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Judul Penelitian : Karakteristik Pembakaran S d  Batch HusR Gadfrer Dengan 

Menggunakan VarJable Speed Blower 

Oleh : Yolli Fernanda, ST, MT; D~~ ~~i~ 

Penggunaan kembali sumber energi terbarukan merupakan salah satu solusi untuk 
mengatasi kerumita permasaalaan e*ergi di Indonesia. Salah satu bahan bakar altematif yang 
banyak diteliti d m  d i k e m b m g b  di dunia saat ini adalah bahan bakar dari sisa atau limbah 
bahan pertmian. Salah satu teknologi Yang dikembangkan untuk pernnfaatan sekarn padi addah 
teknologi gasi fikasi. Dalam ~enelitian ini dikaj i karakteristik pembakaran small batch husk 
gasifier dengan menggunakan variable speed blower. Penelitian yang akan dilakukan bmifat 
ekperimental. 

Secara umum dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa telah diperoleh disain 
tungku sekam padi gasifier dengan suplai udara menggunakan blower. Diperoleh diameter 
reaktor 15 cm dm tinggi reaktor 70 cm- waktu operasi maksimurn yang diperoleh adalah 43 
menit dengan efisiensi maksimum mendekati 15 %. Suplai udara selama pengoperasian tungku 
harus diatur meningkat sarnpai pembakaran usai. 

Dibandinkan dengan tungku Ymg didisain pada penelitian yang dilakukan oleh Belonio, 
2005, diperolh hasil ymg cukup mendekati terutarna untuk waktu operasi dan efisiensi alat. 
Permasalahan dalam disain ini adalah suplai udara disuplai dengan fan betarus lebih besar dari 
disain Belonio. 
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BAB I 

Pendahaluan 

K d t a n  permasalahan bahan bakar di Indonesia telah menjadi isu penting di tanah 

air kita sejak beberapa tahun terakhir. Sepertinya permadahan ini tidak akan pemah 

berkakbir apalagi setelah Indonesia tidak lagi menjadi net exportir rninyak bumi. 

Pennasalahan ini sebenarnya tidak perlu terjadi di negara kita yang kaya akan 

sumber daya alamnya Bahan bakar sebenamya tidak hanya berasal dari bahan bahan bakar 

fosil saja seperti minyak bumi, gas dam dan batu bara, tetapi juga berasal dari bahan bakar 

lainnya Jika bahan bakar dari fosil ini disebut orang sebagai bahan bakar yang tidak 

terbarukan atau sumber energi yang tidak terbarukan ( non renewable energy) maka 

sumber energi lainnya umumnya terklasifikasikan sebagai sumber energi yang terbarukan 

atau renewable energy. 

Sumber energi yang terbarukan ini sebenarnya lebih awal digunakan dan lebih 

menguntungkan, bahkan lebih familiar dikehidupan masyarakat zaman dahulu Namun 

karena beberapa keuntungan terutama dari segi kepraktisannya, orang beralih ke 

p e n g g u .  bahan bakar fosil dan penggunaan sumber energi seolah-olah diarahkan 

kepada bahan bakar ini. Padahal kalau kita lihat perkembangan penggunaan sumber energi 

yang terbarukan di dunia saat ini terutama bioenergi clan kerugian serta dampak 

penggunaan bahan bakar fosil, niscaya orang tidak akan beralih ke bahan bakar fosil 

tersebut. Isu lingkungan saat ini seperti efek rumah kaca, kerusakan ozon atau pemanasan 

global merupakan bagian dari dam& penggunaan bahan bakar fosil (S. Pitaksa, 2006). 

Akibat dampak dari penggunaan bahan bakar fosil clan semakin langkanya sumber 

energi ini, orang mulai berfikir untuk beralih ke penggunaan bahan bakar atau sumber 

energi lain yang kita sebut sebagai surnber energi yang terbarukan tadi. Darnpak 
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kelangkaan dari bahan bakar s e p d  @yak dan gas benljung kepada kenaikan harga & 

pernasalahan ekonorni lainnya. Yang paling dirugikan saat ini bukan hanya kepada 

konsumen terakhir tetapi juga konsumen transisi yakni pengusaha terutama pengusaha 

kecil. 

Salah satu bahan bakar alternatif yang banyak diteliti dan dikembangkaan di dunia 

saat ini adalah bahan bakar dari sisa atau limbah bahan pertanian atau disebut juga 

bioenergi (B. Sam,2005). Bahan-bahan ini sangat banyak ditemukan di negara-negara Asia 

yang umumnya adalah negara agraris (APERC,2004). APERC menyimpulkan dalam 

laporan tahun 2004-nya, hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan berbagai pihak baik 

penelitian oleh industri pengembang maupun oleh institusi atau lembaga riset 

memperlihatkan bahwa penggunaan surnber energi ini sangat menguntungkan. 

Limbah pertanian yang paling baayak dm mudah diperoleh adalah sekam padi. 

Sekam padi &pat diperoleh secara mudah dan bahkan gratis hampir diseluruh Indonesia. 

S. Bhattaaya, 2005, menilai bahwa prospek penggunaan biomassa dalam skala Nmah 

tangga memperlihatkan prospek yang sangat bagus bahkan dibeberapa negara penggunaan 

untuk skala industri telah diterapkan secara permanen.. 

Salah satu teknologi &lam pemanfhtan sekam padi (husk) adalah teknologi 

tungku gasifier sekarn padi. Istilah tungku sudah umum dimasyardcat kita, namm ada 

pebedaan dalam tungku ini. Tungku berjuan menghasilkan gas sintetik bukan untuk 

menghasillcan panas yang digunakan dalam rnemasak dan lain-lain. Gasymg dihasilkan 

baru kemudian dibakar. Sifat dan nilai kalori dari pernbakaran gas ini lebih baik daripda 

pernbakaran langsung. Terbatasnya pengembangan teknologi ini dinegeri kita 

menyebabkan istilah teknologi tungku gasifier tidak familiar dinegeri kita dan sangat 

jarang digunakan orang. 



BAB I1 

Tinjauan Pustaka 

Kata biomassa secara umum mengacu kepada semua matexi tumbuhan dan hewan 

baik organisme, vegetasi, pohon air dan darat serta kotoran dan bangkai hewan Biomassa 

diasifikasikan sebagai terbarukan karena dalam periode waktu singkat dapat tergantikan. 

Gas yang dihasilkan dari proses tertentu terhadap biomassa disebut biogas. 

1. Sejarah clan Potensi Biomassa 

Sejarah penggunaan biomassa telah dimulai sejak adanya peradaban dunia. 

Biomassa telah menjadi bahan dasar dasar kebutuhan manusia yang terangkum dalam 6 

F(R.fhdc 2007) yakni : food, feed, fuel, feedstocks, fibre dan fertilizer atau dengan 

tambahan Finance. Hingga abad ke-19 biomassa masih menjadi sumber energi penting 

bahkan hingga sekarang di beberapa negara. 

Ketika era industri bermulai, arang dari kayu menjadi bahan bakar penting. Bahkan 

Adis Ababa menjadi salah satu pelabuhan arang terbesar pada saat itu. Penggunaan 

biomassa terus berlanjut hingga sekamng di negara-negara berkembang. Di negara-negara 

maju penggunaan biomass sempat berkurang drastis ketika masuk era industri minyak. 

Penggunaan biomassa di negara maju kembali meningkat di era sekarang ini. LEA,2002, 

meram- penggunaan biomassa sebagai sumber energi akan kembali meningkat clan 

bahkan menjadi sangat penting di masa depan. 

Tabel 1 memperlihatkan skenario kontribusi potensi biomassa terhadap energi 

global. Proyeksi dari suplai dan permintaan energi dunia juga dapat dilihat pada Tabel 2. 



Tabel 1. Skenario Potensi Biomassa 

Scenario 
-- -- 

Biomass primary energy supply 

Lashof and Titpack (1991)8 
Greenpeace (1993y 
Johansson et a1 (1 993)8 
WEC (1994)' 
Shell (1996) 
IPCC (1 996) - SAR 
IEA (1998) 
IIASAWEC (1 998) 
lPCC (2001) -TAR 

Note: h m t  liirnass energy use is obout 55 W/year. 
sources: 

See Hdl et al. 2000 for futher detds. 
'TAR' - IPCC Third Assessment Report, 2001. 
'SAW - IPCC Second Assessment Report. 19%. 

Tabel 2. Proyeksi Suplai dan Perrnintaan Energi Dunia 

Di beberapa negara dunia seperti india dan negara-negara balkan, biomassa telah 

menjadi sumber energi penting seperti di swedia dan finlandia Biomassa adalah ~ ~ b e r  

energi iradisional dan tertua di Indonesia, jumlahnya mencapai 35 % dari total konsumsi 

129.1 loo/ 147 21 100 173.91 ~ou j  2.1 - 
h~diqemw , ~ , 17-2 91 39.3 .?? 45.61- .. 261 , . '. . ii3; . - 

I 1~q5&hed': , ' ' , 1169i -911 107:7! 73 12g.31 . j41 0-5 , 
( 0 , l l  4: 5 :4 :(I  0 4  : 45 2 ,  

% 7 2 - 

~Ttr~lernn 1 -6731 9 6 3  81 
Nnh~ml  Gas 7 1  04 0 071 

energi. Potensi biomassa di Indonesia diperkirakan mencapai 49,8 GW dan yang terpasang 

LNG 
Punlped Storage 

Hydm 
Nuclear Potve~ 
Renewable E~lergy 

baru 178 MW. Indonesia setiap tahunnya memproduksi 146,7 juta ton biomassa atau kira- 

kira 470 GJIy. Sumber utama biomassa Indonesia adalah residu padi, kayu karet, residu 

tebu, residu sawit clan dari residu dari logging serta plywood. Biomass yang termaufaatkan 

9.9 
1.0 

9.8 
0 6 

baru dari residu tebu clan sawit(APERC,2004), 
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18 2 
1.0 

14.3 
5.0 

29.0 
0.9 

11.0 
10.7 

12 
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10 
3 

17 
1 

7 
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7 9 
-0 6 

1.3 
17.4 



2. Tun& Gasifier 

Telcnologi biomassa pada saat ini umurnnya ditujukan untuk menghasilkan biogas. 

Alat untuk menghasilkan gas ini disebut gasifier. Biogas yang dihasilkan gasifier dapat 

dimanfaatkan langsung seperti untuk pembakaran untuk memasak dan tidak langsung 

seperti untuk alat pemanas clan pembangkit listrik. 

Sekam padi adalah biomassa yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia Sekam 

p d i  yang jurnlahnya sangat besar di Indonesia hampir tidak mempmyai nilai sama sekali 

di indonesia apalagi sebagai sumber energi. Secara tradisional sekam padi digunakan 

sebagai bahan bakar untuk memasak di beberapa daerah di Indonesia Alat yang dig& 

rnasih sederhana yang lebih banyak menghasilkan karbon dioksida dibandingkan kmbon 

monooksida dan gas yang yang dapat terbakar lainnya sebagai gas untuk bahan bakar 

dalam memasak tersebut. 

Pengembangan teknologi tun@ dengan gasifier untuk memasak awalnya 

dilakukan oleh Department of Agriculture -International Rice Research Institute @A- 

IRRI) Program for Small F m  Equipment. Model yang dihasilkan kernudian menjadi bask 

untuk pengembangan model-model tun& lainnya 

Komponen tungku gasifier terdiri dari komponen utama seperti t e r m  pada 

Gambar 1 yang terdiri dari : 

a. Gasifier Reactor 

Merupakan ruangan untuk menempatkan sekam padi dan pembakaran sekam 

dilakukan. 

b. Char Cahmber 

Merupakan ruangan .penampung abu yang dihasilkan dari pernbakaran sekam 

c. Fan 
5 



Fan atau kipas berfungsi untuk meniupkan udara ke ruangan pembakaran. 

d. Burner 

Burner b e h g s i  untuk mengkonversikan gas dari reaktor menjadi api. 

Gambar 1. Komponen Utama Tun& Gasifier 

Tujuan utama dari tungku ini adalah mengahasilkan gas yang dapat terbakar dari 

pembakaran sekam padi dengan udara. Sekam padi yang terbakar menghasilkan abu dan 

gas yang kernudian bemkasi dengan karbon di dalam abu pada tempemhw tinggi 

menghasilkan karbon monooksida (CO), Hidrogen @I2), dan metana (CH4). Gas lainnya 

seperti karbon dioksida (Ca) dan uap air juga dihasilka. selama gasifikasi tetapi tidak 
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bisa terbakar. Dengan menggunakan fan kecil, jumlah udara ymg diperlukan untuk 

menggasiwi  sekam diatur. 

Gambar 2 memperlihatkan proses di dalarn tungku gasifier. Sekam padi di dalm 

reaktor di bakar pada bagian atas menghasilkan lapisan abu pada bagian atas. Pembakaran 

berlanjut hingga ke lapisan bawah dengan laju sesuai suplai angin. Gas yang d i h a s i  

selama pembakamn kemudian beeraksi dengan lapisan abu menghasilkan gas yang dapat 

terbakar. 

Gas Generated 
during Gaslflcation 

Lsycr of Char LcR 
Behind bY Moving 
conlbuslion Zone 

Combustion Zone 
Moving D O W ~ W N ~  

Column of Rice 

Char Disposal Air Introduced by the 

After E x h  F'm 
Ope~al?on 

Gambar 2. Proses Gasifikasi 

Gas yang dih4lka.n kemudian di bakar pada bagian burner dengan suplai udara 

dari lobang yang terdapat di sekitm burner. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 3. 

Pembakaran yang sempurna dapat menghasilkan nyala yang bagus, biru tanpa jelaga. 



Burned Gases 

Secondary 
Alr 

i 

Combustible Gas 

Gambar 3. Pembakaran Gas di Bagian Burner 

Pembakaran sempurna sekam padi berlangsung apabila jumlah udara berlebih 

(excess air). Tetapi untuk tungku gasifier kita justru membutuhkan pembakaran tidak 

sempurna (Excess Carbon). Penelitian yang ada menunjukkan hanya dipetlukan 30-40 % 

udara untuk kebutuhan tun& gasifier atau sekitar 4,7 kg udara per kg sekam padi. Untuk 

memperoleh suplai udara tersebut diperlukan fan. Fan hendaknya memiliki regulator 

sehingga suplai udara yang diperlukan dapat diatur. Udara pembakaran di bagian burner 

hendaknya juga dilengkapi regulator sehingga pembakammya sempuma. 



BAB rn 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian d i d  untuk menghasilkan model tungku gasifier sekam padi 

dengan suplai sekam tidak kontinyu menggunakan variable speed blower sebagai suplai 

udasa, Dalam penelitian ini akan diteliti "Karakteristik pembakaran tungku gasifier sekam 

padi ukuran kecil akibat penggunaan suplai udara meggunakan variable speed blower" 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model tun& gasifier 

sekam ukuran kecil dan terutama sekali clapat menberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 



BAB TV 

Metode Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan bersifat ekperimental. Karakteristik tungku sekam 

padi ulruran kecil diketahui dengan menguji pengaruh suplai udara dengaa men- 

kecepatan blowerlfan selama pembakaran di dalam tungku berlangsung terhadap nilai 

energi yang dihasilkan oleh gs yang diperoleh. Nilai energi ini ditentukan dengan 

memasak sejumlah rnassa air di atas tun* Laju perubahan mass  air diasumsikan 

berkorelasi linier dengan nilai energi yang dihasilkan. Data ernpirik ini kemudian 

diorelasikan dengan suplai udaraf kecepatan blower. 

1. Rancangan Alat 

Faktor yang harus dipertimbangkan dalam disain tungku gasifier antara lain : 

a. Luas penampang reaktor, berpengaruh terhadap tingkat output yang dihasilkan 

b. Tinggi rekator, menmtukan waktu operasi tun& 

c. Debit clan tekanan udara, memenuhi suplai udara dalamm proses gasifhsi dan 

pembakaran gas hasil 

2. Parameter Pengujian 

Pengujian dilakukan mtuk menen- beberapa data berikut : 

1. Start-Up Time, waktu yang diperlukan untuk menyalakan sekam padi, dihitung 

waktu dan jurnlah material yang digunakan untuk membantu penyalaan 

2. Operating Time, waktu mulai dari awal penyalaan sekam sampai tidak ada Iagi gas 

dihasilkan 

3. Fuel Consumption Rate (FCR), jumlah massa sekam padi dibagi waktu operasi 



Weight of Rice Husk Fuel Used (kg) 
FCR = Belonio(2005:98) 
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4. Specific Gasification Rate (SGR), jumlah massa bahan bakar persatuan luas 

, 

8 

/ 

I 

I 

penampang reakto, persatuan waktu 0-i 

Weight of Rice Husk Fuel Used (kg) 
SGR = . - -  --- Belonio(2005:98) 

Reactor area (m2) x Operating Time (hr) 

5. Combustion Zone Rate (CZR), waktu yang diperlukan combustion area untuk 

Length of the Reactor (m) 
CZR = ---------------- 

Operating Time (hr) 

6. Boiling T i e ,  waktu yang diperlukan air(media pengujian) untuk mendidii 

7. Sensible Heat, jumlah energi untuk menaikkan temperatur air 

SH = Mw x Cp x (Tf - Ti) 

Dimana: 
SH - sensible heat, Kcal 
Mw - mass of water, kg (1 kgniter) 
Cp - specific heat of water, 1 K C ~ V ~ ~ - ' C  
Tf - temperatur untuk menidihkan air 
Ti - temperaturawal air 

8. Latent Heat, jwnlah air untuk menguapkan air 

LH = We x Hfg 

Dimana : 
LH : latent Heat, Kcal 
We : mass  air yang diuapkan, kg 
Hfg : latent heat of water, 540 KcaVkg 

9. Heat Energy Input, jumlah energi yang terdapat didalam bahan bakar 

QF = WFU x HVF 
Dimana : 

QF - heat energy available in the fuel, Kcal 
11 



WFU - weight of fuel used in the stove, kg 
KVF - heating value of fuel, KcaVkg 

10. Thennal Efficiency, rasio energy digunakan untuk mendidhkan air terhadap energi 

input 

SH + LH 
TE= - - -  x 100 

HFxWF 
D i i :  

TE - thermal efficiency, % 
Sh - sensible heat, Kcal 
LH - latent heat, Kcal 
HF - heating value of fuel, Kc- 
WF - massa bahan bakar, kg 

1 1. Power Input, jumlah energi disuplai 

Pi = 0.0012 x FCR x HVF 

12. % Char Produced 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

' ::I 1 .  Rancangan Alat 

Untuk menentukan dimensi tungku ditentukan beberapa asumsi terlebih dahulu 

Diasumsikan laju konsumsi bahan bakar 1,5 kgljam dengan waktu operasi sekitar 45 

' I menit. Densitas sekarn padi diambil dengan angka perkhan 100kglm3. Specivic 

gasification rate 90 kg/m2.jam. stoikiometri udara 4,7 kglkg sekam padi dan equivalent 

ratio 0,3. Sehingga ditentukm : 

FCR - 1.5 kglhr 
To - 45 minutes 

- 100 kg.rn3 
SGR - 90 kglm2-hr 
e - 0.3 

a Diameter reaktor : 

1.27 x 1.5 kg rice husk 1 hr 0.5 
D - - (-------------------- 

) 
90 kg/rn2-hr 

= 0.145 m atau dibulatkan 0.1 5 m 

1 b. Tiggi reaktor : 
< I  90 kgfm2-hr x 0.75 hr 

i 1 Kebutuhan udara untuk gasifier ini lebih dipertimbangkan dengan pengujian 

I 

J 

I yang dilakukan. Udara dipasok dari fan dengan regulator sehingga debit dapat 

H - - ------------- 
lo0 kgfm3 

= 0.675 m atau dibulatkan 0.70 m 

c. Jumlah kebutuhan udara : 

AFR =0.30x 1.5 kgrhhrx4.7kgairkgrh 
= 2.1 1 5 kg airthr 

I diatur sesuai kebutuhan. 



Gambar 4. Dimensi Tun@ 

2. Hasil Pengujian 

Pengujian awal dilakukan beberapa kali untuk menentukan berhasilnya proses 

gasifikasi. Setelah dilakukan beberap pengujian awal terlihat bahwa debit udara suplai 

harus semaki. besar selama proses berlangsung, nulai dari penggunaan satu fan sampai 4 

fan. Perubahan kecepatan fim tidak dilakukan karena diperkirakan akan mempengaruhi . 

kinerja fan. 

Hai l  pengujian alat yang dialakukan tiga kali dapat dilihat pada tabel berikut : 



Tabel 3. Haiil Pengujian TrPngku Gasifier 

3. Pembahasan 

Dari data yang diperoleh dari pengujian diperoleh beberapa data yang menunjukkan 

karakteristik tungku gasifier yang telah didisain sebagai berikut : 



Tabel 4. Karakteristik Tun@ Gasifier 

Secara mum asusmsi yang ditentukan diawal untuk menentukan disain alat cukup 

bersesuaian dengan hasil yang diperoleh dari pengujian. 

power input 

power output 

kW 
8.751 

kW 
1.099 

9.31 9 

1.369 

7.7359 

1.079 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa telah diperoleh disain tungku 

sekam padi gasifier dengan suplai udara menggunakan blower. Diperoleh diameter 

reaktor 15 cm dan tinggi reaktor 70 cm. Waktu operasi maksirnum yang diperoleh 

adalah 43 menit dengan efisiensi maksimum mendekati 15 %. Suplai udara selama 

pengoperasian tun@ harus diatur meningkat sampai pembakaran usai. 

Dibandiingkan dengan tungku yang didisain pada penelitian yang dilakukan oleh 

Belonio, 2005, diperoleh hasil yang cukup mendekati terutama untuk waktu operasi 

dan efisiensi alat. Permadahan dalam disain ini adalah suplai udara disuplai dengan 

fan berarus lebiih besar dari disain Belonio. 

2. Saran 

a Perlu diteliti lebih lanjut mengenai tempperatur tungku dm pembakaran agar 

kondisi pembakaran dan gasifikasi serta efisiensi yang aktual dapat diperoleh. 

b. Penggunaan fanlblower serta grate pembatas reaktor dan blower yang lebih 

bagus clan tepat agar penggunaan energi listrik lebih dapat diminimumkan. 

c. Perlu diteliti kualitas sekam yang digunakan. 
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C. SINOPSIS PENELITLAN LGNJUTAN 

Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperhakan dari kesimpulan dan 

saran, perlu dilakukan kajian mengenai kondisi bahan bakar sekam, temperatur g a s b i  

dan pembakm serta disain fadblower yang lebih sesuai. 


