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Lampiran 1. Gambar dan Spesifikasi Alat Destilasi Fraksinasi 
Vakum PiloDist 104 

Rangkaian Alat Desilasi Fraksinasi Vakum Pilodist 104 
 
Keterangan: 
1 : Mechanical Lift 10.1 : Plunger 
2 : Stirrer drive  13 : Kondensor 
3 : Heating Mantle 15 : Destilate Cooler 
4 : Flask   16 : Destilate Line 
5 : Stirer bar  20 : Vaccum Trap 
6 : Termokopel (Flask) 20.1 : Ventilation Valve 
8 : Distilation Column 20.2 : Vaccum Line 
9  : Tower Mantle  23 : Vaccum pump 
9  : Column Head 27 : Pannel Setting 
12 :  Termokopel (Head)  14 : Vaccum sensor 
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Lampiran 2. Instruksi Kerja Alat (VTU,2001) 

Destilasi Fraksinasi Minyak Nilam 
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Alat destilasi fraksinasi vakum Pilodist 104 dioperasikan 
dengan system Komputer seperti pada Gambar 3.2. Prosedur 
pengoperasian alat distilasi fraksinasi vakum Pilodist 104 
dilakukan sesuai petunjuk pada buku panduian operasi Pilodist 
104 Installation and Operation Manual sebagai berikut: 

 
Langkah Start Up: 

1. Setelah Bahan dimasukkan ke labu leher 3 (4) dengan 
jumlah umpan 2 liter dan terdapat pengaduk didalamnya 
(5), trap (20) diisi es,  semua valve (16.1) tertutup dan air 
pendingin terbuka, kemudian nyalakan listrik, nyalakan 
pengaduk (2) dan hidupkan panel(27). 

2. Panel (27) akan terhubung dengan sistem komputer. Klik 
pada software MICROPURE dan akan muncul kotak 
dialog, klik ENTER untuk memulai. 

3. Pada Sofware MICROPURE akan muncur berbagai opsi. 
Untuk memulai pengaturan proses tekan “Leaden” 
(Load), kemudian tekan angka mis “0” 

4. Sofware akan memunculkan kotak dialog lebih kecil dari 
awal. Kotak dialog itu yang akan menyeting keseluruhan 
proses. Untuk memulai mengatur, tekan “Andern” sampai 
cursor kelap- kelip 

5. Perubahan pertama yakni mengubah proses yang 
tadinya “0” menjadi satu yang artinya 1 kali batch dengan 
cara geser dengan tanda panah ke “process” rubah ke 1 

6. Perubahan selanjutnya yakni mengubah refluks ratio 
yang dihendaki dengan cara Geser kearah “reflux/ 
withdr”, ganti angkanya sesuai dengan rancangan 
percobaan. Pada penelitian ini digunakan refluks rati0 
10/1 dan 10/10. 

7. Pengaturan batas Thead dilakukan agar suhu tidak lepas 
atau lebih dari yang ditentukan. Untuk mengubah suhu 
uap yang akan menjadi destilat,Thead adalah suhu yang 
ada pada column head (12) geser ke arah “Thead”, ganti 
angkanya  

8. Selain Thead pengaturan batas suhu juga dilakukan 
pada Tflask. Tflash adalah suhu pada labu (6) Pergantian 
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batas Tflash ini dengan cara menggeser kearah “Tflask”, 
ganti angkanya 

9. Pergantian yang diperlukan adalah pergantian Tdist. 
Tdist adalah yang diganti secara berkala ketika Thead 
sudah tidak mampu menghasilkan tetesan pada Plunger. 
Tdist awal yang ditentukan untuk Patchouli oil  adalah 
700C.  

10. Setelah beberapa sudah diganti, maka tekan 
“Enter”,cursor hilang  

11. Pengubahan berkala dilakukan pada reflux ratio dan T 
dist. Pengubahan sama seperti pada langkah 
sebelumnya ulangi sampai fraksi berapa yang kita 
inginkan 

12. Setelah panel setting terset sesuai yang diinginkan, 
hidupkan pompa vakum (23). Penghidupan pompa 
vakum ini disertai dengan keadaan pompa yang stabil 
antara 0-1 mbar. Penstabilan pompa ini dilakukan 
dengan cara diputar perlahan hingga udara yang ada 
pada mesin tersedot keluar sampai keadaan benar- 
benar vakum. 

13. Setelah pompa vakum mencapai 0-1 mbar, maka setting 
klik “Start” pada panel setting (27) untuk memulai proses 

14. Pada saat telah memulai proses maka umpan akan di 
panaskan sesuai dengan Tdist yang telah ditentukan. 
Ketika umpan dididihkan maka uap yang ada pada labu 
(4) akan naik ke kolom vegrux (8). 

15. Uap yang naik ke kolom vegrux (8) akan terdorong 
menuju depan plunger (10.1 dan 10.2). Pada saat ini uap 
akan berkumpul untuk memasuki plunger yang akan 
menjadi destilat. Plunger adalah bagian yang mengatur 
reflux/ratio.  

16. Ketika perubahan refluks ratio digunakan, maka pada 
ratio 10/1 maka plunger akan menutup selama 10 detik 
dan akan membuka 1 detik. Ketika membuka, maka uap 
akan masuk plunger dan akan terkondensasi (15) 
menjadi destilat (16). Uap yang terkumpul dan gagal 
melewati plunger akan menetes kembali menuju kolom 
vegrux (8). 
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17. Perubahan refluks ratio dilakukan setiap kali 
penampungan sehingga tahap 6 juga dilakukan setiap 
kali fraksi ditampung. 

18. Selain tahap 6, yang dilakukan secara bertahap adalah 
perubahan Tdist (tahap 9) ketika tetesan destilat yang 
kembali ke kolom vegrux (8) mengalami penurunan 
bahkan berhenti, maka Tdist dinaikkan bertahap 100C. 

19. Mengawasi jalannya penampungan destilat dan trap (20) 
isi es batu agar tidak sampai uap yang tersedot menuju 
pompa vakum(23). 

 
20. Ketika destilat fraksi- fraksi tertampung sesuai dengan 

volume pada tabung destilat (16), maka dilakukan 
pengambilan dengan cara menutup valve vakum (16.1)   
dan membuka pilodist 104 menjadi tekanan atmosfer. 
Setelah tidak vakum, barulah penampungan dilakukan. 
Begitu seterusnya sampai fraksi terakhir yang 
menyisakan residu sebagai umpan. 
 

Langkah Shut-down: 
1. Ketika proses destilasi telah selesai dan alat masih 

beroperasi, maka tekan “Stop” pada panel setting (27) 
untuk mengakhiri proses. Setelah proses berhenti, 
matikan heater pada mantel (3). 

2. Ketika proses sudah berakhir, maka matikan pompa 
vakum (23) dengan cara memutar dengan arah 
sebaliknya perlahan sampai tekanan mendekati normal. 

3. Setelah menaikkan tekannan pompa perlahan, maka 
buka salah satu valve (16.1) , sampai tekanan normal, 
biarkan valve (16.1) terbuka. 

4. Ketika keadaan mesin telah terbuka, matikan panel 
setting (27) dengan cara keluar dari software 
MICROPURE. 

5. Ketika telah keluar dari software maka matikan computer 
(27). 

6. Biarkan air pendingin (chiller) +/- 1 jam sebelum 
dimatikan  

7. Setelah  +/- 1 jam, maka matikan aliran listrik. 
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8. Selesai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


