    : 2,1770 kJ/kg K 

Stereokimia polypropylene : 

Menurut Natta, ada tiga struktur yang mungkin ada pada 

polypropylene yaitu Ataktik, Isotaktik dan Sindiotaktik. Struktur 

tersebut dibedakan oleh letak gugus metil relatif terhadap tulang 

punggung polypropylene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2.   Struktur ruang polypropylene menurut Natta
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(a) ataktik apabila gugus metil terletak pada punggung secara tidak 

beraturan, memiliki sifat sangat lentur dan tidak dapat mengkristal. 

(b) isotaktik apabila gugus metil terletak secara teratur ke satu arah, dalam 

temperatur ruang memiliki sifat kaku, kekuatan yang tinggi dan dapat 

mengkristal. Polimer jenis ini adalah polimer yang dinginkan dan 

diproduksi. 

(c) sindiotaktik apabila gugus metil terletak secara berselang-seling 

berlawanan arah secara teratur, memiliki sifat dapat mengkristal. Jumlah 

kristal yang dibentuk lebih sedikit daripada isotaktik, tetapi lebih lentur 

dari isotaktik. 

Produk yang akan dihasilkan adalah polypropylene dengan fraksi 

isotaktik 95—97 % dan ataktik dengan fraksi 3—5 %. Sejumlah kecil 

polypropylene ataktik diperlukan untuk memperbaiki kekuatan impak produk 

polypropylene. Polypropylene sindiotaktik diproduksi oleh katalis Ziegler-Natta 

dengan support yang berbeda.  

 

1.4.4   Tinjauan Proses Secara Umum 

 Reaksi polimerasi pembentukan polypropylene merupakan reaksi 

polimerisasi pertumbuhan rantai yang didahului oleh pembentukan kompleks 

koordinasi atau polimerisasi adisi koordinasi kompleks. Pada polimerisasi adisi, 

kereaktifan polimer dapat diabaikan terhadap kereaktifan monomernya. 

Pertumbuhan rantai hanya disebabkan oleh pertumbuhan monomer terhadap 

radikal bebasnya. 

 Polimerisasi adisi menghasilkan bentuk polimer dengan molekul yang 

sama dengan monomernya. Berat molekul polimer yang terbentuk merupakan 

penjumlahan sederhana dari berat molekul semua unit monomer yang bergabung 

dalam rantai. Pada polimerisasi adisi tidak terjadi pengakhiran, polimerisasi terus 

berlangsung sampai tidak ada lagi gugus fungsi tersedia untuk bereaksi. Cara 

penghentian reaksi adalah dengan menggunakan penghentian ujung.  
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Reaksinya adalah: 

 
Pada proses ini bahan baku propylene dengan katalis aluminum alkil dan 

titanium triklorat. Bahan baku propilen umpan segar dengan recycle dari 

separator diumpankan menuju reaktor pada suhu 60oC tekanan 14 atm. Katalis 

aluminum alkil dan titanium triklorat diumpankan pada mixer dengan pelarut 

heksana. Mixer berfungsi untuk mencampur katalis dan pelarut sampai 

diperoleh larutan yang homogen. Produk keluar mixer diumpankan menuju 

reaktor pada suhu 60 oC dan pada tekanan 14 atm. Pada proses reaksi ini 

digunakan reaktor alir tangki berpengaduk (RATB) yang dikondisikan 

isotermal, nonadiabatis, pada tekanan 14 atm untuk menjaga kondisi tetap cair. 

Produk keluar reaktor dilakukan proses purifikasi dengan menggunakan 

separator,  centrifuge, menara distilasi serta extruder. Pada proses pemisahan 

katalis ditambahkan pelarut metanol. 

 ( Brandrup, Immergut, Grulke, 1999) 
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