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ABSTRAK 

Dalam pembuatan leertas, bahan pengisi merupakan bahan yang sangat penting yang ditambahkan 
kedalam kertas untuk meningkatkan berat dan sifat-sifat kertas. Kalsium karbonat merupakan suatu bahan 
yang sangat dibutuhkan sebagai filler leertas. Namun sampai saat ini bahan tersebut sebagian masih 
diimpor, sehingga masih ada ketergantungan terhadap pemasokfiller kalsium karbonat. 

Hingga saat ini tersedianya limbah lime mud dipabrik leertas masih belum termanfaatkan. Lime 
mud adalah kapur sisa dari daur ulang soda.Sebagian besar kandungan lime mud adalah kalsium karbonat. 
Didalam penelitian ini diupayakan agar lim bah lime mud terse but tidak dibuang dengan percuma dan dapa! 
dimanfaatkan sebagai filler pada pembuatan leertas. 

Percobaan pemurnian kalsium karbonat yang terdapat pada limbah lime mud dilakukan dengan 
proses karbonasi. Bahan baku yang digunakan adalah lim bah lime mud dari PT Kertas Leces dan gas 
karbondioksida murni yang dijuaZ dipasaran. 

Agar hasil percobaan memenuhi standart kualitas yang maksimal ada beberapa persyaratan yang 
harus diperhatikan antara lain adalah kadar CaC03 ,residu mesh, abrasivitas, sediment volume, 
brightness dan pH Hasil percobaan menunjukkan bahwa reaksi antara konsentrasi lime mud 10% dan 
waktu reaksi 100 menit dan suhu reaksi 45 0 C dapat menghasilkan kualitas filler leertas yang memenuhi 
persyaratan. 

Pendahuluan 
Hingga saat ini tersedianya limbah lime mud di pabrik kertas masih belum termanfaatkan. Lime 

mud adalah kapur sisa dari recaustizing ( daur ulang soda ). Sebagian besar kandungan lime mud adalah 
CaC03 hasil reaksi kimia antar susu kapur dengan green liquor. 

2 NaOH + CaC03 

CaC03 merupakan suatu bahan yang sangat dibutuhkan sebagai filler kertas. Sampai saat ip,,; kebutuhan 
CaC03 tersebut masih di import dai luar negeri, sehingga masih ada ketergantungan terhadap r--masok filler 
CaC03. 

Semakin sempitnya lahan buangan lime mud yang dapat menyebabkan perrnasalahan .ii kemudian 
hari, dan semakin ketatnya tuntutan masyarakat terhadap masalah pencemaran lingkungan, ma.Q rdasarkan 
pemikiran - pemikiran diatas dirasa perlu untuk mengolah limbah lime mud tersebut menjad: ~ahan yang 
lebih bermanfaat, khususnya bagi pabrik yang bersangkutan. 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh PT. KERTAS LECES sebelumnya, did.c.:;atkan has il 
percobaan pengolahan limbah lime mud masih belum memberikan kualitas yang maksimal Lrrena masih 
belum terpenuhinya semua persayaratan sebagai filler kertas, antara lain dari segi : brightn<.>;.; dan kadar 
CaC03 yang masih dibawah standart yang diharapkan, karena tidak tersedianya gas CO2, untuk ':u penelitian 
ini perlu di lanjutkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan memenuhi standart persyarata.: yang ada . 
Metode penelitian 

Bahan bahan yang digunakan : 
I . Lime mud 
2. Gas CO2 

3. Aquadest 
Variabel Penelitian : 
I . Variabe l Tetap 
2. Variiabe l Berubah 

: Suhu, Kecepatan Putaran Autoclave 
: Waktu reaksi (menit) , Konsentrasi lime mud (%) 
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