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Cara uji kadar holoselulosa dalam kayu

1. Ruang Lingkup

Standar ini meliputi definisi, cara pengambilan contoh dan cara uji kadar holo;
selulosa dalam kayu.

2. Def inis i

2.1. Hoioselulosa adalah bagian serat yang bebas sari dan lignin, terdiri dari seluiosa
dan hemiselulosa. Tergantung pada jenis kayunya, berwarna putih sampai ke-
kuning-kuningan.

2.2. Selulosa adalah polisakarida linier, terdiri dari satuan anhidroglukosa dengan
ikatan 7 - 49 glukosidik yang pada hidrolisa dalam suasana asam menghasilkan
D-g1ukosa.

2.'3. Hemiselulosa aCalah polisakaricia yang bukan selulosa, yang pada hidroiisa
menghasilkan D-manosa, D-galaktosa, D-glukosa, D-xylosa, Larabinosa dan
asam-asam uronat.

3.  Cara pengambi lan contoh

Cara pengambilan contoh dilakukan SI\i i4 - 1029 - 89, Cara Pengambilnn dan
Penyediasn Contoh Kayu Pulp Berbentuk Gelondongan untuk Pengujian.

4.  Cara uj i

4.7. Prinsip
Hoioselulosa diisolasi dari kayu melalui 2 tahap:
(1). Penghiiangan sari dengan ekstraksi menggunalian aikohoi-benzena.
(2). Fenghilangan irgnin dengan kloi:inasi kenir"rciian ciiekstraksi oengan mo-

noetanolamin.
Residu yang diperoieh adalakr hoioselulosa.

4.2,  Bahaa
- Gas klor (Cl, )

Dapat diperoleh dari tabung gas kior atau hasil reaksi kaporit [Ca(OCl), ]
dengan asanr klorida teknis (HCI).

-  Nkohol  (C2 H5 OH) 957o
- Larutan monoetanolamin (CH2 OHCH' NH, ) \Vo

Buat iarutan SVo monoetanolamin daiam alkohol 95%.
-  Es .

4.3. Peralatan
- Cawan masir 11 G 2
-- Alat klorinasi (seperti pada Gambar)

Keterangan:' ' -  
temai ipenger ing

- Neraca analitis dengan ketelitian 0,1 mg
--' Gelas piala L00 m| 250 ml dan 500 rnl
- Labu isap 1000 ml
- Desikator
-_ Pompa vakum
- Batang pengaduk
- Alat pencatat waktu
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4.4. Persiapan Contoh Uji

4.+.L. Dilakukan menurut SI{I 14 - 1029 - Bg.

4.4.2. Tentukan kadar air contoh uji menurut SNI 14-0496-89, Cam Uji Kadar Air
Kayu, Kertns dan Karton.

4.5. Prosedur

4.5.7. Timbang 29 contoh uji, iakukan ensrraksi SN I 14 - 1032 - 1989. Cara Uii
Kadar Sari (Ekstrak Alkohol - Benzena).

{.5.2. Cuci contoh uji dengan air panas sampai bebas dari larutan alkohoi - ben-
zena-
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+.5.3. Basahi contoh uji dengan air dingin (10"C). Pasang cawan masir yang bersi:
contoh uji dalam aiat klorinasi. Lakukan klorinasi selama 3 menit.

4.5.4. Angkat cawan masir, aduk isinya dengan hati-hati, ulangi ldorinasi selama
2 menit.

4.5.5. Angkat cawan masit, cuci dengan alkohol 95Vo untuk meiarutkan kelebihan
gas klor dan asam kiorida. Biarkan selama 1 menit ialu keiuarkan larutannya
dengan pompa vakum dan basahi dengan air dingin.

4.5.6. Tambahkan larutan panas menoetanolamin 3Vo (t 75" C) aduk, isi hati-
hati dan biarkan selama 2 menit ialu keluarkan iarutannya dengan pom.pa
vakum. Ulangi pengerjaan tersebut sekali lagi.

4.5,7. Cuci residu 2 kati dengan alkohol 95% IaIu 2 kaii dengan air dingin. Seiiap
kali pencucian keluarkan iarutan dengan pompa vakum.

4.5.8. Uiangi klorinasi (tiap kali 2 3 menit) dan ekstraksi seperti pada buiir
4.5.5., 4.5.6. dan 4.5.7. sa.'npai resiCu benvarna putih atau pucar dan tidak
terjadi perubahan \,varna pada penambahan larutan panas monoetanolamin.'.

4.5.9. Cuci f6sidu 2 kali-dengan aikohol 95% untuk menghilangkan larutan alkohol-
monoetanoiamin. :

4.5.10. Cuci residu 2 kali dengan air clingin dan sekali lagi dengan aikoholgS% sam-
pai residu rnemberi reaksi nefrai terhadap lakmus, kemudian tambahkan
eter untuk mempercepat pengeringan.

4.5.11. Keringkan cawan masir yang berisi residu dalam lemari pengering 105 t
3o C selama 2,5 jam.

t|.5.1,2. Dinginkan dalam desikator dan timbang.
Ulangi pemanasan dan penimbangan tersebut sampai berat tetap. Hitung
berat residu (B).

4.6. Perhitungan
Kadar holoselulosa dihitung sebagai berikut:

\,v,
x -  

o u  
x 1 0 0

dimana:
X = kadar hoioselulosa di:ryatakan dalam persen
W = berat contoh uji kering tanur dinyatakan dalam gram
Wl = berat residu dinyatakan daiam gram

Catatan:
Apabila kadar abu contoh
bebas abu.

4.7. Laporan Hasil Uji

r-rji lebih dari 5% mal<a W adaiah berat contohr uji

Laporkan kadar holoselulosa daiam persen sebagai hasil rata-rata dari minimal
2 kali pengujian, dengan keielitian saiu desimal.
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