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ABSTRAK 

 

PENGARUH VARIASI UKURAN PARTIKEL TERHADAP 

PROFIL TEMPERATUR PEMBAKARAN PADA 

PEMBAKARAN BATU BARA  SUB BITUMINOUS DENGAN 

MENGGUNAKAN PULVERIZED BURNER 

 

Oleh 

 

Nikolaus Derry Chandra 

 

 

 

 

Salah satu teknologi pembakaran konvensional yang masih banyak 

digunakan dalam produksi listrik di Indonesia adalah pulverized combustion. Batu 

bara kualitas medium merupakan jenis batu bara yang sering digunakan dalam 

proses produksi listrik di Indonesia. Ketersediaan batu bara yang terbatas dapat 

diatasi dengan melakukan pembakaran bersama antara batu bara dengan 

biomassa. Penggunaan bahan bakar biomassa diharapkan dapat mengatasi 

ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil. Namun karakteristik pembakaran 

batu bara serbuk perlu diketahui sebelum melakukan pembakaran bersama antara 

batu bara dengan biomassa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh variasi ukuran batu bara serbuk terhadap profil temperatur pembakaran 

yang dihasilkan.  

Penelitian dilakukan menggunakan mesin coal combustion skala lab 

pulverized burner dengan temperatur uji yaitu 750°C, 850°C dan 950°C untuk 

melihat perbandingan profil temperatur pembakaran serbuk batu bara tanpa diayak 

dan yang diayak berukuran Mesh 100, Mesh 200. Hasil pengujian menunjukkan 

dengan mengurangi ukuran serbuk batu bara dapat meningkatkan temperatur 

pembakaran dalam waktu yang singkat. Kenaikan temperatur pembakaran 

tertinggi dicapai oleh serbuk batu bara yang diayak menggunakan ayakan Mesh 

200 pada temperatur uji 750°C yaitu sebesar 65,4°C selama 150 detik. 

 

Kata kunci: batu bara serbuk, pembakaran batu bara serbuk, temperatur 

pembakaran, ukuran partikel 



 
 

iv 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

EFFECT OF PARTICLE SIZE VARIATIONS ON 

COMBUSTION TEMPERATURE PROFILE 

OF SUB BITUMINOUS COAL COMBUSTION USING 

PULVERIZED BURNER 

 

By 

 

Nikolaus Derry Chandra 

 

 

 

 

One of the conventional combustion technologies that is still widely used in 

electricity production in Indonesia is pulverized combustion. Medium rank coal is 

a type of coal that is often used in the electricity production process in Indonesia. 

The limited availability of coal can be overcome by co-firing between coal and 

biomass. The use of biomass fuels is expected to overcome dependence on the use 

of fossil fuels. However, the characteristics of pulverized coal combustion need to 

be known before do co-firing between coal and biomass. This study aims to 

determine how the effect of size variations on pulverized coal on the resulting 

combustion temperature profile. 

The research was conducted using a coal combustion engine on a lab scale 

pulverized burner with test temperatures of 750°C, 850°C and 950°C to see a 

comparison of the combustion temperature profiles of unsifted and sifted coal 

powder with sizes of Mesh 100, and Mesh 200. The test results show By reducing 

the size of pulverized coal particle, it can increase the combustion temperature in 

a short time. The highest increase in combustion temperature was achieved by 

pulverized coal which was sifted using a Mesh 200 sieve at a test temperature of 

750°C, which was 65.4°C for 150 seconds. 

 

 

 

Key words: combustion temperature, fuel particle size, pulverized coal, pulverized 

coal combustion. 



 
 

v 
 

 

 



 
 

vi 
 

 



 
 

vii 
 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dengan nama lengkap Nikolaus Derry Chandra, 

anak pertama dari dua bersaudara. Dilahirkan pada tanggal 

28 November 1999 di Natar, Lampung dari Bapak Eddy 

Chandra dan Ibu Veronika. Semasa sekolah penulis dikenal 

sebagai murid berprestasi karena selalu masuk kedalam 

ranking 4 besar di kelas dari SD hingga SMA. Setelah lulus dari SMA Xaverius 

Pahoman Bandar Lampung, penulis melanjutkan pendidikan Sarjana Teknik 

Mesin di Universitas Lampung. 

 

Semasa duduk di bangku kuliah, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi 

diantaranya adalah menjadi anggota divisi Penelitian dan Pengembangan 

HIMATEM Periode 2018-2019, anggota divisi Kerohanian HIMATEM Periode 

2019-2020, dan menjadi Bendahara Pelaksana dalam kegiatan Latihan 

Kepemimpinan UKM Katholik Universitas Lampung pada tahun 2019. Pada 

tahun 2020, penulis mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Kerja Praktek 

di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Dipo Lokomotif Besar A Tanjung Karang.  

 



 
 

viii 
 

Pada tahun 2020 penulis tertarik untuk bergabung kedalam Tim Torefaksi Unila. 

Pada akhirnya di tahun 2021 penulis menyelesaikan studi S1 Teknik Mesin 

dengan judul Tugas Akhir “Pengaruh Variasi Ukuran Partikel Terhadap Profil 

Temperatur Pembakaran Pada Pembakaran Batu Bara Sub Bituminous Dengan 

Menggunakan Pulverized Burner” dibawah bimbingan Bapak Dr. Amrul, S.T., 

M.T. dan Bapak Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

 



 
 

x 
 

 

 

MOTTO 
 

 

 

 

“Let light shine out of darkness.” 

(2 Corinthans 4:6) 

 

“He only is my rock and my salvation; He is my defense and my fortress, i shall 

not be moved.” 

(Psalm 62:6) 

 

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that 

counts.” 

(Wiston Churchill) 

 

“Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles.” 

(Charlie Chaplin) 

 

“Your degree is just a piece of paper, your education is seen in your behaviour.” 

 

“Courage doesn’t mean you don’t get afraid. Courage means you don’t let fear 

stop you.” 

 

“The fear we don’t face become our limits.” 

 

“Never forget who was there for you when no one else was.”
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Lapisan batu bara terbentuk akibat bahan organik yaitu tanaman darat 

maupun tanaman air yang telah mati dan terkubur selama usia geografis. 

Tekanan dan panas mentransmisikan bahan organik tersebut hingga 

menumpuk selama jutaan tahun menjadi lapisan endapan tebal. Lapisan 

tersebut menjadi fosil berbentuk bongkahan batu yang disebut batu bara. Batu 

bara mudah terbakar karena memiliki kandungan gas metana dan komposisi 

karbon yang tinggi. Batu bara menjadi bahan bakar fosil primadona yang 

masih digunakan oleh banyak instalasi Pembangkit Listrik di Indonesia. Batu 

bara masih dapat diandalkan hingga saat ini, meskipun pemerintah sudah 

berupaya untuk mendesak penggantian bahan bakar fosil dengan energi yang 

terbarukan. Hal ini karena batu bara memiliki harga yang murah dan efisiensi 

pembakaran batu bara yang cukup tinggi 

 

Kesiapan Indonesia dalam menjadikan batu bara sebagai tulang punggung 

untuk menjadi pasokan energi nasional menghadapi berbagai tantangan. Salah 

satunya ialah hasil produksi batu bara nasional yang sebagian besar diekspor 

ke luar negeri meskipun produksinya tumbuh dengan cepat. Batu bara 

diproyeksikan sebagai pemasok utama pembangkit listrik di Indonesia. 

Produksi batu bara di Indonesia tumbuh secara pesat karena cadangan batu 

bara di Indonesia yang besar dan teknologi eksploitasinya yang cukup 

sederhana (Nugroho, 2017).  
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Produksi batu bara yang terus meningkat pada rentang tahun 2009-2018, 

dengan capaian produksi mencapai 557 juta ton di tahun 2018. Dimana 63% 

atau sebesar 357 juta ton dari hasil produksi tersebut diekspor untuk 

memenuhi permintaan China dan India. Hal itu membuat Indonesia menjadi 

salah satu negara eksportir batu bara terbesar di dunia. Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) menggunakan pembakaran batu bara untuk dalam proses 

produksi listrik. Pada tahun 2018, produksi listrik oleh pembangkit listrik 

sebesar 283,8 TWh, dimana 56,4% produksi dilakukan oleh pembangkit 

listrik berbahan bakar batu bara (Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, 

2019). 

 

Cadangan batu bara yang dimiliki Indonesia memiliki kualitas sumber daya 

yang cukup bervariasi baik dari kandungan sulfur, nilai kalori, kandungan 

abu, dan parameter lainnya. Namun sekitar 60% atau sebagian besar batu bara 

di Indonesia memiliki tingkat kalori sedang atau tergolong medium rank 

dengan nilai kalori berkisar antara 5100 – 6100 kkal/kg ADB. Cadangan batu 

bara sebesar 30% tergolong low rank dengan nilai kalor kurang dari 5100 

kkal/kg ADB. Dan sisanya merupakan batu bara dengan kualitas tinggi atau 

high rank dengan nilai kalor lebih dari 6100 kkal/kg ADB. Batu bara yang 

digunakan di Indonesia merupakan steam coal berkualitas medium hingga 

low rank coal untuk bahan bakar ketel uap pada PLTU. Hal ini dikarenakan 

batu bara dengan nilai kalor tinggi lebih diperuntukan untuk keperluan ekspor 

ke luar negeri seperti China, India, Jepang, Korea, Thailand dan sebagainya 

(Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan BAPPENAS, 

2016). 

 

Perlu dilakukan upaya untuk menaikan kualitas pembakaran medium rank 

coal agar efisiensi kerja dari pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara 

meningkat. Menghaluskan batu bara menjadi serbuk (pulverized coal) adalah 

salah satu metode yang digunakan untuk mempercepat reaksi pembakaran 

batu bara. Pembakaran serbuk dilakukan untuk merapatkan kontak 

permukaan batu bara dengan oksigen. Batu bara yang dihaluskan menjadi 
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serbuk akan membuat pembakaran terjadi di seluruh permukaan partikelnya. 

Dengan cara ini kita dapat mempersingkat waktu bahan bakar habis terbakar 

dan uap yang dihasilkan akan jauh lebih banyak dalam waktu yang singkat. 

Sehingga dengan pembakaran serbuk dapat meningkatkan efisiensi 

pembakaran dari ketel uap (Samlawi, 2017). 

 

Menentukan ukuran partikel bahan bakar serbuk berpengaruh dalam 

karateristik proses pembakaran dengan batu bara serbuk. Ukuran bahan bakar 

yang lebih kecil dan seragam akan meminimalisir terjadinya kerusakan pada 

alat pembakaran, membuat bahan bakar lebih cepat terbakar dan lebih mudah 

diangkut dalam aliran gas (Souza-Santos, 2010). Pembakararan serbuk batu 

bara dengan ukuran yang kecil membuat laju pembakaran meningkat dan 

waktu burnout dipersingkat (Li et al., 2009). 

 

Pembakaran batu bara serbuk yang dilakukan dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk melihat prospek biomassa sebagai pengganti bahan bakar 

fosil. Karakteristik pembakaran batu bara perlu diketahui sebelum melakukan 

pembakaran bersama antara batu bara dengan biomassa. Mengetahui 

karakteristik pembakaran batu bara diperlukan untuk memberikan keuntungan 

tambahan dalam pemakaian biomassa.  

 

Penelitian ini dilakukan dengan pengujian pembakaran batu bara yang telah 

dihaluskan menjadi serbuk dengan berbagai ukuran partikel menggunakan 

Pulverized burner. Batu bara yang digunakan merupakan batu bara sub-

bituminous yang biasa digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PLTU) berbahan bakar batu bara. Batu bara jenis ini mempunyai nilai kalori 

HHV sebesar 5.600 kkal/kg. Pengujian dilakukan untuk melihat pengaruh 

berbagai ukuran partikel batu bara serbuk terhadap profil temperatur 

pembakaran yang dihasilkan.  
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1.2 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh variasi ukuran 

partikel terhadap profil temperatur pembakaran dari pembakaran batu bara 

dengan pulverized burner. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Melalui penelitian ini, dapat diketahui cara meningkatkan reaksi 

pembakaran batu bara, khususnya pembakaran batu bara sub bituminous 

yang sering digunakan sebagai bahan bakar produksi listrik di Indonesia. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan pengaruh ukuran 

partikel batu bara terhadap profil temperatur yang terjadi pada 

pembakaran batu bara. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini yang ditetapkan untuk memusatkan 

kajian penelitian, adalah sebagai berikut : 

1. Material yang digunakan adalah batu bara sub bituminous B yang telah 

dihaluskan dengan crusher menjadi serbuk batu bara. 

2. Pengujian dilakukan menggunakan mesin coal combustion skala lab type 

pulverized burner yang sudah ada dengan temperatur pembakaran batu 

bara 750°C, 850°C dan 950°C. 

3. Pengujian dilakukan untuk melihat pengaruh partikel batu bara tanpa 

diayak dan yang diayak menggunakan ayakan ASTM E:11 berukuran 

Mesh 100, Mesh 200 terhadap profil temperatur pembakaran. 
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4. Untuk mengukur temperatur pembakaran menggunakan data logger yaitu 

temperature recorder BTM-4208SD yang dihubungkan dengan 

termokopel pada burner. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun laporan penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah dan sistematika 

penulisan laporan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi berbagai teori yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam 

melakukan penelitian dan pengujian dalam laporan ini. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Berisi metode yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian, mulai dari 

penyiapan sampel pengujian, proses dan cara pengujian, pengambilan 

data dan pengolahan data. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang data hasil pengujian dan pembahasan dari data yang 

diperoleh selama penelitian berlangsung. 

 

V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar refrensi yang digunakan dalam menyusun laporan penelitian 

ini. 
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LAMPIRAN 

Berisi data hasil pengujian dan dokumentasi berupa gambar dan foto 

selama kegiatan penelitian berlangsung. 

 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 
2.1 Bahan Bakar 

 

Bahan bakar merupakan sumber energi kimia yang tersimpan dalam struktur 

molekul dari suatu senyawa khusus dengan potensi yang terbatas, yang dapat 

dilepaskan melalui reaksi kimia yang kompleks. Bahan bakar yang baik dapat 

dilihat berdasarkan beberapa persyaratan, yaitu memiliki densitas energi yang 

tinggi, panas hasil pembakaran yang tinggi, tingkat stabilitas thermal baik, 

tekanan uap yang rendah, dan tidak beracun (El-Mahallawy and Habik, 

2002). Berdasarkan fase dan ketersediaannya, klasifikasi bahan bakar dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 dibawah.  

 

Tabel 2.1 Klasifikasi bahan bakar berdasarkan fase dan ketersediaannya (El-

Mahallawy and Habik, 2002) 

 

Tersedia di alam Produk sintetis 

Padat  

Batu bara Kokas 

Kayu Arang 

  

Cair  

Minyak mentah Minyak bumi suling 

Minyak biologis Alkohol 

 

Gas 

 

Gas Alam Gas alam 

Gas Rawa Hidrogen 
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Bahan bakar fosil dan biomassa mengandung energi kimia dengan unsur C, 

H, N, O, dan S didapatkan dari energi matahari yang disimpan. Energi 

tersebut bisa dimanfaatkan oleh berbagai perangkat yang menggunakan 

proses pembakaran, dimana energi yang dilepaskan dapat diubah menjadi 

bentuk lain. Karakteristik fisik dan kimia bahan bakar perlu diketahui untuk 

mendeskripsikan berbagai kelas bahan bakar (Annamalai and Puri, 2006). 

 

2.1.1 Bahan Bakar Cair 

Bahan bakar cair lebih banyak digunakan dalam sistem pembakaran 

dibandingkan dengan bahan bakar gas maupun padat. Hal ini 

dikarenakan bahan bakar gas memiliki berbagai kelebihan yaitu jumlah 

energi per unit volume yang lebih besar, lebih mudah dan aman dalam 

penanganan, penyimpanan, serta transportasi bahan bakar (El-

Mahallawy and Habik, 2002). 

 

2.1.2 Bahan Bakar Gas 

Dibandingkan dengan bahan bakar padat dan bahan bakar cair, bahan 

bakar gas merupakan bahan bakar yang terbersih. Bahan bakar gas 

mudah menguap karena komponen dominannya merupakan campuran 

hidrokarbon (HC) dengan CH4, dan sebagian kecil Sulfur dan Nitrogen 

(Annamalai and Puri, 2006). Salah satu jenis dari bahan bakar gas 

adalah gas alam. Gas alam terbentuk dari campuran hidrokarbon 

kompleks dengan sejumlah kecil senyawa anorganik yang terjadi secara 

alami, dan merupakan subkelompok dari minyak bumi (Guo and 

Ghalambor, 2005).  

 

2.1.3 Bahan Bakar Padat 

Sifat fisik dan kimia dari bahan bakar padat perlu diketahui untuk 

menentukan jenisnya. Karakteristik fisik utama bahan bakar padat : 

2.1.3.1 Distribusi ukuran 

Dalam proses pembakaran dan gasifikasi, distribusi ukuran 

bahan bakar padat memiliki peran dasar dalam pemrosesan. 
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Bahan bakar padat akan di-grinding sehingga ukurannya 

menjadi lebih kecil. Karakteristik khusus bahan bakar padat 

akan muncul setelah dilakukan proses grinding. Ukuran bahan 

bakar yang lebih kecil akan meminimalisir terjadinya 

kerusakan pada alat pembakaran. Menurunkan ukuran partikel 

akan membuat pemrosesan sampel dilakukan dengan berbagai 

teknik maupun cara pengujian. Partikel yang lebih kecil 

membuat bahan bakar lebih cepat terbakar dan lebih mudah 

diangkut dalam aliran gas. 

 

2.1.3.2 Bentuk bahan bakar 

Bentuk bahan bakar akan mempengaruhi proses di dalam 

ruang bakar ataupun gasifier. Laju reaksi oksidasi antara bahan 

bakar padat dengan udara dipengaruhi oleh luas permukaan 

dari partikel bahan bakar. Partikel dengan volume yang sama 

namun dengan luas permukaan yang lebih besar akan lebih 

cepat terbakar habis dibandingkan dengan partikel dengan luas 

permukaan lebih kecil. Selain itu, perpindahan momentum 

antara partikel bahan bakar dan aliran gas yang membawanya 

akan dipengaruhi oleh bentuk partikel bahan bakar padat. 

 

2.1.3.3 Porositas 

Bahan bakar padat pada umumnya memiliki permukaan yang 

berpori, sehingga membuat lebih dari setengah volumenya 

kosong. Hal ini dikarenakan bahan bakar padat memiliki 

rongga mikroskopis yang melintasi bagian dalamnya. 

Perpindahan massa gas yang masuk dan keluar sangat 

dipengaruhi oleh luas permukaan pori pada partikel bahan 

bakar. Semakin besar luas rongga maka laju reaksi antara 

permukaan bahan bakar dengan udara juga akan semakin 

cepat. 
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Analisis proksimat merupakan analisis sederhana untuk mengetahui 

fraksi dasar dan komponen penyusun bahan bakar. Parameter yang 

dapat diketahui setelah melakukan analisis proksimat adalah sebagai 

berikut (Souza-Santos, 2010): 

a. Moisture content atau kadar air dapat diketahui dengan cara 

menahan bahan bakar padat pada inert atmosphere dengan 

temperatur 378 K dan tekanan ruangan hingga variasi massanya 

tidak dapat terdeteksi. Rasio antara massa yang hilang dan massa 

awal merupakan kadar air dari bahan bakar padat pada basis basah. 

 

b. Volatile content atau zat volatil merupakan kandungan yang mudah 

menguap pada bahan bakar padat. Kandungan zat volatil dapat 

ditentukan dengan cara menahan sampel dalam inert atmosphere di 

temperatur 1300 K hingga tidak ada variasi massa yang terdeteksi. 

Rasio antara massa yang hilang sesudah pengeringan dengan massa 

sebelum pengeringan merupakan kandungan volatil dari bahan 

bakar pada basis basah.  

 

c. Fixed Carbon atau fraksi karbon tetap dapat diketahui kadarnya 

dengan cara mereaksikan bahan bakar padat yang telah di 

devolatilisasi dengan oksigen hingga tidak ada variasi massa yang 

terdeteksi. Rasio antara massa yang hilang setelah pembakaran 

dengan massa sebelum pembakaran merupakan kandungan karbon 

tetap pada basis basah.  

 

d. Ash content atau abu pada bahan bakar padat dapat diketahui dari 

perbandingan antara massa sisa sesudah pembakaran dengan 

sebelum pembakaran. Perbandingan tersebut merupakan kadar abu 

bahan bakar padat pada basis basah. 
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2.2 Batu bara 

 

Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena 

membutuhkan waktu jutaan tahun hingga terbentuk batuan sedimen organik 

yang termasuk ke dalam bahan bakar fosil. Batu bara adalah batuan sedimen 

organik yang mudah terbakar karena memiliki kandungan karbon yang tinggi. 

Sifat fisik dan kimia batu bara bergantung pada derajat evolusi atau peringkat 

selama masa geologisnya. Sebagian besar kandungan batu bara terdiri dari 

bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan.  

 

Batu bara masih menjadi sumber energi yang utama dalam pembangkit listik 

di dunia. Sebagai bahan bakar fosil termurah dan ketersediaannya yang 

melimpah tersebar di seluruh dunia, membuat 41% pembangkit energi dunia 

menggunakan batu bara sebagai sumber energinya. Batu bara juga digunakan 

dalam industri baja, produksi semen, bahan kimia seperti pupuk, aluminium, 

kapur, dan batu bata, dan sebagainya (Suárez-Ruiz et al., 2019). Gambar 2.1 

berikut menunjukkan skema pembentukan berdasarkan peringkat batu bara. 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema pembentukan peringkat batu bara 

(Suárez-Ruiz et al., 2019). 
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Batu bara menempati peringkat kedua sebagai sumber bahan bakar yang 

paling banyak digunakan setelah minyak. Sedangkan dalam dunia industri, 

batu bara menjadi bahan bakar favorit yang digunakan untuk pembangkit 

tenaga industri. Jenis batu bara yang paling banyak digunakan di dunia adalah 

lignit, sub bituminous, dan bituminous. Batu bara dapat menjadi sarana untuk 

memelihara dan memperkuat petumbuhan ekonomi dan industri pada suatu 

negara. Batu bara menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan impor 

energi suatu negara, karena biaya pemrosesan batu bara sebagai sumber 

energi relatif rendah.  

 

Namun batu bara memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, terutama 

emisi CO2 yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Oleh sebab itu 

peningkatan teknologi pemrosesan batu bara diperlukan untuk mengurangi 

dampak negatif yang dihasilkan. Efisiensi termal pembangkit listrik yang 

menggunakan batu bara dalam prosesnya perlu ditingkatkan dengan 

melakukan perbaikan desain pembangkit batu bara serbuk dan pengembangan 

teknologi pembakaran yang baru. Dengan demikian kenaikan efisiensi termal 

diharapkan dapat menekan emisi CO2 yang ditimbulkan. 

 

Adapun karakterisasi dalam menentukan jenis atau peringkat batu bara adalah 

sebagai berikut (Oakey, 2016) : 

2.2.1 Analisis Basis Dasar 

Batu bara memiliki variasi kandungan abu dan kadar air yang 

mempengaruhi hasil analisis proksimat untuk dilaporkan dalam 

beberapa basis kondisi. Gambar 2.2 berikut menunjukkan analisis basis 

dasar kandungan batu bara yaitu: 

1. As received moisture (ar) ; 

2. Moisture-free atau dry basis (db) atau basis kering ; 

3. Dry, ash-free (daf) atau basis kering bebas abu ; dan 

4. Mineral matte/ash-free (maf) basis atau basis bahan mineral yang 

bebas abu.  
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    Gambar 2.2 Analisis basis dasar kandungan batu bara 

(Oakey, 2016). 

 

2.2.2 Analisis Proksimat 

Analisis proksimat dilakukan untuk menentukan distribusi produk 

ketika sampel batu bara dipanaskan dalam temperatur dan kondisi 

tertentu. Analisis ini dilakukan untuk menentukan kadar air, zat volatil, 

karbon tetap, dan abu dalam proses pengujian standar yang telah 

ditetapkan. Analisis proksimat diperlukan dalam efisiensi pembakaran 

batu bara serbuk dari ketel uap yang sangat berpengaruh terhadap 

kandungan abu pada batu bara. 

 

2.2.3 Analisis Ultimat 

Analisis ultimat dilakukan untuk menentukan persen berat dari karbon 

(C), hidrogen (H), sulfur (S), nitrogen (N), dan oksigen (O) yang diukur 

menggunakan peralatan penganalisis khusus laboratorium. Biasanya 

jejak Cl dan F juga dapat dimasukan kedalam hasil analisis ultimat. 

 

2.2.4 Nilai Kalor 

Dalam menentukan nilai kalor dari batu bara menggunakan adiabatic 

bomb calorimeter yang dinyatakan dalam kJ/kg. Nilai kalor akan 

Kadar air, abu, 

volatil, karbon 

tetap 

As  received 

Abu, volatil, 

karbon tetap 
Dry 

Volatil, karbon 

tetap 
Dry + ash free 

C, H, N, S, O 
Analisis 

Ultimat 
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berperan dalam penentuan energi dari bahan bakar untuk memproduksi 

uap dan menunjukkan jumlah batu bara yang harus ditangani, 

dihancurkan, dan dibakar. Nilai kalor dibagi kedalam dua jenis yaitu 

High Heating Value (HHV) yaitu besarnya panas yang dilepaskan dari 

pembakaran sejumlah massa bahan bakar pada temperatur 25°C dengan 

produk hasil pembakaran yaitu abu, gas O2, SO2, N2, dan air dalam fase 

cair, dimana panas laten dari penguapan tidak dihitung. Sedangkan 

Lower Heating Value (LHV) dihitung sebagai besar panas yang 

dihasilkan dari pembakaran sejumlah massa bahan bakar ditotalkan 

dalam fase uap. 

 

2.2.5 Grindabilitas 

Grindability atau grindabilitas menunjukan pada kemudahan dalam 

menghancurkan sampel batu bara yang dibandingkan dengan refrensi 

batu bara tertentu. Hargrove (ASTM D409) merupakan metode standar 

yang digunakan dalam penggilingan batu bara. Penyiapan sampel dan 

ukuran sampel menerima sejumlah daya penggilingan pada 

penyemprotan berukuran kecil dan ukuran dari batu bara serbuk 

ditentukan dengan proses pengayakan. Semakin tinggi indeks 

grindabilitasnya, maka batu bara akan semakin mudah digiling. 

 

2.2.6 Susunan Sulfur Batu bara 

Untuk mengukur kuantitas sulfur yang ada pada batu bara seperti sulfur 

sulfat, sulfur pirit, dan sulfur organik, digunakan pengujian standar 

ASTM D2492. Jumlah sulfur pirit yang terkandung di dalam batu bara 

akan menunjukkan sifat abrasif dari batu bara.  

 

2.2.7 Free-swelling Index 

Indeks pembengkakan bebas atau free-swelling index menunjukkan 

ukuran dari peningkatan volume batu bara saat dipanaskan dalam 

keadaan tertentu. Nilai tersebut dapat digunakan sebagai indikasi 

karakteristik caking bahan bakar batu bara saat dibakar. 
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2.2.8 Temperatur Perpaduan Abu 

ASTM D1857 merupakan metode yang digunakan untuk menguji 

kemampuan penyatuan abu batu bara yang sesuai dalam simulasi 

karakter batu bara ketika dipanaskan dibawah atmosfer oksidasi atau 

atmosfer reduksi. Pengujian ini dilakukan untuk melihat karakteristik 

abu batu bara dalam membentuk endapan atau terak saat dibakar, 

seperti temperatur deformasi awal, temperatur pelunakan, temperatur 

hemispherical, dan temperatur fluida  

 

2.2.9 Komposisi Abu 

Prosedur ASTM D3174 merupakan prosedur pengujian yang digunakan 

dalam menganalisis kandungan abu pada sampel batu bara, dimana 

unsur-unsur pada abu batu bara dilaporkan dalam bentuk oksida seperti 

SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, dan K2O. 

 

2.3 Klasifikasi Batu bara 

 

Karakteristik batu bara akan digunakan dalam mengklasifikasikan peringkat 

batu bara. Berikut merupakan klasifikasi batu bara secara umum berdasarkan 

peringkat batu bara dari yang terendah hingga yang tertinggi (Speight, 2013): 

2.3.1 Lignit 

Lignit atau yang dikenal dengan batu bara coklat merupakan jenis batu 

bara muda dengan kandungan energi yang paling kecil, sifatnya rapuh, 

relatif lembab dan seperti tepung. Dengan nilai kalor 2.200 sampai 

4.600 kkal/kg membuat lignit menjadi jenis batu bara dengan peringkat 

terendah. Lignit mempunyai kandungan karbon terendah dan kadar air 

tertinggi dari semua jenis batu bara. Dengan abu yang dihasilkan 

selama proses pembakaran hingga 50%, lignit memiliki kandungan 

volatil yang paling tinggi membuat penggunaan lignit akan 

menghasilkan polusi udara dengan emisi yang tinggi.   
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2.3.2 Sub bituminous  

Batu bara sub bituminous memiliki kemiripan seperti batu bara 

bituminous, dengan warna hitam terang hingga coklat tua kusam. Batu 

bara sub bituminous memiliki nilai kalor yang lebih sedikit. Batu bara 

sub bituminous mempunyai tekstur yang keras dan kuat hingga lunak 

dan rapuh. Sub bituminous digunakan dalam pembangkit tenaga uap 

dan industri. Pembakaran batu bara sub bituminous menghasilkan abu 

yang sifatnya lebih basa dibanding abu hasil pembakaran batu bara 

jenis yang lain. Penggunaan batu bara sub bituminous memiliki 

keuntungan mengurangi hujan asam yang disebabkan oleh emisi 

pembakaran batu bara. Tabel 2.2 dan 2.3 berikut menunjukkan 

karakteristik dan analisis ultimat dari batu bara sub bituminous. 

 

Tabel 2.2 Karakteristik batu bara sub bituminous (Souza-Santos, 2010) 

 

Komponen % Massa, basis basah 

Kadar air 5,00 

Volatil 38,00 

Karbon tetap 47,60 

Abu 9,40 

HHV (kkal/kg) (pada basis kering) 7.300 

 

Tabel 2.3 Analisis ultimat batu bara sub bituminous (Souza-Santos, 

2010) 

 

    Komponen % Massa, basis kering 

C 73,2 

H 5,1 

O 7,9 

N 0,9 

S 3,0 
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Pembakaran campuran batu bara bituminous dengan sub bituminous 

akan menghasilkan produk samping alkalin yang dapat mengikat 

senyawa belerang yang dihasilkan oleh batu bara bituminous, sehingga 

mampu mengurangi pembentukan kabut asam di udara. Emisi karbon 

monoksida yang dihasilkan dari pembakaran batu bara sub bituminous 

dapat dikurangi dengan menaikan temperatur pembakaran menjadi 

lebih tinggi. Bongkahan besar batu bara sub bituminous yang dibakar 

akan menghasilkan lebih sedikit asap dan tidak menghasilkan arang, 

namun kadar abu yang dihasilkan lebih tinggi sehingga berbahaya. 

 

2.3.3 Bituminous 

Merupakan batu bara yang paling umum untuk digunakan di seluruh 

dunia, batu bara bituminous dikenal sebagai batu bara hitam dan lunak 

yang terlihat halus dan biasanya berkilau. Batu bara yang terdiri dari 

banyak lapisan tipis ini memiliki nilai kalor hingga tiga kali dari nilai 

kalor lignit, yaitu dengan nilai kalor sebesar 6.100 – 8.300 kkal/kg. 

Batu bara jenis ini biasanya digunakan untuk menghasilkan listrik dan 

digunakan sebagai bahan bakar dalam industri baja maupun besi.  

 

2.3.4 Antrasit 

Berdasarkan perspektif geologis, antrasit merupakan jenis batu bara 

yang tertua sehingga dianggap sebagai batuan metamorf batu bara 

dengan peringkat tertinggi. Antrasit mempunyai kandungan karbon 

tetap yang tinggi dengan kandungan sulfur dan nitrogen yang rendah. 

Nyala api yang dihasilkan berwarna biru dengan temperatur yang 

sangat tinggi. Pembakaran antrasit dianggap yang paling bersih 

dibandingkan dengan jenis batu bara yang lain, dimana panas yang 

dihasilkan lebih tinggi dan asap yang dihasilkan lebih sedikit. Hanya 

sedikit pembangkit listrik tenaga batu bara yang menggunakan antrasit 

karena pembakarannya lambat dan sulit untuk dinyalakan. 
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2.4 Pembakaran 

 

Proses pembakaran diartikan sebagai reaksi eksotermik secara cepat yang 

diikuti oleh pelepasan energi substansial yaitu panas dan api sebagai reaksi 

pembakaran dengan kemampuan untuk merambat melalui media tertentu. 

Perambatan tersebut dihasilkan karena rantai yang kuat dari reaksi 

pembakaran dengan proses perpindahan molekuler. Proses kimia dan fisika 

proses pembakaran adalah penghancuran dan penataan ulang dari beberapa 

molekul, yang kemudian dengan cepat melepaskan energi dalam selang 

waktu yang singkat.  

 

Pembakaran merupakan peristiwa yang dinamis, dimana proses yang terjadi 

pada tingkat molekuler diantara atom, molekul, radikal, dan batasan padat 

yang bergantung pada waktu pembakaran. Kemudian reaksi yang cepat akan 

menghasilkan gradien yang proses perpindahannya diubah menjadi panas dan 

jenis fluks yang mempercepat reaksi. Proses pembakaran menghasilkan 

polusi udara, pembentukan polutan, dan oksidasi kinetika yang dapat 

direduksi menggunakan beberapa teknik yang tepat (El-Mahallawy and 

Habik, 2002). 

 

Syarat terjadinya pembakaran yang merupakan proses reaksi kimia akan 

terjadi bila terdapat 3 sumber, yaitu: 

1. Bahan bakar 

2. Oksigen 

3. Sumber nyala atau panas 

Ketiga sumber tersebut akan membentuk segitiga pembakaran seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.3 yang merupakan syarat terjadi pembakaran. 

Namun terdapat juga proses pembakaran yang tidak membutuhkan sumber 

nyala atau panas dari luar sistem. Kondisi tersebut disebut dengan 

pembakaran spontan, dimana panas didapatkan akibat tekanan atau reaksi 

kimia yang terjadi merupakan hasil kontak langsung antara oksigen dengan 

bahan bakar pada kondisi temperatur yang tinggi di ruang bakar. 
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               Gambar 2.3 Segitiga pembakaran 

                 (Samlawi, 2017). 

 

Bahan bakar mengandung unsur-unsur yang dapat membentuk reaksi 

pembakaran dengan oksigen, diantaranya adalah hidrogen, karbon dan sulfur. 

Ketiga unsur tersebut jika bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan reaksi 

pembakaran. Reaksi pembakaran ketiga unsur tersebut ditunjukkan dalam 

rumus pembakaran berikut : 

 

Reaksi Pembakaran Karbon Sempurna 

C  +  O2   →    CO2                                                                              (1) 

 

Reaksi Pembakaran Karbon Tidak Sempurna 

C  +  1
2⁄    O2   →    CO                                                                         (2) 

 

Reaksi Pembakaran Hidrogen 

2H2  +  O2   →    2H2O                                                                       (3) 

 

Reaksi Pembakaran Sulfur 

S  +  O2   →    SO2                                                                              (4) 
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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan dan efisiensi dalam 

proses pembakaran, yaitu (Samlawi, 2017): 

2.4.1 Waktu Pembakaran 

Agar bahan bakar dapat terbakar sempurna, bahan bakar yang ada di 

ruang bakar harus berada dalam zona pembakaran pada waktu yang 

cukup. Hal ini dikarenakan reaksi kimia proses pembakaran 

membutuhkan waktu tertentu, yang disebut dengan waktu pembakaran. 

  

2.4.2 Temperatur Pembakaran 

Temperatur pembakaran bergantung pada jenis bahan bakar yang 

digunakan. Temperatur ruang bakar harus lebih tinggi dibandingkan 

temperatur penyalaan. Tabel 2.4 berikut menunjukkan temperatur 

penyalaan beberapa unsur pada bahan bakar. 

 

Tabel 2.4 Temperatur penyalaan beberapa unsur (Samlawi, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENIS BAHAN / 

ZAT 

SIMBOL 

KIMIAWI 

TEMPERATUR 

PENYALAAN 

°C °F 

Sulfur  S 243 470 

Bituminous   408 766 

Sub Bituminous   466 870 

 

Antrasit 
 

 

496 

 

925 

Etana C2H4 538 1000 

Hidrogen H2 610 1130 

Metana CH4 650 1130 

Karbon Monoksida CO 654 1210 
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2.4.3 Turbulensi 

Turbulensi merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi proses 

pembakaran. Agar oksigen yang ada pada udara berkontak langsung 

dengan bahan bakar, memerlukan turbulensi dengan cara memusarkan 

aliran udara sehingga membuat udara dan bahan bakar bercampur 

dengan baik. Campuran bahan bakar dan udara yang merata akan 

membuat proses pembakaran terjadi dengan sempurna. 

 

Mekanisme pembakaran bahan bakar padat adalah sebagai berikut 

(Miller and Tillman, 2008): 

2.4.3.1 Pemanasan dan Pengeringan 

Pemanasan bertujuan untuk menghilangkan kadar air yang ada 

pada bahan bakar dengan cara menguapkannya. Pemanasan 

dan pengeringan dilakukan dengan cara menahan partikel 

bahan bakar hingga temperatur pengeringan ±105°C di dalam 

reaktor.  

 

2.4.3.2 Pirolisis 

Proses pirolisis menyebabkan devolatilisasi, dimana bahan 

bakar yang sudah kering menghasilkan karakteristik yang 

mudah menguap. Proses pirolisis dilakukan dengan 

memanaskan bahan bakar tanpa oksigen untuk menghindari 

oksidasi karbon, hidrogen dan sulfur. Laju pirolisis 

dipengaruhi oleh kandungan bahan anorganik bahan bakar.  

 

2.4.3.3 Oksidasi Volatil 

Oksidasi dari volatil yang merupakan serangkaian reaksi rantai 

radikal bebas. Oksidasi volatil dipengaruhi oleh konsentrasi 

hidroksil (-OH) yang mendorong penyalaan dan perambatan 

rantai reaksi terjadi secara cepat. 
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2.4.3.4 Oksidasi Arang 

Oksidasi arang terjadi saat oksigen dari proses pembakaran 

berkontak dengan permukaan arang, dimana sebagian besar zat 

volatil sudah dilepaskan.  

 

2.4.3.5 Pembentukan Emisi 

Oksidasi volatil merupakan reaksi yang mempengaruhi 

pembentukan polutan seperti karbon monoksida (CO), sulfur 

dioksida (SO2), dan nitrogen oksida (NOx) yang dilepaskan 

sebagai emisi ke udara. 

 

2.4.3.6 Reaksi Bahan Anorganik 

Bahan anorganik yang biasanya dinyatakan dalam oksida 

seperti silikon, aluminium, titanium, besi, dan sebagainya yang 

berpengaruh terhadap pembentukan endapan terak dan 

kotoran, serta emisi partikulat. 

 

2.4.3.7 Pembakaran dan Pelepasan Panas 

Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar 

padat dapat bermanfaat untuk pembangkit listrik tenaga uap, 

industri kertas, pembakaran semen, dan sebagainya. 

 

2.5 Pembakaran Batu bara Serbuk (Pulverized Coal Combustion) 

 

Pembakaran serbuk bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan 

mengendalikan polutan yang dihasilkan selama proses pembakaran batu bara. 

Dengan teknologi pembakaran batu bara serbuk, emisi partikulat, sulfur 

oksida, nitrogen oksida, elemen jejak, dan hidrokarbon aromatik polisiklik 

dapat dikendalikan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Tabel 2.5 

berikut menunjukkan PLTU di Indonesia dengan boiler jenis pulverized coal. 



23 

 

 

Tabel 2.5 PLTU di Indonesia dengan boiler jenis pulverized coal (Direktorat 

Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan BAPPENAS, 

2016) 

 

 

2.5.1 Mekanisme Pembakaran Serbuk 

Gambar dibawah ini merupakan skema pembakaran untuk bahan bakar 

batu bara serbuk (Cahyadi, 2015). 

 

 

 

Gambar 2.4 Skema proses pembakaran bahan bakar batu bara serbuk 

(Cahyadi, 2015). 

No      Nama PLTU   Lokasi 
Kapasitas 

(MW) 

1 Pangkalan Susu Sumatera Utara 440 

2 Keban Agung Sumatera Selatan 225 

3 Bukit Asam Sumatera Selatan 260 

4 Lontar 1-3 Banten 945 

5 Tanjung Jati  Jawa Tengah 1320 

6 Rembang Jawa Tengah 630 

7 Paiton Jawa Timur 800 

8 

 

Pacitan 

 

Jawa Timur 

 

630 
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Dua proses pertama merupakan dekomposisi termal yang terjadi akibat 

pemanasan bahan bakar. Kandungan air dalam batu bara menurun, dan 

senyawa kimia dirubah menjadi energi panas. Sedangkan dua proses 

terakhir merupakan pembakaran zat terbang dan karbon sisa yang 

mempengaruhi burnout (waktu pembakaran total) dan merupakan awal 

terbentuknya fly ash (abu terbang). 

 

2.5.1.1 Pengeringan 

Pengeringan pada material padat melalui tiga fase yaitu, fase 

cair, uap, dan pengeroposan padatan. Air mulai menguap pada 

temperatur di atas 100ºC. Pengeringan dilakukan sampai 

kandungan air dalam batu bara turun mencapai 10-15% dari 

kondisi awal serbuk dengan cara meniupkan udara panas 

berkisar 70-150⁰C di atasnya. Waktu yang digunakan untuk 

melakukan pengeringan disesuaikan dengan tipe batu bara. 

Semakin banyak kandungan air yang terkandung dalam batu 

bara, maka proses pengeringannya pun semakin lama. 

 

2.5.1.2 Pirolisis 

Pirolisis atau devolatilisasi merupakan proses komplek yang 

terdiri dari beberapa reaksi, mencakup transfer panas dan 

massa yang dihasilkan dari percampuran gas organik dan 

anorganik dan larutan dari partikel yang berada di dalam 

atmosfer. Terdapat tiga fraksi yang terbentuk selama proses 

pirolisis yaitu gas (H2, CO, CO2, H2O, dan CH4), tar, dan char 

atau karbon (sisa padatan).  

 

2.5.1.3 Penyalaan 

Penyalaan partikel batu bara adalah langkah awal yang sangat 

penting dalam proses pembakaran batu bara. Mekanisme 

penyalaan partikel batu bara dimana dapat diklasifikasikan 

dalam 3 jenis yaitu: 
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a. Penyalaan homogenous, yaitu penyalaan yang melibatkan 

pelepasan zat volatil dari batu bara. 

b. Penyalaan heterogeneous, yaitu penyalaan yang terjadi 

pada permukaan batu bara. 

c. Penyalaan hetero-homogeneous, yaitu penyalaan yang 

terjadi secara simultan pada zat volatil dan permukaan 

batu bara. 

 

2.5.1.4 Pembakaran zat terbang 

Zat volatil terbakar melalui proses pembakaran homogen. 

Pembakaran ini ditandai dengan kecepatan reaksi yang sangat 

tinggi sehingga waktu pembakaran ditentukan oleh 

percampurannya dengan udara. Zat volatil menempel secara 

merata pada permukaan partikel. Pada posisi ini, zat terbang 

berada pada kondisi dengan konsentrasi yang tinggi. Semakin 

jauh jaraknya dengan partikel maka konsentrasi zat terbang 

semakin berkurang. Berikut ini merupakan reaksi pembakaran 

zat volatil pada pembakaran batu bara serbuk: 

 

𝐶𝑎𝐻𝑑𝑂𝑒𝑁𝑓𝑆𝑛 + (
𝑎

2
+ ℎ −

𝑒

2
) 𝑂2 → 𝑎 + (

𝑑

2
) 𝐻2 + (

𝑓

2
) 𝑁2 +

ℎ𝑆𝑂2                                                                                       (5) 

 

𝐶 +
1

2
𝑂2    →  𝐶2                                                                     (6) 

 

𝐶2       →  𝐶 +
1

2
𝑂2                                                                   (7) 

 

𝐻2 +
1

2
𝑂2    →  𝐻2𝑂                                                                (8) 

 

2.5.1.5 Pembakaran Karbon 

Ketika zat terbang telah dibebaskan dari partikel, partikel batu 

bara masih memiliki struktur berpori yang hampir semuanya 
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hanya terdiri dari karbon dan abu. Karbon, pada temperatur 

permukaan partikel yang cukup tinggi dioksidasi oleh oksigen, 

karbon monoksida, karbon dioksida dan uap air. Dan pada 

temperatur yang sama terjadi pembakaran heterogen karbon 

sisa (char) dengan kecepatan reaksi yang lebih rendah 

dibandingkan pembakaran homogen pada zat terbang. 

Pembakaran karbon sisa menentukan waktu pembakaran total 

(burnout) yang sangat menentukan untuk desain sistem 

pembakaran. 

 

Selama proses pembakaran, partikel batu bara yang mengandung zat 

terbang dan karbon semakin berkurang dan fraksi abu relatif dalam 

partikel batu bara meningkat. Pembakaran melambat, abu lebih banyak, 

pori dan bahan bakar berkurang. Batu bara dengan kandungan zat 

terbang lebih tinggi, cenderung lebih mudah terbakar menyebabkan 

permukaan partikel batu bara lebih porous dan memberikan lebih 

banyak area permukaan yang lebih besar pada karbon sisa (char) 

dibandingkan pirolisis pada karbon sisa batu bara bituminous. 

 

Temperatur pembakaran dan ukuran partikel sangat berpengaruh 

terhadap pembakaran batu bara serbuk. Penentuan temperatur 

pembakaran dalam pembakaran serbuk batu bara diperlukan untuk 

pemrosesan yang akurat. Mengidentifikasi efek reaksi homogen, 

oksidasi jelaga, radiasi antar partikel, dan devolatilisasi diperlukan 

dalam menentukan temperatur pembakaran batu bara serbuk (Barnes, 

2012). 

 

Untuk mengecilkan ukuran batu bara menjadi serbuk, digunakan alat 

penggiling batu bara yang disebut mill atau pulverized. Kemudian 

klasifier yang terletak diatas mill akan mengatur serbuk batu bara yang 

diijinkan lolos ke burner sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan 
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sebelumnya. Partikel yang tidak lolos akan kembali dimasukkan ke 

dalam mill untuk kembali dihaluskan (Samlawi, 2017).  

 

2.5.2 Pengaruh Ukuran Partikel pada Pembakaran Batu bara Serbuk 

Dalam pemrosesan mineral dan batu bara, ukuran partikel mempunyai 

pengaruh penting dalam menentukan jenis peralatan untuk memperkecil 

ukuran, peralatan penerima dan peralatan lain yang akan digunakan 

dalam pemrosesan batu bara. Penentuan ukuran partikel mineral sulit 

dilakukan karena partikel mineral memiliki bentuk yang tidak 

beraturan. Biasanya untuk menentukan ukuran suatu partikel 

menggunakan perbandingan dengan konfigurasi standar yaitu berbentuk 

bola. 

 

Dalam penentuan luas permukaan suatu partikel yang tak beraturan 

bentuknya, akan dipengaruhi oleh ukuran partikel sebagai faktor 

utamanya. Bentuk dari partikel tersebut juga akan ditentukan sebagai 

reaksi dari pemanfaatan partikel yang sebagian besar dipengaruhi oleh 

bentuknya atau oleh rasio luas permukaan terhadap volume partikel. 

Untuk suatu partikel dengan volume yang sama, partikel berbentuk bola 

akan mempunyai luas permukaan minimum dan partikel berbentuk 

pelat akan mempunyai luas permukaan maksimum. Energi permukaan 

dari suatu partikel ditentukan oleh luas permukaannya. Semakin besar 

luas permukaan partikel, maka semakin besar juga energi 

permukaannya.  

 

Pengayakan (sieving) merupakan cara pemrosesan mineral atau batu 

bara untuk memisahkan partikel batu bara berdasarkan ukurannya. 

Proses pengayakan menggunakan saringan atau ayakan mesh seperti 

yang ditunjukkan di Gambar 2.5. Dengan ukuran yang lebih kecil dan 

halus, dimana sampel dipisahkan menjadi sejumlah fraksi berukuran 

serupa dengan membiarkan sampel melewati serangkaian saringan uji. 

(Rao, 2016). 
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Gambar 2.5 Ayakan mesh 

(Rao, 2016). 

 

Tabel 2.6 Perhitungan nilai distribusi ukuran partikel (Rao, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 2.6 diatas menunjukkan distribusi ukuran partikel batu bara 

serbuk berdasarkan ukuran mesh ayakan yang digunakan. Ukuran 

partikel batu bara serbuk yang diizinkan untuk proses pembakaran batu 

bara sub bituminous serbuk adalah dengan diameter rata-rata 30-40 µm 

(0,03-0,04 mm). Dengan standar kehalusan sebuk batu bara 70-75% 

lolos dari ayakan 200 Mesh (75 µm) dan temperatur pembakaran 750 - 

950°C. Hal tersebut akan memberikan keuntungan efisiensi 

pembakaran yang tinggi dan lebih sedikit udara berlebih selama proses 

pembakaran (Makino, 2002). 
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Kontak antara bahan bakar dengan oksigen merupakan hal yang penting 

agar dapat terjadi reaksi pembakaran. Kecepatan pembakaran akan 

dipengaruhi oleh kerapatan kontak antara keduanya. Ketika batu bara 

dengan ukuran yang besar seperti dalam bentuk bongkahan dibakar, 

maka pembakaran tidak akan terjadi secara menyeluruh karena hanya 

bagian permukaannya saja yang bereaksi dengan udara. Menggiling 

bongkahan batu bara menjadi partikel berukuran lebih kecil agar 

pembakaran dapat terjadi secara merata di semua permukaannya.  

 

Dengan terbakarnya seluruh permukaan partikel batu bara akan 

membuat proses laju aliran bahan bakar yang dimasukkan ke dalam 

ruang bakar. Penggilingan batu bara menjadi partikel-partikel yang 

lebih kecil akan meningkatkan efisiensi pembakaran karena kenaikan 

temperatur dapat dengan cepat dicapai dan uap yang dihasilkan akan 

lebih banyak dalam waktu yang singkat (Samlawi, 2017). Gambar 2.6 

berikut menunjukkan perbandingan hasil pemisahan partikel batu bara 

berdasarkan ukurannya. 

 

 

 

Gambar 2.6 Pemisahan partikel batu bara berdasarkan ukurannya 

(Rao, 2016). 
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Peningkatan kinerja pembakaran menggunakan partikel batu bara 

serbuk yang lebih halus membuat waktu burnout dipersingkat. Dengan 

kenaikan laju pemanasan, partikel batu bara dapat lebih cepat 

dipanaskan dan waktu penyalaan atau ignition time juga semakin cepat 

(Li et al., 2009). Gambar 2.7 dibawah ini menunjukkan hubungan 

variasi ukuran partikel terhadap waktu penyalaan minimum pada 

pembakaran biomassa serbuk gandum (Yue and Fei, 2018). 

 

 

 

Gambar 2.7 Waktu penyalaan minimum variasi ukuran serbuk gandum 

(Yue and Fei, 2018). 

 

Dari gambar diatas dapat diketahui temperatur penyalaan minimum 

akan berkurang seiring dengan semakin mengecilnya ukuran partikel 

bahan bakar. Hal ini dikarenakan luas permukaan kontak meningkat 

dengan mengecilnya ukuran partikel bahan bakar. Dengan demikian 

partikel  bahan bakar serbuk dapat dipanaskan lebih seragam untuk 

mempercepat proses oksidasi termal. Tahap awal pada pengujian 

temperatur penyalaan minimum adalah pembakaran kaya oksigen. 
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Semakin banyak pelepasan gas yang mudah terbakar, maka serbuk 

bahan bakar yang berukuran lebih kecil akan semakin mudah tersulut 

dan membuat temperatur penyalaan minimum lebih rendah daripada 

partukel yang berukuran lebih besar. Pengeringan dan penggerusan batu 

bara menjadi partikel berukuran kecil membutuhkan banyak energi 

yang harus dikeluarkan untuk dapat memproses bahan bakar sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan.  

 

Gambar 2.8 dibawah menunjukkan grafik pengaruh ukuran partikel 

dengan temperatur nyala api pada pembakaran briket biomassa daun 

Cerberamanghas. Pengurangan ukuran partikel dengan cara diayak 

akan membuat temperatur nyala api pada pembakaran briket biomassa 

meningkat. Partikel briket yang lebih kecil akan membuat keuntungan 

dalam pembakaran (Sutrisno, dkk., 2017). 

 

 

 

Gambar 2.8 Grafik Karakteristik Temperatur Nyala Api Terhadap Ukuran 

Partikel (Sutrisno, dkk., 2017). 
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Semakin tinggi temperatur pembakaran maka bahan bakar akan 

semakin cepat terbakar. Temperatur yang tinggi akan menghasilkan 

burnout yang baik dimana bahan bakar terbakar habis sempurna. 

Temperatur yang tinggi akan menghasilkan emisi NO dan NO2 yang 

tinggi, namun dapat dikurangi dengan mengontrol rasio udara bahan 

bakar. Sehingga pembakaran batu bara pulverized coal memiliki 

keuntungan yaitu efisiensi dan keandalan yang tinggi, kemampuan 

pembebanan pembakaran yang tinggi, dan kemampuan dalam 

pembakaran dengan skala besar (Oakey, 2016). 

 

Batu bara dengan kualitas yang baik sangat mudah terbakar. Terdapat 

beberapa prosedur yang biasanya dilakukan untuk mencegah terjadinya 

pembakaran spontan yang mudah terjadi pada batu bara dengan 

kandungan volatil yang tinggi. Penyiraman secara berkala 

menggunakan air dilakukan untuk mencegah pembakaran spontan. 

Selain itu sirkulasi di silo atau tempat penampungan batu bara selalu 

dilakukan perusahaan untuk menjaga temperatur silo (Makino, 2002). 

  



 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Adapun tempat dan waktu yang dilakukan selama proses penelitian adalah 

sebagai berikut : 

3.1.1 Tempat penelitian 

Proses penelitian yang dilakukan di beberapa tempat yaitu : 

1. Proses penyiapan sampel yaitu pengayakan ukuran partikel batu 

bara menggunakan ayakan mesh dilakukan di Laboratorium 

Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung. 

2. Proses pengujian dan pengambilan data dilakukan di Laboratorium 

Termodinamika Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Waktu yang dibutuhkan dalam proses penelitian adalah selama 3 bulan 

yaitu dari April 2021 sampai dengan Juli 2021. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Alat dan bahan yang digunakan selama proses penelitian adalah sebagai 

berikut : 

3.2.1 Alat 

Berikut merupakan alat yang digunakan selama proses penelitian: 

3.2.1.1 Ayakan Mesh 

Ayakan mesh digunakan untuk mengelompokan ukuran batu 

bara berdasarkan ukuran partikel yang akan diuji. Adapun 
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ayakan mesh batu bara yang digunakan adalah ukuran Mesh 

100 dan Mesh 200 ASTM E:11 dapat dilihat pada Gambar 3.1 

berikut. 

 

 

 

Gambar 3.1 Ayakan mesh batu bara 

 

3.2.1.2 Timbangan Digital 

Timbangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

timbangan digital berkapasitas maksimal 7 kg dan ketelitian 1 

gram. Timbangan yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 

3.2 berikut. 

 

 

 

Gambar 3.2 Timbangan 
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3.2.1.3 Regulator dan Selang Pemantik Api 

Regulator dan selang yang digunakan untuk memantik api dari 

tabung gas ke burner untuk pemanasan awal ditunjukkan pada 

Gambar 3.3 berikut. 

 

 

 

Gambar 3.3 Regulator dan selang pemantik api 

 

3.2.1.4 Pulverized burner 

Alat pulverized burner merupakan mesin coal-combustion 

skala lab yang digunakan untuk membakar sampel uji seperti 

yang ditunjukan pada Gambar 3.8 skema alat uji berikut. 

 

 

 

Gambar 3.4 Skema alat coal-combustion pulverized burner 
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Keterangan gambar: 

a. Termokopel a 

Termokopel a dengan tipe K berfungsi mengukur 

temperatur burner saat terjadi pembakaran yang kemudian 

dihubungkan ke temperature recorder. 

b. Burner 

Burner berfungsi sebagai ruang bakar pada proses 

pembakaran. Material burner terbuat dari material baja 

karbon tinggi yang dilapisi dengan tanah liat agar tahan 

terhadap temperatur yang tinggi. 

c. Termokopel b 

Termokopel b dengan tipe K berfungsi mengukur 

temperatur nyala api yang kemudian dihubungkan ke 

temperature recorder. 

d. Blower 

Blower berfungsi sebagai pemasok udara dan bahan bakar 

ke ruang bakar atau burner. 

e. Hopper 

Hopper berfungi sebagai tempat memasukkan batu bara 

serbuk sebagai bahan bakar.  

f. Panel instrumen 

Panel instrumen berfungsi sebagai tempat pengatur motor 

listrik dan blower, serta menampilkan temperatur yang 

terukur. 

g. Motor listrik 

Motor listik berfungsi sebagai alat penggerak blower. 

h. Lubang Udara Sekunder 

Lubang udara sekunder berfungsi sebagai tempat 

masuknya udara sekunder pembakaran. Selain itu lubang 

udara sekunder juga digunakan untuk memasukan 

pemantik api gas LPG yang berfungsi sebagai pemanasan 

awal burner. 
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3.2.1.5 Perekam Temperatur 

Perekam temperatur yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Temperature Recorder dengan merk Lutron type BTM-

4208SD dengan temperatur operasional -100 sampai 1.300°C. 

Temperature Recorder BTM-4208SD memiliki 12 channels 

temperatur yang dihubungkan ke termokopel type K pada 

pulverized burner. Perekam temperatur yang digunakan untuk 

melihat dan merekam kenaikan temperatur yang terjadi di 

ruang pembakaran pulverized burner dapat dilihat pada 

Gambar 3.5 berikut. 

 

 

 

Gambar 3.5 Temperature recorder BTM-4208SD 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sampel uji adalah 

batu bara sub bituminous B seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.6 

dibawah. Batu bara didapatkan dari kerja sama untuk kepentingan 

penelitian dengan PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Tarahan yang 

sudah dihaluskan dengan crusher. Spesifikasi batu bara sub bituminous 

B yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut. 
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Tabel 3.1 Spesifikasi sampel uji batu bara sub bituminous B (PT. PLN, 

2020) 

 

Analisis Proksimat 

Komponen % Massa 

Kadar Air 19,6 

Zat Volatil 30,5 

Karbon Tetap 45,9 

Abu 4 

HHV (kkal/kg) 5.600 

Analisis Ultimat 

Komponen % Massa 

Karbon 58,8 

Hidrogen 3,8 

Sulfur 0,3 

Oksigen 12,2 

Nitrogen 1,3 

 

 

 

Gambar 3.6 Batu bara serbuk sub bituminous B. 
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3.3 Metode Pengambilan Data 

 

Metode pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

3.3.1 Prosedur Persiapan Sampel Uji 

Persiapan sampel uji dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung. Pada penelitian ini sampel 

uji diayak digunakan ayakan mesh berukuran Mesh 100 dan Mesh 200 

dengan standar ASTM E:11. Prosedur persiapan sampel uji yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menimbang batu bara yang telah digiling halus hingga seberat 9 

kg, kemudian membaginya sebanyak 3 kg untuk tiap sampel dan 

menaruhnya di wadah masing-masing yang sudah disiapkan. 

2. Mengayak serbuk batu bara menggunakan ayakan dengan ukuran 

Mesh 100 hingga serbuk batu bara yang lolos dari ayakan 

terkumpul seberat 9 kg. 

3. Membagi serbuk batu bara halus yang berhasil lolos dari ayakan 

hingga seberat 3 kg untuk tiap sampel, dan menaruhnya di wadah 

tertutup masing-masing yang sudah disiapkan. 

4. Mengulangi prosedur (b) dan (c) menggunakan ayakan dengan 

ukuran Mesh 200. 

 

3.3.2 Prosedur Pengujian 

Prosedur pengujian dilakukan di Laboratorium Termodinamika Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Lampung. Proses pengujian yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat pengujian seperti mesin coal-combustion 

pulverized burner dan temperature recorder 

2. Menghubungkan temperature recorder dengan termokopel yang 

ada pada pulverized burner, lalu menghidupkannya. 
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3. Mengatur tanggal dan waktu untuk perekaman temperature 

recorder dan memastikan memori sudah terpasang di dalam 

temperature recorder.  

4. Menyalakan blower dan mengaturnya pada putaran tertentu untuk 

menyuplai udara pambakaran. 

5. Memanaskan pulverized burner hingga mencapai temperatur 

pembakaran 950°C dengan gas LPG, kemudian menahan kondisi 

burner hingga temperatur stabil selama beberapa detik dengan cara 

tetap menjaga supply gas bahan bakar ke dalam burner. 

6. Mengatur laju bahan bakar sebesar 73,23 kg/jam atau flow 3 untuk 

seluruh pengujian dan memasukan sampel serbuk batu bara yang 

tidak diayak melalui hopper. 

7. Merekam temperatur dengan menekan satu kali tombol rec lalu 

menekan tombol logger pada temperature recorder. Kemudian 

membiarkan data terekam. 

8. Melihat perubahan temperatur pembakaran yang terbaca di 

temperature recorder. Titik uji pengambilan data pada saat 

pembakaran di burner ditunjukkan pada Gambar 3.7 skema 

pengujian berikut. 

 

 

 

Gambar 3.7 Skema pengujian. 
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9. Mengambil dan mencatat data hasil perekaman temperatur setiap 

interval waktu 10 detik. 

10. Jika bahan bakar serbuk batu bara sudah terbakar habis, menekan 

sekali tombol logger dan kemudian menekan tahan tombol rec pada 

temperature recorder. 

11. Mengulangi prosedur (6) sampai (10) menggunakan sampel dengan 

ukuran partikel yang berbeda yaitu Mesh 100 dan Mesh 200. 

12. Mengulangi prosedur (6) sampai (11) dengan menguji pada 

temperatur pembakaran yang berbeda yaitu 850°C dan 750°C. 

13. Mengolah seluruh data yang terkumpul. 
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

 

Diagram alir dari penelitian pengaruh variasi ukuran partikel batu bara sub 

bituminous terhadap profil temperatur pembakaran ditunjukkan pada Gambar 

3.8 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Diagram alir penelitian. 
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V.  PENUTUP 

 

 

 

 
5.1 Simpulan 

 

Dari hasil pengujian diperoleh simpulan dengan berkurangnya ukuran serbuk 

batu bara dapat membuat kenaikan temperatur pembakaran serbuk semakin 

tinggi. Waktu yang diperlukan hingga bahan bakar habis terbakar juga 

semakin singkat. Pada temperatur pembakaran 750°C, temperatur 

pembakaran tertinggi yang dapat dicapai oleh batu bara serbuk tanpa diayak 

sebesar 771,5°C. Pengurangan ukuran serbuk batu bara dengan cara diayak 

menggunakan ayakan Mesh 100 membuat kenaikan temperatur pembakaran 

sebesar 4,65% menjadi 807,4°C. Kenaikan temperatur lebih tinggi terjadi jika 

batu bara serbuk diayak menggunakan ayakan Mesh 200, membuat kenaikan 

temperatur pembakaran sebesar 5,69% menjadi 815,4°C. Sedangkan waktu 

yang diperlukan untuk bahan bakar habis terbakar pada batu bara yang tidak 

diayak, yang diayak Mesh 100 dan Mesh 200 secara berurutan adalah 180 

detik, 180 detik, dan 150 detik.  

 

Pada temperatur pembakaran 850°C, temperatur pembakaran tertinggi yang 

dapat dicapai oleh batu bara serbuk tanpa diayak sebesar 856,3°C. 

Pengurangan ukuran serbuk batu bara dengan cara diayak menggunakan 

ayakan Mesh 100 membuat kenaikan temperatur pembakaran sebesar 2,61% 

menjadi 878,7°C. Kenaikan temperatur lebih tinggi terjadi jika batu bara 

serbuk diayak menggunakan ayakan Mesh 200, membuat kenaikan 

temperatur pembakaran sebesar 4,75% menjadi 897°C. Sedangkan waktu 

yang diperlukan untuk bahan bakar habis terbakar pada batu bara yang tidak 
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diayak, yang diayak Mesh 100 dan Mesh 200 secara berurutan adalah 180 

detik, 180 detik, dan 150 detik. 

 

Pada temperatur pembakaran 950°C, temperatur pembakaran tertinggi yang 

dapat dicapai oleh batu bara serbuk tanpa diayak sebesar 985,7°C. 

Pengurangan ukuran serbuk batu bara dengan cara diayak menggunakan 

ayakan Mesh 100 membuat kenaikan temperatur pembakaran sebesar 0,56% 

menjadi 991,3°C. Kenaikan temperatur lebih tinggi terjadi jika batu bara 

serbuk diayak menggunakan ayakan Mesh 200, membuat kenaikan 

temperatur pembakaran sebesar 1,13% menjadi 996,9°C. Sedangkan waktu 

yang diperlukan untuk bahan bakar habis terbakar pada batu bara yang tidak 

diayak, yang diayak Mesh 100 dan Mesh 200 secara berurutan adalah 150 

detik, 150 detik, dan 120 detik. 

 

5.2 Saran 

 

Simpulan yang didapatkan setelah melakukan pengujian pengaruh variasi 

ukuran bahan bakar terhadap profil temperatur pembakaran batu bara 

menggunakan pulverized burner yaitu sebagai berikut : 

1. Sebaiknya ukuran batu bara serbuk yang tidak diayak dipastikan kembali. 

2. Modifikasi untuk mengatur laju masuk bahan bakar kedalam burner 

perlu dilakukan agar menghindari terjadinya selip. 

3. Modifikasi penangkap abu pembakaran perlu ditambahkan untuk dapat 

menghitung laju pembakaran batu bara serbuk. 

4. Pengaturan proses pemanasan burner yang lebih baik perlu dilakukan 

agar dapat memanaskan burner menuju temperatur yang diinginkan 

secara cepat. 
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