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ABSTRAK 

 

SIMULASI TERMAL PROSES TOREFAKSI BIOMASSA PADA 

REAKTOR KONTINU TIPE TUBULAR 
 

Oleh: 
 

MARIDOSEN PURBA 
 

 Torefaksi merupakan metode pengolahan biomassa dengan proses 

termokimia tanpa atau dengan oksigen yang terbatas dan memiliki kisaran 

temperatur kerja sebesar 200–300
o
C dan memiliki waktu tinggal pada reaktor 

selama 30 menit. Proses torefaksi memanfaatkan proses perpindahan panas dari 

dinding reaktor ke biomassa. Proses torefaksi yang baik dapat dilihat keluaran 

biomassa yang telah mencapai temperatur kerja torefaksi. Pengukuran temperatur 

pada biomassa secara pengujian torefaksi  terkendala dengan alat yang sulit 

diletakan didalam reaktor. Simulasi merupakan salah satu cara yang dapat 

ditempuh untuk mengetahui distribusi temperatur didalam reaktor. Simulasi juga 

dapat membantu analisa untuk penelitian torefaksi secara aktual. 

 Penelitian ini menggunakan perangkat lunak untuk melakukan simulasi. 

Perangkat lunak yang digunakan harus dapat memodelkan simulasi aliran fluida, 

perpindahan panas, dan harus memilki akurasi yang baik. Perangkat lunak Ansys 

Fluent 19.2 salah satu piranti yang memilki kriteria yang baik untuk menganalisa 
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perpindahan panas dan aliran fluida. Penelitian ini memodelkan aliran material 

biomassa sebagai aliran fluida. Reaktor yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah reaktor tipe tubular dengan panjang 1,6 meter dan kapasitas produksi dari 

reaktor ini sebesar 5 kg/jam. Simulasi ini memvariasikan temperatur dinding 

reaktor secara konstan dengan nilai sebesar 250
o
C, 275

o
C, dan 300

o
C. Penelitian 

ini juga memvariasikan konduktivitas termal sebesar 0,081 W/m.K, 0,158 W/m.K, 

0,209 W/m.K, 0,3 W/m.K, dan 0,419 W/m. K untuk melihat keseragaman 

distribusi temperatur pada aliran biomassa. Hasil simulasi ini akan divalidasi 

dengan proses penghitungan secara analitik.  

 Dari penelitian ini diperoleh data hasil simulasi dan penghitungan 

mempunyai selisih nilai pada sisi keluaran biomassa sebesar 17
o
C,  18

o
C, dan 

20
o
C untuk temperatur dinding reaktor 250

o
C, 275

o
C, dan 300

o
C berturut-turut. 

Temperatur biomassa disisi keluaran diperoleh data sebesar 229
o
C, 253

o
C, dan 

275
o
C untuk temperatur dinding reaktor 250

o
C, 275

o
C, dan 300

o
C berturut-turut. 

Temperatur keluaran biomassa rata-rata 250
o
C, 275

o
C, dan 300

o
C  membutuhkan 

temperatur reaktor masing-masing  sebesar 272
o
C, 300

o
C, dan 327

o
C.  Disrtribusi 

temperatur keluaran biomassa yang relatif seragam diperoleh dengan 

menggunakan konduktivitas termal 0,3 W/m.K dan 0,419 W/m.K dengan selisih 

temperatur sisi luar dan dalam aliran biomassa dibawah 1
o
C. 

KataKunci: : torefaksi, reaktor tubular, Ansys Fluent. 



 

 

ABSTRACT 

 

THERMAL SIMULATION OF BIOMASS TORREFACTION PROCESS 

IN TUBULAR TYPE CONTINUOUS REACTOR. 
 

By: 
 

MARIDOSEN PURBA 

 

Torrefaction is a biomass processing method by a thermochemical process 

without or with limited oxygen in a working temperature range of 200 – 300 °C 

and has a residence time in a  reactor for 30 minutes. Torrefaction process utilizes 

the process of heat transfer from the reactor wall to biomass. A good torrefaction 

process can be seen from the output of biomass that has reached the working 

temperature of the torrefaction. The Measurement of temperature in biomass by 

torrefaction testing is constrained by tools that are difficult to place in the reactor. 

Simulation is one way that can be taken to determine the temperature distribution 

in the reactor. Simulations can also help the analysis of actual torrefaction 

research. 

This research uses software to conduct simulations. The software used 

must be able to model fluid flow simulations, heat transfer, and must have good 

accuracy. Ansys Fluent 19.2 software is a device that has good criteria for 

analyzing heat transfer and fluid flow. These research models the flow of biomass 
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material as fluid flow. The reactor used in this research is a tubular type reactor 

with a length of 1.6 meters and the production capacity of this reactor is 5 

kg/hour. This simulation varies the temperature of the reactor wall constantly with 

values of 250
o
C, 275

o
C, and 300

o
C. This study also varied the thermal 

conductivity of 0.081W/m.K, 0.158W/m.K, 0.209W/m.K, 0.3W/m.K, and 

0.419W/m.K to see the uniformity of temperature distribution in the biomass 

flow. The results of this simulation will be validated by an analytical calculation 

process. 

From this research, simulation and calculation data obtained from the 

value of the difference in the output side of the biomass were 17
o
C, 18

o
C, and 

20
o
C for the reactor wall temperatures of  250

o
C, 275

o
C, and 300

o
C. Biomass 

temperature on the output side obtained data of 229
o
C, 253

o
C, and 275

o
C for 

reactor wall temperatures of 250
o
C, 275

o
C, and 300

o
C respectively. Average 

biomass output temperatures of 250
o
C, 275

o
C and 300

o
C require reactor 

temperatures of 272
o
C, 300

o
C and 327

o
C, respectively. A relatively uniform 

distribution of the temperature of the biomass output is obtained by using the 

thermal conductivity of 0.3 W / m.K and 0.419 W / m.K with the difference in the 

temperature of the outside and inside the biomass flow below 1
o
C. 

Keywords: torrefaction, tubular reactor, Ansys Fluent. 



 

 

 

SIMULASI TERMAL PROSES TOREFAKSI BIOMASSA PADA 

REAKTOR KONTINU TIPE TUBULAR 

 

 

Oleh 

MARIDOSEN PURBA 

 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar 

SARJANA TEKNIK 

 

 

Pada 

Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Lampung 

 

 
 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 







 



 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan di Kandis pada tanggal 01 Agustus 

1996, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara dari 

pasangan suami isteri Bapak Jiston Purba dan Ibu 

Endang Sarini br. Jabat. Penulis menyelesaikan 

pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Margajadi 

Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung 

pada tahun 2008, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Sekolah Menengah 

Pertama Utama Wacana 8 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, 

Lampung pada tahun 2011, kemudian pendidikan Sekolah Menengah Atas di 

Sekolah Menengah Kejuruan 2 Mei Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 2014. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Teknik Mesin Universitas 

Lampung pada tahun 2014  melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SBMPTN). 

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif dalam organisasi internal kampus, 

yaitu sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin (HIMATEM) 

sebagai Anggota Divisi Penelitian pada tahun ajaran 2015/2016, kemudian 

pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin (HIMATEM) sebagai Anggota 

Divisi Advokasi pada tahun ajaran 2016/2017. Penulis juga aktif sebagai pengurus 

Forum Komunikasi Mahasiswa Kristiani Fakultas Teknik Universitas Lampung 

sebagai Anggota Seksi Kelompok Kecil pada tahun ajaran 2016/2017, serta 



ix 

 

 

menjadi Koordinator Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Kristiani Fakultas 

Teknik Universitas Lampung pada tahun ajaran 2017/2018. 

 

Penulis melaksanakan Kerja Praktik (KP) di PT. PLN (Persero) Pembangkit 

Sumbagsel Sektor Tarahan Unit III dan IV yang berlokasi di Kabupaten Lampung 

Selatan, Provinsi Lampung pada tahun 2017. Penulis melakukan penelitian pada 

tahun 2019 dengan bidang konsentrasi konversi energi. Judul tugas akhir penulis 

adalah " SIMULASI TERMAL PROSES TOREFAKSI BIOMASSA PADA 

REAKTOR KONTINU TIPE TUBULAR" dibawah bimbingan Dr. Amrul, ST., 

M.T. sebagai pembimbing I dan Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T. sebagai 

pembimbing II serta Bapak Dr. Amrizal, S.T., M.T. sebagai penguji utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi 
orang bodoh menghina hikmat dan didikan." 

Amsal 1:7 
 
 
 
 
 

"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang 
memberi kekuatan kepadaku." 

Filipi 4:13 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

PERSEMBAHAN 

Suatu kehormatan dan kebanggaan dapat mempersembahkan hasil karya ini 

untuk orang-orang yang saya cintai dan saya banggakan. 

 

Ayah dan Ibu 

Kepada orang tua, Bapak Jiston Purba dan Ibu Endang Sarini br. Jabat 

terimakasih atas semua yang telah diberikan baik dukungan, doa, kasih sayang 

dan pengorbanan yang tiada henti hingga sampai saat ini. 

Saudara/i ku 

Kepada Kakak-kakakku Yulianda Meli Yulidharma br. Purba dan Yudista Meli 

Hennani br. Purba, adik-adikku Riccan Purba dan Suntinar br. Purba  yang 

selalu memberikan saran, dukungan, inspirasi, semangat, dan doa yang selalu 

ada dalam hidupku. 

Dosen Teknik Mesin 

Yang selalu mengajarkan, membimbing dan memberikan saran baik secara akademis 

maupun non akademis. 

Tim Laboratorium Termodinamika 

Yang selalu memberikan kecerian, teman belajar dan saling menopang menuju 

keberhasilan. 

Sahabat Teknik Mesin 2014 

Yang selalu memberi semangat dan dukungannya selama ini baik disaat susah 

maupun senang dan tetap mempertahankan slogan M Solidarity Forever di dalam 

hati kita. 



 

 

SANWACANA 

 

 

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, 

kasih dan karunia yang Tuhan berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Teknik pada Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Lampung yang 

berjudul " SIMULASI TERMAL PROSES TOREFAKSI BIOMASSA PADA 

REAKTOR KONTINU TIPE TUBULAR". 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis juga banyak mendapat kritik, 

saran, bimbingan, motivasi dan bantuan lainnya baik moral maupun materi oleh 

berbagai pihak. Dengan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih 

kepada : 

1. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Jiston Purba dan Ibu Endang S. Br Jabat, 

kakak-kakak saya Yulianda Meli Yulidharma br. Purba dan Yudista Meli 

Hennani br. Purba, adik-adik saya Riccan Purba dan Suntinar br. Purba yang 

selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta dukungan 

doa dan kasih sayang yang tiada henti sehingga cita-cita dan harapan penulis 

dapat menyelesaikan studi serta mendapatkan gelar Sarjana Teknik. 



xiii 

 

 

2. Bapak Dr. Amrul, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing pertama tugas akhir 

ini, yang banyak memberikan ilmu dan wawasan, ide pemikiran, semangat 

dan motivasi bagi penulis. 

3. Bapak Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing kedua 

tugas akhir ini, yang banyak memberikan ilmu dan wawasan, ide pemikiran, 

semangat dan motivasi bagi penulis. 

4. Bapak Amrizal, S.T., M.T., Ph.D selaku dosen pembahas yang telah banyak 

memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulis. 

5. Bapak Zulhendri Hasymi, S.T., M.T., dosen pembimbing akademik yang 

selalu memberikan arahan dalam menjalani masa studi di perkuliahan. 

6. Bapak Ahmad Suudi, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Lampung. 

7. Bapak Harnowo Supriadi, S.T., M.T selaku Sekretaris Jurusan Teknik 

Mesin Universitas Lampung dan juga sebagai dosen pembimbing kedua 

tugas akhir yang selalu memberikan pemikiran dan pengarahan bagi penulis. 

8. Prof. Suharno MS, M.Sc., PhD. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Lampung. 

9. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung. 

10. Seluruh dosen Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung berkat ilmu 

yang telah diajarkan kepada penulis selama menjalani masa studi di 

perkuliahan. 

11. Staf Akademik serta Asisten Laboratorium yang telah banyak membantu 

kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 



xiv 

 

 

12. Op. Marlin (A.M. Br. Marbun) yang selalu memberikan dukungan dan 

nasehat yang tiada henti dalam masa kuliah saya. 

13. Paribanku, Siska Oktorina Br. Simbolon yang selalu mendukung dan 

mendoakan saya. 

14. Rekan-rekan sepelayanan 17G, 18G, Basecamp serta keluarga besar FKMK-

FT yang memberikan semangat selama menjadi mahasiswa dan memberikan 

pelajaran berharga. 

15. Rekan-rekan yang turut membantu dan mendukung dalam pelaksanaan 

tugas akhir penulis yaitu Didi Prastianto dan Amrizal Danur Sasongko. 

16. Seluruh rekan-rekan Teknik Mesin Universitas Lampung khususnya rekan 

seperjuangan angkatan 2014 tiada kata yang dapat diucapkan selain 

terimakasih atas perjuangan dan perjuangan selama ini, sangat bangga sekali 

menjadi bagian dari kalian. Semoga solidaritas kita selalu ada hingga 

sampai akhir tua. 

14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi 

sedikit harapan semoga yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih. 

 Bandar Lampung,       Agustus 2019 

  

 

Maridosen Purba 

NPM. 1415021057  



 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xv 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xix 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xx 

DAFTAR SIMBOL ............................................................................................ xxiii 

I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1 

1.2 Tujuan................................................................................................... 4 

1.3 Batasan Masalah ................................................................................... 4 

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................... 5 

II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................ 6 

2.1 Biomassa .............................................................................................. 6 

2.1.1Pemanfaatan Energi Biomassa dengan Termokimia .................... 7 

2.1.2Biomassa Kayu ........................................................................... 10 

2.2 Reaktor Tipe Tubular ......................................................................... 14 

2.3 Heat Transfer ..................................................................................... 17 

2.2.1Konduksi .................................................................................... 18 

2.2.2Konveksi..................................................................................... 20 

2.2.3Radiasi ........................................................................................ 21 



xvi 

 

 

2.4 Computational Fluid Dynamics(CFD) ............................................... 23 

2.4.1Pre-processor ............................................................................. 23 

2.4.2Solver .......................................................................................... 24 

2.4.3Post Processor............................................................................ 24 

2.5 Metode Penghitungan CFD ......................................................................... 25 

2.5.1 Metode Beda Hingga .......................................................................... 25 

2.5.2 Metode Elemen Hingga ...................................................................... 25 

2.5.3 Metode Volume Hingga ..................................................................... 26 

2.6 ANSYS ........................................................................................................ 26 

2.7 Penghitungan ............................................................................................... 28 

III. METODELOGI PENELITIAN ................................................................... 30 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ............................................................ 30 

3.1.1Tempat Penelitian ....................................................................... 30 

3.1.2Waktu Penelitian ........................................................................ 30 

3.2 Tahapan Penelitian ............................................................................. 32 

3.3 Alur Tahapan Penelitian ..................................................................... 32 

3.4 Metode Penelitian ............................................................................... 35 

3.5 Pengumpulan Data ............................................................................. 36 

3.6 Desain Reaktor ................................................................................... 37 

3.7 Titik Penghitungan pada simulasi ...................................................... 38 

3.8 Proses Simulasi .................................................................................. 38 

3.8.1Pre-Processing ........................................................................... 38 

3.8.2Solver .......................................................................................... 41 

3.8.3Post-Processing .......................................................................... 48 



xvii 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................... 50 

4.1 Simulasi Temperatur Reaktor Konstan .............................................. 50 

4.1.1Temperatur Reaktor 250
o
C Konstan .......................................... 51 

4.1.2Temperatur Reaktor 275
o
C Konstan .......................................... 55 

4.1.3Temperatur Reaktor 300
o
C Konstan .......................................... 60 

4.2 Penghitungan Temperatur Rata-rata Biomassa .................................. 64 

4.2.1Hasil Penghitungan Pada Temperatur Reaktor 250
o
C ............... 65 

4.2.2Penghitungan Pada Temperatur Reaktor  275
o
C ........................ 66 

4.2.3Penghitungan Pada Temperatur Reaktor 300
o
C ......................... 67 

4.3 Pembahasan ........................................................................................ 67 

4.3.1Temperatur Reaktor 250
o
C Konstan .......................................... 68 

4.3.2Temperatur Reaktor 275
o
C konstan ........................................... 70 

4.3.3Temperatur Reaktor 300
o
C konstan ........................................... 73 

4.4 Simulasi Keluaran Dengan Rata-Rata Biomassa ............................... 75 

4.4.1Temperatur rata-rata Keluaran biomassa 250
o
C ........................ 75 

4.4.2Temperatur rata-rata Keluaran biomassa 275
o
C ........................ 77 

4.4.3Temperatur rata-rata Keluaran biomassa 300
o
C ........................ 78 

4.5 Simulasi Dengan Berbagai Variasi Konduktivitas Termal Biomassa 79 

4.5.1Konduktivitas Termal Biomassa 0,158 W/m.K ......................... 80 

4.5.2Konduktivitas Termal Biomassa 0,209 W/m.K ......................... 83 

4.5.3Konduktivitas Termal Biomassa 0,3 W/m.K ............................. 85 

4.5.4Konduktivitas Termal Biomassa 0,419W/m.K .......................... 88 

V. PENUTUP ................................................................................................... 91 

5.1 Simpulan............................................................................................. 91 



xviii 

 

 

5.2 Saran ................................................................................................... 92 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 93 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 96 

 



 

 

DAFTAR TABEL 

 

Halaman 

Tabel 3. 1 Jadwal kegiatan Penelitian ................................................................... 31 

 

Tabel 4. 1  Data penghitungan temperatur reaktor 250
o
c...................................... 65 

Tabel 4. 2 Data penghitungan temperatur reaktor 275
o
C ...................................... 66 

Tabel 4. 3 Data penghitungan temperatur reaktor 300
o
C ...................................... 67 

Tabel 4.4 Data penghitungan  dan simulasi pada  temperatur reaktor 250
o
C ....... 68 

Tabel 4. 5 Data penghitungan dan simulasi pada  temperatur reaktor 275
o
C ....... 71 

Tabel 4.6 Data penghitungan dan simulasi pada  temperatur Reaktor 300
o
C ....... 73 



 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman 

Gambar 2. 1 Mekanisme torefaksi. ......................................................................... 8 

Gambar 2. 2 Mekanisme pirolisis ........................................................................... 9 

Gambar 2. 3 Mekanisme gasifikasi.) .................................................................... 10 

Gambar 2. 4  Konduktivitas termal a. Sejajar arah serat ....................................... 12 

Gambar 2. 5 Grafik panas spesifik dengan berbagai persamaan. ......................... 14 

Gambar 2. 6 Reaktor tipe tubular .......................................................................... 15 

Gambar 2. 7 Proses konduksi. ............................................................................... 18 

Gambar 2. 8 a. Konveksi paksa dan b. Konveksi  alamiah. .................................. 21 

Gambar 2. 9 Mekanisme radiasi dari benda padat ................................................ 22 

Gambar 2. 10 Tampilan pada lembar kerja ANSYS 19.2 ..................................... 27 

 

Gambar 3. 1 Diagram alur penelitian .................................................................... 34 

Gambar 3. 2  Reaktor torefaksi ............................................................................. 35 

Gambar 3. 3 Reaktor torefaksi tampak bagian dalam ........................................... 36 

Gambar 3. 4 Tampilan awal ansys Workbench 19.2 ............................................. 39 

Gambar 3. 5 Tampilan kerja ansys fluent ............................................................. 39 

Gambar 3. 6 Gambar geometri reaktor dan fluida ................................................ 40 

Gambar 3. 7 Mesh geometri .................................................................................. 41 



xxi 

 

 

Gambar 3. 8 General menu ................................................................................... 43 

Gambar 3. 9 Model menu ...................................................................................... 43 

Gambar 3. 10 Material menu reaktor .................................................................... 44 

Gambar 3. 11 Material menu fluida ...................................................................... 45 

Gambar 3. 12 Cell zone conditions ....................................................................... 45 

Gambar 3. 13 Boundary condition menu .............................................................. 46 

Gambar 3. 14 Mesh interface menu ...................................................................... 47 

Gambar 3. 15 Initialization menu ......................................................................... 47 

Gambar 3. 16 Run calculation menu ..................................................................... 48 

Gambar 3. 17 Result menu .................................................................................... 49 

 

Gambar 4. 1 Distribusi temperatur keluaran biomassa ......................................... 51 

Gambar 4. 2 Distribusi temperatur pada biomassa ............................................... 52 

Gambar 4. 3 Grafik Distribusi temperatur pada biomassa .................................... 53 

Gambar 4. 4 Distribusi temperatur pada reaktor ................................................... 54 

Gambar 4. 5 Distribusi temperatur keluaran biomassa ......................................... 56 

Gambar 4. 6 Distribusi temperatur pada biomassa ............................................... 57 

Gambar 4. 7 Grafik Distribusi temperatur pada biomassa .................................... 58 

Gambar 4. 8 Distribusi temperatur pada dinding reaktor ...................................... 59 

Gambar 4. 9 Distribusi temperatur keluaran biomassa ......................................... 60 

Gambar 4. 10  Distribusi temperatur pada biomassa ............................................ 61 

Gambar 4. 11 Grafik distribusi temperatur pada biomassa ................................... 62 

Gambar 4. 12 Distribusi temperatur pada dinding reaktor .................................... 64 

Gambar 4. 13 Grafik perbandingan penghitungan dengan simulasi ..................... 69 

Gambar 4. 14 Grafik perbandingan penghitungan dengan simulasi ..................... 72 



xxii 

 

 

Gambar 4. 15 Grafik perbandingan penghitungan dengan simulasi ..................... 74 

Gambar 4. 16 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 75 

Gambar 4. 17 Distribusi temperatur pada reaktor ................................................. 76 

Gambar 4. 18 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 77 

Gambar 4. 19 Distribusi temperatur pada reaktor ................................................. 77 

Gambar 4. 20 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 78 

Gambar 4. 21 Distribusi temperatur pada reaktor ................................................. 79 

Gambar 4. 22 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 80 

Gambar 4. 23 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 81 

Gambar 4. 24 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 82 

Gambar 4. 25 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 83 

Gambar 4. 26 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 84 

Gambar 4. 27 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 84 

Gambar 4. 28 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 85 

Gambar 4. 29 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 86 

Gambar 4. 30 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 87 

Gambar 4. 31 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 88 

Gambar 4. 32 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 89 

Gambar 4. 33 Distribusi temperatur keluaran biomassa ....................................... 90 



 

 

DAFTAR SIMBOL 

 

Cp Panas spesifik (kJ/kg.K) 

T Temperatur (
o
C) 

k  Konduktivitas Termal (W/m.K) 

h  Koefesien konveksi (W/m
2
.K) 

V Volume (m
3
) 

A Luas Permukaan (m
2
) 

Q Laju Perpindahan Panas (W) 

σ  Konstanta Boltzman (5,66x10
-8

 W/m
2
.K) 

X Tebal dinding (m) 

L Panjang 

P Permukaan Parimeter (m) 

D Dimater (m) 

 ̇ Laju Aliran Massa (kg/s) 

 

subskrip 

w  kayu 

A,B,C   Dinding A,B,C 

m  Rata-rata 

i  Awal



 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Badan Pengkajian dan Penerapan Energi (BPPE) memproyeksikan 

kebutuhan final Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia pada 

tahun 2025 dengan skenario Business As Usual (BAU) sebesar 18 

juta  Tonne of Oil Equivalent (TOE),  sedangkan dengan menggunakan 

skenario alternatif 1 (ALT 1) sebesar 23 juta TOE serta skenario alternatif 

2 (ALT 2) sebesar 60 juta TOE (BPPT, 2016). Hal ini dilakukan 

pemerintah guna mengurangi komsusmsi bahan bakar fosil yang semakin 

menipis cadangannya. Dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan 

bakar fosil juga semakin mengambil bagian dalam kerusakan lingkungan 

yang dirasakan oleh masyarakat global sekarang. Bahan bakar baru dan 

terbarukan merupakan salah satu solusi untuk kondisi dan masalah 

kekurangan energi.  

 

Metode dalam pemanfaatan biomassa menjadi energi dapat ditempuh dua 

cara. Pertama biomassa dapat digunakan secara langsung tanpa melalui 

tahap perlakuan khusus, kemudian cara kedua harus melalui tahap 

perlakuan. Perlakuan yang biasa dikenal yaitu torefaksi, pirolisis, dan 
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gasifikasi. Torefaksi merupakan proses mengelola biomassa menjadi 

bahan bakar dalam keadaan tanpa oksigen atau minim oksigen dengan 

temperatur kerja berkisar 200
o
C–300

o
C . (Amrul, 2011) 

 

Torefaksi memanfaatkan proses perpindahan panas. Perpindahan panas 

pada proses torefaksi sangat mempengaruhi hasil dari produk torefaksi. 

Penerimaan temperatur yang cukup oleh biomassa akan memberikan hasil 

yang maksimum dalam proses mengubah biomassa menjadi produk 

torefaksi yang baik, hal ini dikarenakan biomassa membutuhkan 

temperatur yang cukup guna menghilangkan beberapa zat dengan proses 

degradasi termal. (Triyadi, 2017) 

 

Proses perpindahan panas penting dalam proses mengubah biomassa 

menjadi bahan bakar. Proses perpindahan panas pada torefaksi terjadi dari 

dinding reaktor ke biomassa yang dialirkan didalam reaktor. Pada saat 

biomassa mengalir melalui dinding reaktor dalam waktu yang bersamaan 

biomassa ini mengambil panas dari dinding reaktor dengan memanfaatkan 

perpindahan secara konduksi, konveksi, serta radiasi. Hal ini dapat terjadi 

karena ada perbedaan temperatur antara dinding reaktor dan biomassa 

yang cukup tinggi. Kemudian akibat dari proses perpindahan panas ini 

maka terjadi penurunan temperatur pada dinding reaktor dan terjadi 

peningkatan temperatur pada biomassa.  
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Temperatur pada dinding reaktor diperoleh dengan proses pemanasan 

dengan bahan bakar gas. Proses pemanasan ini membutuhkan energi dan 

biaya. Proses torefaksi diharapkan dapat menghasilkan energi baru tanpa 

memanfaatkan energi lain secara berlebihan. Sehingga pengkondisian 

temperatur dinding reaktor dan biomassa yang digunakan harus 

disesuaikan sehingga penggunaan bahan bakar gas sebagai pemanas 

reaktor dapat dioptimalkan. Guna mencari temperatur dan distribusi 

temperatur pada dinding reaktor dan biomassa yang tepat maka pada 

penelitian ini dilakuakn simulasi dengan menggunakan Computational 

Fluid Dynamics (CFD).  

 

Simulasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya dalam proses 

penelitian. Simulasi juga dapat memangkas waktu dalam proses 

eksperimen. Simulasi mempermudah dalam mengubah parameter-

parameter dalam penelitian guna mencari kondisi yang optimal. Pada 

penelitian ini sebagai contoh yang diubah adalah temperatur dinding 

dengan variasi 250, 275, dan 300
o
C dengan menggunakan simulasi maka 

dapat diperkirakan keberhasilan dari penelitian ini dengan berbagai 

temperatur tersebut. Simulasi pada proses perpindahan panas dengan 

proses kontinu pada umumnya salah satu material diasumsikan sebagai 

fluida. Pada penelitian ini biomassa yang mengalir diasumsikan sebagai 

fluida yang mengalir. Biomassa yang diasumsikan sebagai fluida yang 

mengalir tetap menggunakan parameter-parameter yang dimiliki biomassa. 
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1.2 Tujuan  

Melakukan simulasi termal untuk mengetahui distribusi temperatur pada 

aliran biomassa dengan berbagai variasi temperatur dinding reaktor secara 

konstan. Adapaun tujuan dibagi beberapa poin: 

1. Menentukan kelayakan simulasi dengan membandingkan data simulasi 

dengan penghitungan.  

2. Mengetahui Temperatur rata-rata biomassa pada saluran keluar 

biomassa  dengan berbagai variasa temperatur sesuai batasan masalah. 

3. Mengetahui temperatur reaktor apabila temperatur keluaran rata-rata 

biomassa 250
o
C, 275

o
C, dan 300

o
C dengan konduktivitas termal 

0,081W/m.K. 

4. Mengetahui temperatur keluaran biomassa yang seragam dengan 

variasi konduktivitas termal kayu. Konduktivitas termal yang 

digunakan sesuai dengan batasan masalah. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Simulasi pada penelitian ini menggunakan ANSYS Fluent 19. 2 Student 

Version. 

2. Variasi temperatur dinding reaktor 250
o
C, 275

o
C, dan 300

o
C. 

3. Konduktivitas termal yang digunakan adalah 0,081W/m.K, 

0,158W/m.K, 0,209W/m.K, 0,3W/m.K, dan 0,419W/m.K.  

4. Parameter biomassa yang digunakan adalah parameter biomassa kayu. 



5 

 

 
 

5. Biomassa diasumsikan sebagai fluida yang mengalir. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

I. Pendahuluan 

Berisikan latar belakang, tujuan penelitian, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

II. Tinjauan Pustaka 

Berisikan tentang teori dan konsep dasar torefaksi hingga perangkat 

lunak yang akan digunakan. 

III. Metodologi Penelitian 

Berisikan tentang langkah-langkah  yang dilakukan untuk melakukan 

simulasi. 

IV. Hasil dan Pembahasan 

Berisikan tentang hasil simulasi, hasil penghitungan secara matematik 

dan pembahasan dari data-data yang diperoleh. 

V. Simpulan dan Saran 

Berisikan simpulan yang diperoleh dari hasil simulasi dan perhitungan 

serta saran –saran yang diberikan oleh peneliti. 

Daftar Pustaka 

LAMPIRAN 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biomassa 

Biomassa banyak memiliki definisi berdasarakan kajian-kajian yang 

dilakukan oleh berbagai pihak namun semua sepakat mendefinisikan 

biomassa sebagai energi baru dan terbarukan. Biomassa telah digunakan 

oleh masyarakat sebagai bahan bakar yang dimanfaatkan secara tradisional 

yaitu dibakar secara langsung. Energi biomassa berasal dari limbah 

pertanian, limbah perkebunan, hingga limbah rumah tangga. Penggunaan 

biomassa sebagai energi alternatif dapat membantu pemenuhan atas 

kebutuhan energi masyarakat sekaligus sebagai konservasi keberagaman 

kekayaan hayati serta penanggulangan kerusakan lingkungan akibat 

limbah yang tidak terkelola. (Heriansyah, 2005) 

 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat potensi energi 

biomassa yang cukup melimpah.  Pemanfataan biomassa sebagai salah 

satu sumber energi harus memperhatikan kelayakan secara ekonomi dan 

dampak yang akan diakibatkan kepada lingkungan. Heriansyah dalam 



7 

 

 
 

kajiannya mengungkapkan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan 

dalam proses pemanfaatan energi biomassa, yaitu: 

1. Teknologi yang digunakan dalam proses pemanfaatan energi biomassa 

harus didukung dengan teknologi efektif, efesien, serta ramah 

lingkungan. 

2. Perlunya menciptakan pasar yang bersaing sehingga pemanfaatan 

limbah dapat dioptimalkan dan meminimalisir dampak negatif yang 

ditimbulkan. 

3. Pemanfaatan energi biomassa harus didukung dengan kebijakan yang 

terintegrasi dari berbagai lembaga yang terkait sehingga semakin 

memberi manfaat diberbagai aspek kepentingan. 

4. Pemerintah harus membuat kebijakan jangka panjang terkait 

pemanfaatan energi biomassa sehingga memancing iklim investasi 

yang menarik dan dapat berjalan dengan baik. 

5. Penelitian yang berkelanjutan tentang teknologi dan jenis/tipe 

biomassa yang dimaanfaatkan harus dikembangkan sehingga 

memberikan efesiensi dan dampak yang baik bagi lingkungan. 

 

2.1.1 Pemanfaatan Energi Biomassa dengan Termokimia 

Energi biomassa dapat ditingkatkan nilai kalornya dengan 

memberikan perlakuan. Ada empat cara yang dapat dimanfaatkan 

namun hanya tiga perlakuan yang lebih dikenal dalam proses 

pemanfaatan biomassa secara termokimia, yaitu: 
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2.1.1.1 Torefaksi 

Torefaksi merupakan proses pemanasan biomassa dengan 

tujuan menghilangkan beberapa zat dari biomassa dan 

hanya meninggalkan karbon saja. Pada Gambar 2.1 terlihat 

biomassa kayu diubah menjadi produk torefaksi dengan 

menghilangkan zat terbang biomassa tersebut. Torefaksi 

dalam proses pemanasannya tanpa oksigen atau sangat 

minim oksigen, hal ini guna mencegah bereaksinya antara 

biomassa dengan oksigen sehingga menyebabkan 

pembakaran sendiri. Torefaksi atau pirolisis lambat yaitu 

pemanasan dengan memanfaatkan temperatur pemanas 

berkisar 200
o
C- 300

o
C.. (Amrul dkk, 2017) 

 
Gambar 2. 1 Mekanisme torefaksi. (Basu, 2013) 

 

2.1.1.2 Pirolisis 

Pirolisis dalam proses pemanfaatannya juga tidak jauh 

berbeda dengan torefaksi yaitu minim oksigen dan 
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memanfaatkan pemanasan dengan temperatur yang cukup 

tinggi. Pirolisis produk yang diinginkan berupa fluida yang 

berbentuk cairan sehingga menjadi bahan bakar cair. 

Temperatur dalam proses pirolisis ini berkisar antara 400 
o
C 

- 800
o
C. Gambar 2.2 merupakan mekanisme dari proses 

pirolisis secara umum. (Rafli dkk, 2017) 

 
Gambar 2. 2 Mekanisme pirolisis (Rafli dkk, 2017) 

 

2.1.1.3 Gasifikasi  

Gasifikasi merupakan proses mengubah bahan bakar padat 

atau biomassa menjadi bahan bakar gas. Proses ini 

dilakukan dengan memanfaatkan temperatur 600
o
C-900

o
C. 

Gambar 2.3 merupakan mekanisme proses gasifikasi secara 

umum. (Suhendi dkk, 2016) 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig5N2U36TgAhVYWX0KHQM1ANIQjRx6BAgBEAU&url=https://ptsse.co.id/halamanlinibisnis/detail/penelitian-dan-pengembangan&psig=AOvVaw1RFCutczDSHwgdFHiJuuW7&ust=1549461257084226
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Gambar 2. 3 Mekanisme gasifikasi. (Suhendi dkk, 2016) 

 

2.1.2 Biomassa Kayu 

Biomassa kayu bisa diproleh dari limbah pertanian, perkebunan, 

kehutanan. Kayu terbagi menjadi dua yaitu kayu keras dan kayu 

lunak. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan 

biomassa kayu menjadi energi baru adalah sifat-sifat kayu. Sifat 

kayu ini sangat mempengaruhi proses yang akan dilakukan terhadap 

proses torefaksi karena akan mempengaruhi kualitas proses yang 

akan diberikan. 

2.1.2.1 Densitas  

Densitas adalah pengukuran massa suatu material terhadap 

volume. Densitas yang tinggi menunjukan bahwa suatu 

material membutuhkan volume yang lebih sedikit untuk 

mencapai massa tertentu. 
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2.1.2.2 Konduktivitas Termal 

Nilai konduktivitas termal berfungsi untuk menunjukan laju 

perpindahan panas pada suatu material. Nilai konduktivitas 

termal atau nilai laju perpindahan panas sangat penting 

dalam proses perpindahan kalor. Apabila semakin tinggi 

nilai konduktivitas termal suatu material maka material 

tersebut dikategorikan sebagai konduktor dan apabila nilai 

konduktivitas termal kecil menunjukan suatu material 

tersebut isolator.  

 

Kayu merupakan suatu material yang cenderung bersifat 

isolator karena nilai konduktivitas termalnya yang kecil 

dibanding beberapa material padat lainnya seperti logam. 

Grønli (1996) dalam Thesisnya menyatakan bahwa nilai 

konduktivitas termal dari kayu yang efektif pada suhu 

ruangan, sejajar dengan arah serat kayu berkisar antara 

0,158 W/m.K–0,419W/m.K, sedangkan tegak lurus serat 

berkisar 0,081 W/m.K-0,209 W/m.K seperti yang 

ditampilka oleh Gambar 2.4. Nilai konduktivitas ini 

diperoleh berdasarkan kondisi kayu kering dan kelembapan 

kayu diabaikan. 



12 

 

 
 

                                 
Gambar 2. 4  Konduktivitas termal a. Sejajar arah serat   

 b. tegak lurus arah serat. (Gronli, 1996) 

 

2.1.2.3 Panas spesifik 

Panas spesifik merupakan nilai dari suatu material yang 

menunjukan bahwa kebutuhan energi yang diperlukan guna 

menaikan satu derajat temperatur pada suatu material 

dengan massa tertentu. Panas spesifik juga sangat 

mempengaruhi proses perpindahan panas suatu material. 

Panas spesifik yang tinggi akan meyebabkan energi yang 

tinggi pula untuk menaikan temperatur suatu meterial 

sehingga diperlukan pemanas yang bertemperatur tinggi 

pula.  

 

Panas spesifik kayu berubah ketika zat volatil meninggalkan 

partikel dan suhu partikel meningkat. Kapasitas panas 

spesifik kayu tergantung pada suhu dan kadar air kayu, 

tetapi tidak tergantung pada kepadatan dan spesiesnya. 
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Simpson dan TenWolde (1999) menyatakan bahwa panas 

spesifik atau kapasitas panas dari kayu kering yang terkait 

dengan suhu dapat diperoleh dengan Persamaan (2-1). 

Kisaran suhu tidak ditentukan. 

                                             ...... (2-1) 

 

Harada et al. (1998) menyajikan persamaan untuk mencari 

panas spesifik berdasarkan percobaan  pada temperatur 393-

513 K, dan persamaan yang mereka ungkapkan dapat tersaji 

pada Persamaan 2-2. 

                                              .. (2-2) 

 

Gupta et al. (2003) menyimpulkan, berdasarkan percobaan 

pada kayu lunak Amerika Utara, dalam kisaran temperatur 

313-413 K, kapasitas panas spesifik dapat ditentukan 

menggunakan Persamaan (2-3). 

                                                . (2-3) 

 

Gupta et al. kemudian memanaskan sampel pada 423 K 

sebelum mereka melakukan percobaan kapasitas panas 

spesifik untuk menjamin bahwa sampel kering. Kemudian 

diperoleh Persamaan (2-4) yang tersaji dibawah ini. 

         
 

    
                                 (kJ/kg.K)  (2-4) 
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Grønli (1996) juga menyatakan bahwa Koch (1969) telah 

mengukur kapasitas panas spesifik pinus dan ia menulis 

persamaan berikut, yang berlaku pada temperatur 298-413 

K dan disajikan dalam Persamaan (2-5). 

                                                 ) (2-5) 

Seluruh Persamaan 2-1 sampai dengan Persamaan 2-5 

kemudian dimasukan dalam sebuah grafik yang ditampilkan 

pada Gambar 2.5. 

 

 
Gambar 2. 5 Grafik panas spesifik dengan berbagai 

persamaan. (Gronli, 1996) 

 

2.2 Reaktor Tipe Tubular 

Reaktor tubular merupakan reaktor dengan ciri berbentuk silinder dengan 

dinding tetap. Reaktor ini biasanya menggunakan pemanas eksternal. 
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Reaktor tubular mudah dirancang dan aman karena seluruh parameter 

reaktor hingga biomassa yang akan dipanaskan diketahui sehingga dengan 

parameter tersebut dapat menkondisikan reaktor dalam keadaan yang 

aman saat beroperasi. Reaktor ini pula merupakan reaktor yang ekonomis 

dan mudah dalam pembuatannnya. Biomassa yang akan dipanaskan pada 

reaktor ini digerakan dengan screw conveyor dengan kecepatan skrup 0,5-

2,5 rpm. Gambar 2.6 merupakan sketsa secara umum proses torefaksi pada 

reaktor tipe tubular.  (Fariz, 2017) 

 

 
Gambar 2. 6 Reaktor tipe tubular 

 

Material atau bahan reaktor ini menggunakan material dari logam. Logam 

yang digunakan harus sesuai dengan kondisi operasi yang akan dilakukan. 

Salah satu material yang dapat digunakan adalah baja karbon AISI 1045. 

Baja karbon AISI 1045 merupakan baja karbon dengan kandungan karbon 

sebesar 0,12-0,2 %. Baja karbon AISI 1045 memiliki densitas sebesar 

Ruang Torefaksi 

Pemanas (Fluid Jacket) 

Pemanas (Fluid Jacket) 

Biomassa

Penampung produk torefaksi
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7870 kg/m
3
 dan konduktivitas termal dari baja karbon AISI 1045 adalah 

sebesar 51,9 W/m.K.  

 

Tujuan dari proses torefaksi ini adalah pemanfaatan limbah menjadi energi 

yang dapat dimanfaatkan dan diharapkan produk yang didapatkan adalah 

produk yang baik. Hal yang mempengaruhi produk biomassa dengan 

reaktor ini adalah waktu tinggal biomassa, temperatur kerja dari reaktor, 

kapasitas produksi. 

2.2.1 Waktu tinggal biomassa 

Waktu yang yang dibutuhkan biomassa untuk menerima transfer 

panas dari reaktor tentu sangat penting. Waktu yang cukup dapat 

mempengaruhi produk biomassa, sehingga perlu waktu yang telah 

diperhitungkan atau diperkirakan dengan baik. Waktu yang lama 

juga baik untuk produk namun efesiensi dari reaktor akan menurun 

karena penggunaan energi untuk pemanasan reaktor yang terbuang 

sia-sia. 

 

2.2.2 Temperatur Reaktor 

Temperatur reaktor yang tinggi akan sangat baik dalam proses 

perpindahan panas dari reaktor menuju biomassa. Pemilihan 

temperatur reaktor juga harus dikondisikan dengan baik sesuai 

dengan kondisi biomassa yang akan diproses. Temperatur reaktor 
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ini juga dapat mengurangi waktu tinggal dari biomassa sehingga 

dapat meningkatkan efektivitas waktu dari proses pengolahan 

biomassa. 

 

2.2.3 Kapasitas produksi 

Kapasitas produksi reaktor juga mengambil peranan yang penting 

pada hasil akhir produk. Kapasitas yang tinggi tentu membutuhkan 

temperatur yang tinggi dan waktu tinggal yang lama pula. 

Pemilihan kapasitas produksi reaktor yang baik akan meningkatkan 

efektivitas waktu dan efesisiensi energi. 

 

2.3 Heat Transfer 

Heat transfer atau perpindahan panas adalah proses mentransfer 

temperatur dari material yang satu berpindah pada material yang lain. 

Bidang ilmu ini merupakan bidang rekayasa keteknikan yang mampu 

memperkirakan besaran energi dan temperatur yang berpindah. 

Perpindahan panas terjadi dengan tiga cara yaitu: konduksi, konveksi, serta 

radiasi. Perpindahan panas ini hanya dapat terjadi apabila ada perbedaan 

temperatur antara dua atau lebih material. Berikut penjelasan tentang 

perpindahan panas secara konduksi, konveksi, serta radiasi. 
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2.2.1 Konduksi 

Konduksi merupakan proses perpindahan panas antara dua material 

yang sejenis maupun berbeda jenis dengan syarat kedua material 

tidak mengalami perpindahan atau diam (stasioner) seperti 

perpindahan panas antara logam dengan logam, logam dengan fluida 

yang diam. Perpindahan panas ini juga harus terjadi kontak secara 

langsung untuk mentransfer panas atau temperatur. Suhu yang lebih 

tinggi dikaitkan dengan energi molekul yang lebih tinggi. 

 
Gambar 2. 7 Proses konduksi. (Holman,1997) 

  

Perpindahan panas konduksi satu dimensi melalui padatan diatur 

oleh hukum Fourier, pada Gambar 2.7 diatas terdapat tiga meterial 

yang mengalami proses perpindahan panas secara konduksi yang 

dalam bentuk satu dimensi dapat dinyatakan dalam Persamaan (2-6) 

 

         
     

   
        

     

   
       

     

   
 ................ (2-6) 
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dimana Q adalah laju perpindahan kalor dan dT/dx merupakan 

gradien  suhu kearah perpindahan kalor. Konstanta positif k disebut 

konduktivitas atau thermal conductivity benda itu, sedangkan tanda 

minus diselipkan agar memenuhi hukum kedua termodinamika, yaitu 

bahwa kalor mengalir ke tempat yang lebih rendah dalam skala 

suhu.(Holman, 1997) 

2.2.1.1 Bilangan Biot 

Bilangan biot merupakan bilangan tak berdimensi. Bilangan 

biot digunakan untuk meprakirakan pengaruh dari tahanan 

termal suatu benda solid terhdapat perpindahan panas 

didalam benda solid tersebut. Bilangan biot yang bernilai 

<0,1 maka dapat dianggap tahanan konduksi benda solid 

tersebut tidak berpengaruh, sehingga temperatur antara 

bagian dalam dan bagian luar benda solid dianggap sama. 

Bilangan biot yang bernilai >0,1 maka tahanan termal 

konduksi tidak dapat diabaikan. Berikut persamaan bilangan 

Biot ditampilkan oleh Persamaan (2-7). 

 

   
  

 

 
 

 
      ............................................. (2-7) 
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2.2.2 Konveksi 

Perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan panas 

yang terjadi secara dua mekanisme. selain transfer energi karena 

gerakan molekul acak (difusi), energi juga ditransfer oleh bulk, atau 

makroskopik  gerakan cairan. Perpindahan panas konveksi terjadi 

antara material atau benda yang diam dengan fluida yang mengalir 

disekitarnya dan terjadi kontak antara kedua material tersebut. 

Perpindahan panas konveksi terjadi pada dua kondisi yaitu 

perpindahan panas konveksi secara alamiah dan perpindahan panas 

konveksi secara paksa atau dengan bantuan alat seprti yang 

ditampilkan oleh Gambar 2.8. Konveksi alamiah (natural 

convection) atau konveksi bebas (free convection), terjadi karena 

fluida yang karena proses pemanasan berubah densitasnya 

(kerapatannya) dan bergerak naik. Konveksi paksa adalah 

perpindahan panas yang mana dialirannya tersebut berasal dari luar, 

seperti dari blower atau kran dan pompa. (Incropera, 1934) 

Persamaan dasar untuk menghitung laju perpindahan panas konveksi  

dapat diperoleh dengan Persamaan (2-8) 

         ...................................................... (2-8) 

Dimana: 

Q = Laju perpindahan panas  (W) 

h  = Koefisien perpindahan panas konveksi (W/m
2
 
o
C) 

A = Luas Permukaan (m
2
) 

   = Perbedaan Temperatur (
o
C) 
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Gambar 2. 8 a. Konveksi paksa dan b. Konveksi  alamiah. 

(Incropera,1934) 

 

2.2.3 Radiasi 

Radiasi termal adalah energi yang dipancarkan oleh materi yang 

berada pada suhu bukan nol. Radiasi dapat berasal dari benda padat, 

benda cair ataupun gas. Terlepas dari bentuk materi, emisi dapat 

dikaitkan dengan perubahan konfigurasi elektron atom atau molekul 

konstituen. Energi radiasi bergerak dengan memanfaatkan 

gelombang elektromagnetik atau foton. Pada perpindahan panas 

secara konveksi ataupun konduksi keduanya memerlukan media 

untuk merambatkan energi yang akan ditransfer, namun pada radiasi 

dapat terjadi dalam dua kondisi yaitu tanpa media perambatan seperti 

yang ditampilkan pada Gambar 2.9. Dalam beberapa penelitian 

dikatakan bahwa radiasi akan berlangsung secara baik apabila dalam 

kondisi vakum. 
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Gambar 2. 9 Mekanisme radiasi dari benda padat. (Incropera 1934) 

 

Energi radiasi juga dapat diserap, dipantulkan. Pada benda yang 

gelap radiasi dapat terserap dengan lebih baik. Untuk 

memperhitungkan efek orientasi pada perpindahan panas radiasi 

antara dua permukaan, kita mendefinisikan parameter baru yang 

disebut view factor, dimana nilainya hanya dipengaruhi oleh 

geometri benda, beriky persamaan dari radiasa seperti yang 

ditampilkan Persamaan (2-8). (Cengel,  1976) 

 

          ...................................................... (2-8) 

 

Dimana   adalah konstanta Stefan-Boltzmann dengan nilai 5,669 x 

10
 -8 

W/m
2 

K
4
. Persamaan disebut hukum Stefan-Boltzmann tentang 

radiasi termal, dan berlaku hanya untuk radiasi benda hitam. 
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2.4 Computational Fluid Dynamics(CFD) 

CFD adalah analisis sistem yang melibatkan aliran fluida, perpindahan 

panas, dan fenomena terkait seperti reaksi kimia melalui simulasi berbasis 

komputer. Tekniknya sangat ampuh dan mencakup berbagai area aplikasi 

industri dan non-industri. Beberapa bidang yang memanfaatkan CFD 

yaitu: aerodinamika pesawat terbang dan kendaraan,  hidrodinamika kapal, 

pembangkit listrik: pembakaran di mesin pembakaran internal dan turbin 

gas, dan lain-lain. (Versteeg dan Malalasekera, 2007) 

 

CFD sangat bermanfaat dalam proses desain karena akan meminimalisir 

proses kegagalan dan menghindarkan dari kerugian finansial. CFD 

memiliki tiga proses utama yaitu: 

2.4.1 Pre-processor 

Pre-processor adalah tahapan penentuan simulasi yang akan 

digunakan, kemudian tahap ini juga proses untuk menggambar 

geometri dari alat yang akan disimulasikan. Pada proses ini juga 

dilakukan penamaan pada beberapa permukaan gambar kerja, dan 

proses meshing. Pemberian nama pada proses ini harus tepat, 

sehingga sistem dapat membaca dengan baik ketika akan dilakukan 

simulasi. Meshing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sistem 

guna membagi geometri menjadi bagian-bagian kecil. Pembagian 

komponen ini akan membantu dalam proses analisa yang akan 
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dilakukan, karena setiap komponen geometri dapat diperbesar dan 

dapat dilihat dengan baik karena meshing yang dilakukan.  

  

2.4.2 Solver  

Pada tahapan ini adalah tahapan untuk menentukan kondisi-kondisi 

batas pada CFD. Pada tahap ini yang perlu dikondisikan adalah 

energi, temperatur, bentuk aliran, jenis material yang digunakan, dan 

kondisi awal pada proses inlet dan outlet dari fluida. Setelah semua 

kondisi telah dipatikan sesuai dengan kondisi rill alat maka 

dilakukan proses penghitungan dengan menjalankan simulasi. 

Parameter temperatur memiliki kondisi yang harus diperhatikan. 

Kondisi batas seperti heat flux konstan dan temperatur permukaan 

yang konstan tentu akan mempengaruhi dalam simulasi. Maka dalam 

proses simulasi perlu menganalisa data yang akan digunakan 

sehingga simulasi yang akan dijalankan akan memberikan hasil yang 

mendekati kenyaataan dengan baik. 

  

2.4.3 Post Processor 

Tahap ini adalah tahap terakhir dalam simulasi. Tahapan ini untuk 

melihat hasil dari simulasi, kontur pergerakan dan perpindahan panas  

dari alat yang disimulasikan.  
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2.5 Metode Penghitungan CFD 

CFD adalah metode penghitungan dengan memanfaatkan control domensi 

luas dan volume, dengan bantuan perengkat komputer dalam 

menyelesaikan proses penghitungan. Proses penghitungan yang dilakukan 

oleh perangkat lunak yang digunakan CFD adalah dengan menghitung 

bagian yang disebut dengan sel yang didapatkan melalui proses meshing. 

Sel-sel tersebut yang akan menjadi kontrol penghitungan perangkat lunak 

yang digunakan untuk melakukan proses CFD. 

2.5.1 Metode Beda Hingga 

Metode merupakan salah satu metode dalam proses penyelesaian 

skema numerik persamaan diferensial parsial. Penyelesain dalam 

metode ini menggunakan deret Taylor dengan mengubah 

persamaan diferensial parsial kedalam bentuk beda hingga. Setelah 

ditransformasikan kedalam beda hingga selanjutnya dilakukan 

iterasi untuk mendapatkan solusinya. (Derajat, 2013) 

 

2.5.2 Metode Elemen Hingga 

Metode elemen hingga merupakan salah satu cara untuk 

menyelesaikan persoalan diferensial baik diferensial biasa atau 

diferensial parsial.  Prinsip kerja dari metode elemen hingga ini 

adalah membagi suatu persoalan yang kompleks menjadi elemen-

elemen kecil dan menyelesaikannya dengan cara interpolasi.  

(Isworo, 2018) 
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2.5.3 Metode Volume Hingga 

Metode volume hingga sama dengan metode yang dua sebelumnya 

yaitu untuk menyelesaikan persoalan diferensial. Metode 

penyelesaian yang digunakan mengacu pada volume yang 

mengitari setiap titik node pada sebuah mesh. Metode Volume 

hingga ini biasa digunakan dalam permasalahan diferensial yang 

berhubungan dengan dinamika fluida. (Eymard, 2000) 

 

2.6 ANSYS  

Dunia rekayasa dan keteknikan, umumnya menggunakan piranti lunak 

untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu 

pekerjaan yang telah ditentukan. Salah satu perangkat lunak yang biasa 

digunakan dalam bidang desain and analisis adalah ANSYS yang hingga 

saat ini sudah diterbitkan mencapai versi 19. ANSYS merupakan produk 

yang berkesinambungan produksi dari perusahaan ANSYS Inc.’s. ANSYS 

Inc.’s juga memperhatikan bidang pendidikan sehingga dalam produk 

ansys yang dikeluarkan terdapat student version yang dapat diakses secara 

bebas melalui website resmi ANSYS Inc’s. Secara umum, analisa yang 

bisa dilakukan oleh ANSYS adalah analisa struktur, termal, fluida/CFD, 

dan electromagnetic’s serta berbagai kasus keteknikan lainnya. 

Penyelesaian kasus dalam Ansys hanya dapat dikerjakan apabila pilihan 

solusi yang digunakan tepat, sehingga perlu pengenalan terlebih dahulu 
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terhadap perangkat lunak yang akan digunakan.(ANSYS Tutorial Guide, 

2016) 

 
Gambar 2. 10 Tampilan pada lembar kerja ANSYS 19.2 

 

Pada gambar 2.10 terdapat beberapa bagian yang mempunyai fungsi 

masing-masing yangakan dijelaskan sebagai berikut: 

2.5.1 Title Bar 

Title bar berfungsi untuk memberikan informasi judul dari 

pekerjaan yang sedang berjalan. 

2.5.2 Menu Ribbon 

Menu yang berisi menu-menu file, View, Tools, Extensions, Jobs, 

Help. 

2.5.3 Toolbox 

Menu yang berisi sebagai solusi yang sesuai untuk menyelesaikan 

kasus yang akan dipecahkan. 

2.5.4 Navigation Panel 
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Menu ini berisi tahap-tahap dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

Pada menu ini terdapat beberapa menu yaitu Geometry, Mesh, 

Setup, Solution, serta Results. Semua menu pada navigation panel 

ini harus dikerjakan guna mendapat solusi dari simulasi yang 

dijalankan. 

 

2.7 Penghitungan 

Penghitungan dilakukan guna memvalidasi hasil simulasi. Validasi 

dilakukan dengan cara melihat kecenderungan hasil yang sama. Apabila 

hasil yang ditunjukan oleh penghitungan dan simulasi memilki persamaan 

maka simulasi dianggap berhasil. Penghitungan ini menggunakan 

persamaan aliran dalam, hal ini dikarenakan biomassa diasumsikan sebagai 

fluida yang mengalir dalam sebuah reaktor yang berbentuk silinder. 

Penghitungan menggunakan persamaan temperatur permukaan konstan 

dalam aliran dalam yang ditunjukan oleh Persamaan (2.9) dan Persamaan 

(2.10) : 

 

        

       
    ( 

  

 ̇  
 ̅* ........................................ ( 2.9) 

       ................................................................... (2.10) 

 

Dimana: 

   = Temperatur Permukaan Reaktor (
o
C) 

      = Temperatur Rata-rata Biomassa pada jarak L (
o
C) 
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     = Temperatur  rata-rata awal biomassa (
o
C) 

P  = Permukaan Parimeter (m) 

 ̅  = Koefesien konveksi rata-rata biomassa (W/m
2. 

K) 

 ̇ = Laju aliran massa (kg/s) 

   = Panas spesifik biomassa (kJ/kg.K) 

L  = Jarak Reaktor (m) 

 

 



 

 

III. METODELOGI PENELITIAN 

 

Subtansi penelitian yang akan dilakukan adalah membuat simulai distribusi 

temperatur dari dinding reaktor menuju biomassa menggunakan perangkat lunak 

ANSYS Fluent 19.2. Simulasi dilakukan untuk mendapatkan nilai distribusi 

temperatur yang ditransfer dari dinding reaktor menuju biomassa.Temperatur 

biomassa setalah dipanaskan oleh reaktor harus mencapai temperatur torefaksi 

yaitu 200-300
o
C. 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Proses studi literatur dan simulasi ini akan dilakukan di 

Laboratorium Termodinamika di Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Lampung. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai 

bulan Mei 2019. Deskripsi kegiatan akan dilaksanakan pada bulan 

Desember 2018 hingga Mei 2019. Studi literatur akan dilaksanakan 
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dari minggu pertama Desember 2018 hingga minggu ketiga bulan 

Januari 2019. Pada persiapan alat yaitu persiapan menginstal 

perangkat lunak proses belajar perangkat lunak dilaksanakan dari 

Minggu pertama pada bulan Januari 2019 hingga minggu keempat 

Januari 2019. Pengujian atau simulasi akan dilaksanakan pada 

minggu ketiga pada bulan Januari hingga minggu kedua bulan 

April 2019. Analisis dan mengelola data akan dilaksanakan pada 

minggu pertama bulan Februari 2019 hingga minggu keempat 

April. Proses pembuatan laporan akhir dilasanakan selama 9 

minggu yang dimulai dari minggu keempat bulan Maret 2019 

hingga minggu keempat bulan Mei. Proses diatas dapat juga dilihat 

pada tabel 3.1 dibawah ini. 

Tabel 3. 1 Jadwal kegiatan Penelitian 

Kegiatan Desem

ber 

Janua

ri 

Februa

ri 

Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

Studi 

Literatur 

dan 

Pengump

ulan data 

                        

2 Persiapan 

Alat 

                        

3 Pengujian                         

4 Analisa 

dan 

Pengolaha

n Data 

                        

5 Pembuata

n Laporan 

Akhir 
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3.2 Tahapan Penelitian 

Tahapan–tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

- Studi Literatur 

 Studi literatur pada penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan 

data biomassa dan bahan ajar dalam proses memahami penggunaan 

perangkat lunak ANSYS Fluent 19.2, serta teori perpindahan panas.  

- Persiapan Alat 

 Pembentukan geometri reaktor pada ANSYS Fluent 19.2  

- Simulasi 

 Mengoperasikan simulasi proses distribusi temperatur pada reaktor 

torefaksi sampah sistem kontinu menggunakan perangkat lunak 

menggunakan parameter dan data–data yang telah ditentukan 

- Analisa dan Pengolahan Data 

 Data yang diperoleh dari pemodelan simulasi distirbusi temperatur 

divalidasi dengan penghitungan secara matematis. 

- Pembuatan Laporan Akhir 

 Memberikan kesimpulan dan pembuatan laporan akhir hasil penelitian. 

 

3.3 Alur Tahapan Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksankan dengan memahami persoalan dan mencari 

teori-teori yang mendukung penelitian dengan cara studi literatur. Studi 

literatur dilaksanakan dengan memanfaatkan buku ataupun jurnal dari 

penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan oleh orang lain. Buku dan 
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jurnal diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan universitas 

lampung dan menggunakan fasilitas dunia digital yang telah berkembang. 

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data-data reaktor torefaksi dan 

biomassa yang didapat dari penelitian yang telah dilaksanakan dan 

didukung beberapa jurnal. Proses pengumpulan data juga digunakan untuk 

menginstal perangkat lunak yang akan digunakan. Tahap selanjutnya 

adalah proses penentuan data lengkap atau tidak apabila lengkap 

dilanjutkan dan apabila tidak lengkap kembali pada proses pengumpulan 

data.  

 

Tahap selanjutnya adalah proses menggambar geometri reaktor dan 

biomassa. Selanjutnya adalah persiapan simulasi dengan memasukan 

parameter-parameter yang dibutuhkan. Setelah proses input parameter 

biomassa dan reaktor dilakukan maka selanjutnya melakuakan simulasi. 

Tahap setelah simulasi adalah pengambilan data simulasi apabila data 

lengkap maka bergerak pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah 

mengolah data dan menyusun laporan kemudian menyimpulkan hasil 

simulasi dan sampai pada tahap akhir penelitian. 
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Secara umum alur penelitian yang akan dilaksanakan dapat dijabarkan 

melalui Gambar 3.1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Diagram alur penelitian 

Mulai 

 

Tidak 

Ya 

Tidak 

Text Book 

Jurnal 

1. Studi Literatur 

2. Instalasi Software 

3. Pengumpulan data dan spesifikasi 

alat torefaksi dan biomassa Seperti 

dimensi reaktor dan sifat-sifat 

reaktor dan biomassa 

 

Apakah data  

Lengkap? 

Simulasi dan mengambil data simukasi 

Proses input parameter reaktor dan biomassa 

seperti Konduktivitas Termal, temperatur, Panas 

spesifik , Laju aliran Massa, waktu. 

 

Apakah da ta 

Simulasi sesuai? 

Ya 

Selesai 

 

Proses menggambar Geometri Reaktor dan  biomassa. 

1.Proses analisis data simulasi dan pembuatan Laporan 

2.Kesimpulan 

Ya 
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3.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan simulasi termal pada reaktor terhadap 

biomassa yang diasumsikan sebagai fluida. Kapasitas reaktor sebesar 5 

kg/jam dan temperatur yang digunakan pada reaktor sebesar 250
o
C, 

275
o
C, 300

o
C. Dimulai dengan mengumpulkan data dan spesifikasi 

biomassa dan material reaktor, selanjutnya dilakukan simulasi dengan 

memasukkan Parameter-parameter seperti laju aliran massa, konduktivitas 

termal, panas spesifik dan waktu.  

 

Simulasi ini dilakukan untuk melihat distribusi termal pada dinding 

reaktor dan biomassa dengan variasi temperatur pada dinding reaktor. 

Berikut adalah gambar bagian–bagian pada reaktor yang akan dilihat 

distribusi termalnya. 

 

 

 

 

Gambar 3. 2  Reaktor torefaksi 

Dinding Dalam Reaktor 

Tempat Biomassa 
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Gambar 3. 3 Reaktor torefaksi tampak bagian dalam 

 

Dari Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 dapat dilihat bagian yang akan 

dilakukan simulasi. Pada bagian dinding reaktor akan diberi temperatur 

dengan variasi 250, 275, 300
 o

C. Kemudian pada tempat biomassa yang 

dianalisis adalah Keluaran biomassa dan kontak anatara biomassa dan 

dinding reaktor. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dengan cara mencari karakteristik dari material 

reaktor dan biomassa. Material yang digunakan pada dinding reaktor 

adalah baja karbon AISI 1045. Baja karbon AISI 1045 ini mempunyai 

sifat-sifat yang harus diketahui guna menunjang keberhasilan dalam 

simulasi seperti Konduktivitas termal senilai 51,9 W/m.K, Panas Spesifik 

sebesar 509 J/Kg.K , dan densitas sebesar 7870 Kg/m
3
. Biomassa 

Dinding  dalam reaktor 

Tempat biomassa 
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mempunyai sifat-sifat yang serupa juga untuk diketahui. Biomassa 

memiliki Konduktivitas termal sebesar 0.08Watt/m.K ditentukan dengan 

mengambil data konduktivitas terendah dari kayu, panas spesifik juga 

didapatkan sebesar dengan melakukan penghitungan berdasarkan 

persamaan 2-1 dengan nilai 1275J/kg.K, kemudian densitas diasumsikan 

sebesar 230kg/m
3
 berdasar asumsi yang diperoleh dari penelitian Faris 

pada tahun 2014.  

 

3.6 Desain Reaktor 

Reaktor yang digunakan pada penelitian ini adalah reaktor tipe tubular 

yang didesain oleh Faris dan Dedi yang diteliti pada tahun 2014. Reaktor 

ini mempunyai dimensi diamater tabung reaktor sebesar 203,2 mm 

kemudian diamataer screw 195 mm dan panjang reaktor 1600 mm. 

Simulasi ini berfokus pada perpindahan panas antara dinding reaktor 

dengan biomassa sehingga screw akan dianggap tidak ada dan biomassa 

akan dianggap sebagai fluida yang mengalir. Biomassa yang mengalir 

tersebut akan mendapat ruang sebesar diamater screw. Desain reaktor pada 

proses menggambar geometri fluida dianggap memenuhi seluruh ruangan 

reaktor terlebih dahulu, kemudian baru simulasi dilakukan, hal ini untuk 

mengatasi agar densitas yang disumsikan 230 kg/m
3
 tidak berubah atau 

konstan. 
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3.7 Titik Penghitungan pada simulasi 

Simulasi ini akan melihat seluruh distribusi temperatur pada dinding 

reaktor dan seluruh bagian biomassa. Simulasi ini juga akan divalidasi 

dengan penghitungan secara manual. Penghitungan akan dilakuakan pada 

17 titik. Titik-titik tersebut adalah pada panjang reaktor (L) 0 mm, 100 mm 

200 mm, dan seterusnya hingga mencapai 1600 mm. 

 

3.8 Proses Simulasi  

Simulasi ini dilaksanakan dengan program Computational Fluid Dynamic 

(CFD) dengan menggunakan perangkat lunak ANSYS Fluent 19.2. 

Tahapan dalam proses simulasi ini terbagi menjadi 3, yaitu Pre-Processor, 

Solver, dan Post-Processor. 

3.8.1 Pre-Processing 

Tahap ini terbagi menjadi dua bagian secara umum yaitu 

mendesain geometri reaktor dan biomassa, kemudian melakukan 

proses pembagian elemen dari geometri manjadi bagian-bagian 

kecil atau sering disebut dengan meshing. 

3.8.3 Proses Desain Geometri 

Proses desain geometri ini menggunakan dimensi yang 

telah ditentukan yaitu diamater reaktor sebesar 203,2 mm 

dan panjang reaktor 1600 mm. Reaktor akan berbentuk 

silider circular sehingga akan terjadi ruang kosong 
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didalam. Biomassa akan memenuhi seluruh ruang kosong 

didalam reaktor. 

 

 
Gambar 3. 4 Tampilan awal ansys Workbench 19.2 

 

Gambar 3.4 adalah tampilan awal pada ansys Workbench 

19.2 yang akan digunakan dalam melakukan simulasi. 

Pada tampilan tersebut ada beberapa pilihan menu. Menu 

yang akan kita gunakan adalah Fluid Flow (Fluent). 

  

 
Gambar 3. 5 Tampilan kerja ansys fluent 

 

Pada Gambar 3.5  merupakan tampilan lembar kerja pada 

fluid flow (fluent). pada lembaran kerja tersebut kemudian 
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dapat dipilih menu geometri untuk melakukan proses 

menggambar benda kerja.  

 

 
Gambar 3. 6 Gambar geometri reaktor dan fluida 

 

Gambar 3.6 merupakan Geometri reaktor dan biomassa 

setalah dibentuk dalam bentuk tiga dimensi.  

 

3.8.4 Meshing 

Geometri reaktor dan biomassa yang telah terbentuk 

kemudian akan dilakukan proses meshing. Pada gambar 

3.6 dibawah menu geometri terdapat menu mesh lalu pilih 

menu mesh tersebut untuk melakukan proses meshing. 

Pada proses meshing, kualitas ukuran mesh  

mempengaruhi baiknya ketelitian analisa simulasi 

distribusi temperatur yang akan tampak pada hasil akhir, 
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namun pada Ansys fluent 19.2 student version dibatasi 

mesh maksimal hanya 152000 bagian, sehingga perlu 

mengatur berapa ukuran mesh yang akan digunakan. Pada 

menu mesh, geometri juga harus diberi nama pada bagian-

bagian yang akan dimasukan kondisi batas. Simulasi ini 

memberikan beberapa nama pada sisi geometri seperti 

reaktor, saluran masuk biomassa, saluran keluar biomassa, 

kemudian. Gambar 3.7 dibawah ini menunjukan bentuk 

geometri setelah dilakukan proses meshing.  

 
Gambar 3. 7 Mesh geometri 

 

3.8.2 Solver 

Tahap Solver atau tahap prosssesing merupakan tahapan yang 

penting dalam simulasi suatu kasus. Pada tahap ini proses 

pemberian kondisi batas diberikan. Kondisi batas terdiri dari 
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parameter-parameter yang sesuai dengan alat yang akan 

disimulasikan dan kondisi material yang akan digunakan. Kondisi 

batas yang tepat tentu akan membantu hasil simulasi akan semakin 

mendekati dengan keadaan aktual dari alat yang akan 

disimulasikan. 

 

 Pada tahap Solver terdiri dari beberapa menu seperti General, 

Models, Material, Cell Zone Condition, Boundary Condition, Mesh 

Interface, Initialization, Calculation Activities, dan Run 

Calculation. Tahap Solver ini dari gambar 3.5 merupakan menu 

Setup. 

3.8.2.2 General Menu 

Pada General menu ada beberapa pengaturan awal yang 

dapat dipilih sebelum ke tahap selanjutnya. Pada simulasi 

ini menggunakan sistem perpindahan panas secara steady, 

kemudian pada Solver velocity formulation menggunakan 

absolute, dan Solver type menggunakan pressure-based. 

Pada set unit perlu diubah satuan temperatur menjadi 

celcius, kemudian pada opsi length diubah menjadi 

milimeter, dan pada heat flux diubah menjadi W/m
2 

.K 

seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.8 berikut. 
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Gambar 3. 8 General menu 

 

3.8.2.3 Models Menu 

Pada models menu ada beberapa opsi yang dapat dipilih, 

namun pada simulasi ini hanya menggunakan dua opsi 

saja. Pertama opsi energy yang harus diaktifkan dengan 

cara merubah dari posisi off menjadi on. Kedua opsi 

viskositas dari aliran laminar menjadi k-epsilon, hal ini 

dilakukan karna posisi fluida dalam keadaan sedikit 

turbulen seperti yang ditampilkan  Gambar 3.9 berikut. 

 
Gambar 3. 9 Model menu 
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3.8.2.4 Material Menu 

Material menu merupakan tempat mengatur kondisi batas 

material yang akan kita gunakan. Pada simulasi ini reaktor 

menggunakan material baja karbon AISI 1045 dengan 

sifat konduktivitas termal sebesar 51.9 W/m.K, panas 

spesifik 502,48 J/kg.K, serta Densitas sebesar 7870 

Kg/m
3
. Berikut Gambar 3.10 adalah  material menu dari 

reaktor dengan menggunakan baja karbon AISI 1045. 

 

Gambar 3. 10 Material menu reaktor 

 

Material biomassa menggunakan fluida karena biomassa 

diasumsiakan sebagai fluida. Fluida yang dipilih pada 

simulasi kali ini adalah fluida water-liquid agar mendekati 

dengan karakteristik dari biomassa kayu. Karakteristik 

dari water-liquid tentu berbeda dengan kayu, oleh sebab 

itu perlu pengubahan karakteristik seperti Konduktivitas 

Termal kayu sebesar 0,23 W/m.K, panas spesifik sebesar 

1200 J/kg.K, kemudian densitas biomassa 230 kg/m
3
. 

Berikut Gambar 3.11adalah  menu material dari biomassa. 
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Gambar 3. 11 Material menu fluida 

 

3.8.2.5 Cell Zone Condition Menu 

Pada Menu ini hanya menyesuaikan pemakaian material 

yang cocok dengan geometri. Reaktor menggunakan 

Geometrti solid, kemudian solid yang dipilih adalah solid 

baja karbon AISI 1045 dengan pemberian nama stell. 

Biomassa menggunakan material fluida, materila fluida 

yang dipilih adalah water-liquid. Berikut gambar 3.12 

adalah  menu Cell Zone Condition menu. 

 
Gambar 3. 12 Cell zone conditions 
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3.8.2.6 Boundary Condition Menu 

Pada menu ini merupakan bagian yang sangat penting 

karena pada bagian ini mengatur temperatur biomassa, 

temperatur reaktor, menggunakan heatfluks constant atau 

temperature constan. Penelitian ini menggunakan 

temperature constant pada reaktor. Pada menu ini juga 

mengatur laju aliran massa biomassa sebesar 0.0013 kg/s. 

Berikut Gambar 3.13 adalah  menu Boundary Condition. 

 

Gambar 3. 13 Boundary condition menu 

 

3.8.2.7 Mesh Interface Menu 

Pada menu ini mengatur kontak yang terjadi antar 

permukaan luar geometri biomassa dan permukaan dalam 

dari reaktor. Pada simulasi ini menggunakan kontak 



47 

 

 
 

permukaan dengan coupled wall. Berikut Gambar 3.14 

adalah  mesh interface menu. 

 

Gambar 3. 14 Mesh interface menu 

 

3.8.2.8 Initialization Menu 

Pada menu ini terdapat menu untuk mengatur nilai 

kecepatan aliran.  Pada menu ini perhitungan pada 

simulasi ini dimulai dari inlet biomassa dan opsi yang 

dipakai adalah standard initialization.Gambar 3.15 adalah 

Initialization Menu. 

  

 
Gambar 3. 15 Initialization menu  
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3.8.2.9 Run Calculation Menu 

Pada pengaturan ini digunakan berapa iterasi yang akan 

digunakan, setelah iterasi ditentukan, kemudian 

pengambilan interval data juga ditentukan. Pada simulasi 

ini menggunakan iterasi 200 kali dan pengambilan data 

sebanyak 1 kali dalam 1 iterasi. Setelah diatur kemudian 

klik calculate untuk memulai simulasi. Gambar 3.16 dari 

Run Calculation Menu.  

 

 

Gambar 3. 16 Run calculation menu 

 

3.8.3 Post-Processing  

Pada menu ini hasil simulasi dapat diambil dalam bentuk data 

grafik dan kontur yang akan ditampilkan pada bab selanjutnya. 

Post-processing pada aplikasi ini adalah menu result yang dapat 

dilihat pada gambar 3.5 dan Gambar 3.17 adalah Result Menu. 
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Gambar 3. 17 Result menu



 

 

V. PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasar dari hasil simulasi dan penghitungan maka ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Simulasi termal telah divalidasi dengan penghitungan dan memiliki 

kecenderungan yang sama secara proses kenaikan temperatur, sehingga 

simulasi ini dapat dikatakan berhasil. Selisish temperatur keluaran rata-

rata biomassa untuk penghitungan dan simulasi 17
o
C,  18

o
C, dan 20

o
C 

untuk temperatur dinding reaktor 250
o
C, 275

o
C, dan 300

o
C berturut-

turut.  

2. Temperatur biomassa disisi keluaran dengan simulasi diperoleh data 

sebesar 229
o
C, 253

o
C, dan 275

o
C untuk temperatur dinding reaktor 

250
o
C, 275

o
C, dan 300

o
C berturut-turut. 

3. Temperatur keluaran biomassa rata-rata secara simulasi diperoleh  

250
o
C, 275

o
C, dan 300

o
C  membutuhkan temperatur reaktor masing-

masing  sebesar 272
o
C, 300

o
C, dan 327

o
C. 

4. Temperatur keluaran biomassa yang relatif seragam diperoleh secara 

simulasi dengan nilai konduktivitas termal 0,3 W/m.K dan 0,419 W/m.K 

dengan selisih temperatur aliran luar dan dalam biomassa dibawah 1
o
C. 
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5.2 Saran 

Simulasi yang telah dilakukan tentu harus ada penelitian yang lebih baik 

guna menyempurnakan penelitian ini secara keseluruhan, maka saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil data simulasi perlu dilakukan validasi secara eksperimen, sehingga 

perlu adanya sensor yang ditempatkan pada reaktor bagian dalam. 

2. Penelitian selanjutnya, dapat mengubah fluida dalam simulasi ini  

menjadi gas-solid dengan menggunakan perangkat lunak lain sehingga 

dapat membantu dalam proses penyempurnaan data secara simulasi.
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