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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Gasifikasi 

Gasifikasi adalah proses konversi energi dari bahan bakar yang 

mengandung karbon (padat ataupun cair) menjadi gas yang disebut producer gas 

dimana gas tersebut memiliki nilai bakar dengan cara oksidasi parsial pada 

temperatur tinggi. Produk luaran gasifikasi yang telah dimurnikan adalah 

komponen yang mudah terbakar yang terdiri dari campuran karbon monoksida 

(CO), hydrogen (H2) dan metan (CH4) yang disebut syngas dan pengotor 

anorganik seperti NH3, HCN, H2S, debu halus, serta pengotor organik yaitu tar 

(Milne, Abatzoglou, dan Evan, 1998) (Stevens, 2001). 

Ada beberapa tipe reaktor gasifikasi, yang secara garis besar terbagi 

menjadi fixed-bed dan fluidized-bed. Reaktor tipe fluidized-bed biasanya 

berukuran besar dan menghasilkan daya dalam besaran MW. Sedang tipe fixed-

bed digunakan untuk memperoleh daya kecil dengan kisaran kW sampai beberapa 

MW. 

Beberapa macam reaktor gasifikasi yang paling banyak digunakan saat ini 

diberikan pada gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1. Tipe Gasifier (Knoef, 2005) 

Pada tipe moving-bed, biomasa akan mengalir ke bawah secara lambat 

dalam reaktor berbentuk tabung, seiring dengan laju pembakaran yang terjadi 

pada bagian bawah tumpukan tersebut. Pada tipe tersebut selama proses 

gasifikasi, front nyala api terjadi di bagian bawah reaktor, sehingga nama lengkap 

untuk tipe ini adalah moving-bed fixed-flame. Reaktor moving bed cocok untuk 

biomasa yang mudah bergerak ke bawah oleh gaya gravitasi misalnya serpih atau 

cebis kayu (wood chips), kayu potong kecil, tongkol jagung, tempurung kelapa, 

dan sebagainya. Tipe reaktor moving bed yang saat ini beroperasi terdiri dari 2 

macam yaitu down-draft (co-current) dan up-draft (counter-current). 

Karena kandungan tarnya tinggi, reaktor tipe up-draft cocok untuk 

memasok gas untuk tungku dan tidak cocok untuk memasok bahan bakar untuk 

motor bakar dalam. Untuk memperoleh bahan bakar bagi motor bakar dalam, 

reaktor yang cocok adalah tipe down-draft, karena kandungan tarnya rendah 
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sehingga lebih mudah dan murah untuk membersihkannya. Pada Gambar 2.2 

ditunjukkan skema reaktor gasifikasi up-draft dan down-draft. 

a. Up-draft 

 

b.  Down-draft 

 

Gambar 2.2. Dua Sub-Tipe Reaktor Gasifikasi Moving Bed (Turare, 1997) 

 

2.2.  Komposisi Sekam Padi Dan Abu Sekam Padi 

Abu sekam padi memiliki bulk density 0,122 ton/m
3. 

Sekam dikategorikan 

sebagai biomassa yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti bahan 

http://gasbiomas.files.wordpress.com/2010/02/newpicture28629.gif
http://gasbiomas.files.wordpress.com/2010/02/newpicture285829.png
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baku industri, pakan ternak dan energi atau bahan bakar ataupun sebagai adsorpsi 

pada logam-logam berat. Sekam tersusun dari jaringan serat-serat selulosa yang 

mengandung banyak silika dalam bentuk serabut-serabut yang sangat keras. Pada 

keadaan normal, sekam berperan penting melindungi biji beras dari kerusakan 

yang disebabkan oleh serangan jamur, dapat mencegah reaksi ketengikan karena 

dapat melindungi lapisan tipis yang kaya minyak terhadap kerusakan mekanis 

selama pemanenan, penggilingan dan pengangkutan (Paramita, 2010). 

 

2.3.  Pneumatic Conveyor 

Pneumatic coveyor, atau disebut juga konveyor udara, terutama berfungsi 

untuk memindahkan muatan curah (bulk load) di dalam suatu aliran udara yang 

bergerak melalui pipa (duct) (Zainuri, 2008). Prinsip umum operasional semua 

jenis pemindahan pneumatik adalah gerak dipindahkan ke bahan oleh aliran udara 

yang bergerak sangat cepat.  

Pneumatic conveyor banyak digunakan di industri, seperti industri makan dan 

minuman, industri obat-obatan dan sebagainya. Berbagai macam material yang 

dapat dipindahkan terdiri dari material kering (dry free-flowing) dan material 

bubuk (powdered material), seperti: semen, debu, batu bara, butiran, alumina, 

apatie concentrate, ashes, kapas, batu bara serbuk, serbuk kayu gergajian, bahan 

katalis, dan sebagainya. 

Kapasitas dan karateristik umum pneumatic conveyor bervariasi. Jenis 

tertentu memiliki kapasitas sampai 300 ton/ jam untuk satu pipa. Kemampuan 

memindah sampai pada jarak 1,8 km, dengan ketinggian sampai 100 m tanpa 

pemindahan antara (intermediate transfer).  
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Kelebihan pneumatic conveyor adalah 

a. Material yang dipindah dalam pipa yang ditutup rapat (hermetically 

sealed pipe) dan tanpa losses. 

b. Kemampuan memindahkan material berdebu. 

c. Menghemat ruang dan kemampuan pemindahan dalam berbagai sudut 

dan arah. 

d. Sedikit part yang bergerak. 

e. Kemudahan dalam proses pemindahan otomatis. 

Kekurangan utama pneumatic conveyor adalah  

a. Konsumsi daya besar (1 sampai 4 kWh per ton material yang 

dipindahkan). 

b. Part mudah sobek ketika memindahkan bahan abrasif. 

c. Tidak sesuai untuk memidahkan bahan yang mudah mengembun (moist) 

dan mudah menempel pada logam (sticky materials). 

Ada beberapa macam pneumatic conveyor. Berdasarkan metode pemindahanya, 

pneumatic conveyor dibedakan menjadi 4 macam, yaitu: 

a. Suction conveyor. 

b. High pressure conveyor. 

c. Medium pressure conveyor. 

d. Kombinasi suctionpressure conveyor. 

Pneumatic conveyor untuk memindahkan material curah dalam aliran 

udara didesain menurut kapasitas Q ton per jam yang dibutuhkan, panjang, dan 

konfigurasi pipa (diagram lintasan). Sifat-sifat fisik dan mekanis bahan yang 

dipindahkan perlu juga diperhatikan. Parameter yang penting diketahui dalam 
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perhitungan pneumatic conveyor adalah kebutuhan udara yang diperlukan Vair 

(m
3
/det), tekanan udara P (kg/cm

2
), dan diameter dalam pipa konveyor dp (m). 

Parameter lain adalah panjang lintasan konveyor 𝐿𝑟𝑒𝑑 (𝑚), berat konsentrasi 

campuran µ (kg),dan kecepatan pemindahan aliran udara dalam pipa konveyor vair 

(m/det). Perhitungan umunya berdasarkan data yang diperoleh dari pengalaman 

praktik operasional dan uji lab (test plants). 

Tabel 2.1. Karakteristik Rongga Pengisian Pneumatik 

 

 

Diameter rongga 

(chamber) 

pengisisan mm 

 

Tinggi Pengisian, 

mm 

Kapasitas, 

Ton/jam 

rongga 

pengisian 

Ganda 

 

Rongga 

pengisian 

tunggal 

Tekanan 

udara 

atm 

gauge 

1000 2200 10-20 06-12 3-5 

1400 3200 20-50 12-30  3-5  

1800 3400 40-100 24-60  3-5 

 

                                                                    (diadopsi dari Zainuri, 2008 : 183) 

2.3.1.    Menentukan Panjang lintasan Konveyor (Lred) 

Panjang lintasan konveyor diperoleh sebagai jumlah panjang geometrik pipa 

pemindahan dan panjang ekuivalenya. Panjang ekuivalen diasumsikan sebagai 

panjang pipa lurus dimna pressure loss identik dengan tahanan akibat elbow, 

cabang (branch), valve, dan sebagainya. Panjang ekuivalen merupakan metode 

paling sederhana dengan asumsi bahwa kerugian gesekan pada katup dan alat 

penyambung akan menjadi fungsi dari faktor gesekan dari pipa. Ekuivalen 

panjang katup dan alat penyambung dapat menimbulkan kesalahan karena faktor 

gesekan, tetapi hal ini lebih akurat untuk aliran turbulen pada perencanaan 

Pneumatic Conveyor. 
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Panjang ekuivalen tergantung sifat-sifat bahan yang akan dipindahkan, 

dimensi geometris, dan hambatan alat. Rumusan untuk menghitung panjang 

lintasan konveyor Leq adalah (Zainuri, 2008) : 

Leq = ∑lhor + ∑lv + ∑leq e + ∑leq v (m)  ................................................. (2.1) 

Keterangan    

∑lhor  : jumlah panjang bagian horizontal 

∑lv      : jumlah panjang bagian vertikal 

∑leq e  : jumlah panjang ekuivalen karena elbow 

∑leq v  : jumlah panjang ekuivalen karena katup (valve) 

 

2.3.2.    Menentukan Kecepatan Aliran Udara Konveyor (vair) 

Bahan yang akan dipindahkan secara steady sepanjang pipa hanya jika 

kecepatan aliran udara vair cukup besar. Kecepatan udara sebaiknya tidak terlalu 

lebih besar dari kecepatan ijin minimum (kecepatan kritis) untuk menghindari 

konsumsi daya yang efektif. Juga tidak boleh dibawah batas kecepatan kritis 

karena akan membuat pipa buntu, yang disebut bottlenecks. Material yang 

dinaikan dan dibawa aliran udara ke titik tertentu ditentukan oleh kecepatan 

angkut (pick-up velocity) vk, yaitu kecepatan naik aliran udara sehingga 

menyebabkan netralnya gravitasi partikel karena gaya angkat aliran udara.  

  Kecepatan udara tidak konstan sepanjang pipa tetapi berubah sebanding 

dengan tekanan udara (kerapatan, berat jenis). Untuk konveyor tekanan dan isap 

(preassure and suction conveyor), penurunan tekanan aliran udara (dan bahan 

yang dihantarkan di dalamnya) bergerak dari sisi masuk kemudian berakhir pada 

sisi buang.  
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Untuk bagian yang memiliki tekanan mendekati tekanan atmosfer, yaitu 

pada sisi keluar konveyor bertekan dan pada nozzle konveyor isap, pada 𝛾air = 

konst = 1 kg/m
3
, kecepatan udara pemindah yang dibutuhkan di tentukan dengan 

persamaan. 

𝑣𝑎𝑖𝑟  = α  𝛾 + 𝐵 𝐿2
eq (m/det)  ............................................................... (2.2) 

dengan α : faktor ukuran partikel yang meningkat dengan besar ukuran partikel 

           𝛾1   : berat jenis partikel, ton/m
3
. 

 B   : faktor yang dianggap sama dengan (2 sampai 5) x 10 
-5

, untuk partikel 

       bubuk kering. 

         Leq   : Panjang lintasan konveyor. 

Untuk konveyor isap (suction conveyor), B L
2

red  diabaikan karena panjang pipa 

konveyor jarang yang mencapai 100 m.   

Tabel 2.2. Nilai Faktor 𝛼 Terhadap Ukuran Partikel 

Karakteristik Bahan 
Ukuran Partikel 

maksimum, 

(𝛼 ) 

 

𝛼 

 

K 

 

B 

Bubuk 1 - 1000 mikron 10-16 10-30 0,00002 

Butiran Homogen 1 - 10 mm 17-20 30-70 0,00003 

Bongkah Kecil 

Homogen 

10 - 20 mm 21-22 70-10 0,00004 

Bongkah Kecil 

Homogen 

40 - 80 mm 23-25 110-170 0,00005 

 

                                                                    (diadopsi dari Zainuri, 2008 : 186) 

 

2.3.3.    Menentukan Berat Konsentrasi Campuran 

Berat konsentrasi campuran udara dan material yang di pindahkan, adalah 

berat udara yang dibutuhkan terhadap berat material yang dipindahkan.  
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Umumnya konsentrasi campuran akan tergantung terhadapa diameter pipa 

konveyor di, tekanan P, dan panjang konveyor Leq. Setiap jenis Pneumatic 

Conveyor beroperasi dengan tekanan udara spesifik, yaitu: untuk sistem 

bertekan tinggi (high pressure conveyor) 𝑃 = 0,2 sampai 0,45 kg/cm
2
. 

Menentukan konsumsi udara dan diameter dalam pipa konveyor. Konsumsi 

udara ditentukan dari persamaan: 

           Vair  =
𝑄

3.6 .  𝛾𝑎𝑖𝑟
 =  

𝜋  .  𝑑𝑖
2

4
 (m3

/det)  ..........................................................  (2.3) 

Dengan diameter dalam pipa adalah: 

               𝑑𝑖    =   
4 .  𝑉𝑎𝑖𝑟

𝜋  .  𝑣𝑎𝑖𝑟
      (m)  .......................................................................  (2.4) 

Jika diameter teoritis dalam pipa konveyor di telah ditentukan, dipilih pipa 

standar yang terdekat. Tebal pipa akan dipilih dengan memperhatikan abrasivitas 

bahan yang dipindahkan. 

 

2.3.4.    Perancangan Venturi 

Venturi pada dasarnya terdiri dari pengurangan dikontrol pipa penampang di 

wilayah mana materi diberi makan dari gerbong pasokan, seperti yang 

ditunjukkan dalam gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3.Ventury Feeder (Mills, 2004) 
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Konsekuensi dari pengurangan di daerah aliran adalah peningkatan  

kecepatan udara dan penurunan nilai tekanan, yang akan terjadi di wilayah ini. 

Perancangan venturi, menggunakan tekanan di throat sedikit lebih rendah, atau 

sama seperti yang di gerbong pasokan yang memungkinkan  mendorong 

material untuk mengalir dengan mudah kebawah gravitasi kedalam pipa 

selanjutnya. 

Dua parameter penting dalam pengumpan venturi adalah kecepatan pada 

throat (Ct) dan diameter throat (dt) (Mills, 2004). 

𝐶𝑡 =  2𝐶𝑝𝑇𝑖  1 −  
𝑃𝑡

𝑃𝑖
 

𝛾−1

𝛾
 + 𝐶𝑖

2 

0.5

 ......................................................... (2.5) 

𝑑𝑡 =  
𝐶𝑖

𝐶𝑡
×  

𝑃𝑡

𝑃𝑖
 
−

1

𝛾
 

0.5

× 𝑑𝑖   ........................................................................ (2.6) 

Ci  : Kecepatan inlet (m/s)                           Ct : Kecepatan throat (m/s) 

Pt   : Tekanan throat   (k 
N
/m

2
)                      Pi : Tekanan inlet (k 

N
/m

2
) 

 dt  : Diameter throat  (m)                            di  : Diameter inlet (m) 

 Cp : Panas Spesifik Pada Tekanan Konstan (J/kg.K) 

 

2.3.5.    Cyclone Separator (Siklon Separator) 

Siklon merupakan suatu alat pemisah partikel dengan gas, yang memiliki 

prinsip kerja dengan cara terdapatnya kumpulan partikel dan gas yang masuk 

dalam arah tangensial ke dalam siklon pada bagian puncaknya. Kumpulan gas 

dan partikel ditekan ke bawah secara spiral karena bentuk dari siklon. Gaya 

sentrifugal dan inersia menyebabkan partikel terlempar ke arah luar, 

membentur dinding dan kemudian bergerak turun ke dasar siklon. Dekat 

dengan bagian dasar siklon, gas bergerak membalik dan bergerak ke atas dalam 
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bentuk spiral yang lebih kecil. Gas yang bersih keluar dari bagian puncak 

siklon sedangkan  partikel keluar dari dasar siklon.  

 

Gambar 2.4. Siklon Separator (Mills, 2004) 

Siklon sering digambarkan sebagai peralatan dengan efisiensi rendah. 

Namun dalam perkembangannya siklon mampu menghasilkan efisiensi 98% 

bahkan lebih  untuk partikel yang lebih besar dari 5 microns (Cooper, 1986). 

Efisiensi lebih dari 98% juga tercatat pada siklon untuk partikel yang 

diameternya lebih dari 346 microns (Funk, 2000). 

 Penelitian pengaruh perubahan sudut aliran masuk 45
o
 terhadap badan 

siklon juga pernah dilakukan. Penelitian dilakukan secara numerik dengan 

menggunakan RSM (Reynolds Stress Model) sebagai model turbulen. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa akan terjadi peningkatan kecepatan 

tangensial di dalam siklon tanpa terjadi peningkatan penurunan tekanan dengan 

mengubah sudut aliran 45
o
 terhadap badan siklon (Bernando, 2005). 
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 Perubahan diameter badan siklon dan diameter pipa gas keluar diperoleh 

hasil bahwa perubahan keduanya tidak mempunyai pengaruh secara signifikan 

pada efisiensi. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa siklon dengan 

bukaan kerucut (cone) yang lebih kecil akan mempunyai efisiensi lebih tinggi. 

Ini menunjukkan bahwa partikel secara dipercepat dalam seksi kerucut akibat 

pengecilan luasan penampang kerucut secara bertahap. Luas penampang yang 

lebih kecil akan menghasilkan kecepatan tangensial yang lebih besar dan gaya 

sentrifugal yang lebih besar terjadi pada partikel di dalam aliran gas. Akibatnya 

terjadi peningkatan pengumpulan partikel. Namun perlu diperhatikan bahwa 

perubahan diameter kerucut tidak mempengaruhi bentuk kurva efisiensi 

(Xiang, 2001). Berikut merupakan gambar perancanganya (Mills, 2004). 

 

Gambar 2.5. Perancangan Siklon Separator (Mills, 2004) 

 


