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ABSTRAK 
 

ANALISIS HEAT BALANCE PADA REAKTOR TOREFAKSI TIPE 

TUBULAR DENGAN SISTEM PEMANAS OIL JACKET 

Oleh 

Zulkri Kurniawansah 

 

Torefaksi merupakan salah satu metode pengolahan biomassa melalui proses 

termal menjadi bahan bakar bakar padat berkualitas setara batubara subbituminus. 

Salah satu jenis reaktor kontinu yang sedang dikembangkan adalah reaktor 

torefaksi tipe tubular. Reaktor tipe tubular memiliki mekanisme pembakaran 

secara langsung menggunakan energi yang bersumber dari LPG dan dirancang 

menggunakan pemanas jenis oil jacket heater. Penelitian tentang heat balance ini 

mempunyai tujuan untuk mengukur tingkat efektivitas energi yang nantinya dapat 

digunakan untuk mengetahui berapa besar energi yang diterima dan heat loss yang 

terjadi selama proses pengujian. Sampel yang digunakan untuk proses pengujian 

adalah jenis sampel Albizia Chinensis dalam bentuk chip. Dalam proses pengujian 

tahap pertama dilakukan pemanasan reaktor selama 85 menit, kemudian ketika 

temperatur reaktor dan oli sudah dalam keadaaan steady dengan temperatur 

berada pada 275°C sampel pengujian mulai dimasukkan kedalam reaktor. Proses 

pengujian sampel didalam reaktor sampai dengan keluarnya hasil sampel torefaksi 

terjadi selama 65 menit. Dari data temperatur ini selanjutnya dihitung nilai energi 

dari seperti berapa energi diberikan untuk produk torefaksi, berapa energi yang 

diterima untuk produk tertorefaksi dan berapa nilai heat loss yang terjadi selama 

proses torefaksi berlangsung. Dari perhitungan ini didapatkan hasil dari energi 

masuk yang terjadi sebesar 125.257 kJ (100%), energi diterima sebesar 30.113 kJ 

(4,61%) dan heat loss sebesar 95.145 kJ (75,96%). Selama proses pengujian 

berlangsung didapatkan nilai heat loss sebesar 75,96% sehingga berpotensi untuk 

dimanfaatkan contohnya seperti mengurangi kadar air pada sampel yang masih 

basah.  

 

Kata kunci : torefaksi, reaktor tubular, heat loss. 
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ABSTRACT 

HEAT BALANCE ANALYSIS ON TUBULAR TYPE OF TOREFACTION 

REACTOR WITH OIL JACKET HEATING SYSTEM 

By 

Zulkri Kurniawansah 

 

Torrefaction is a method of processing biomass through a thermal process into 

solid fuel quality equivalent to sub-bituminous coal. One type of continuous 

reactor being developed is a tubular type torrefaction reactor. The tubular type 

reactor has a direct combustion mechanism using energy sourced from LPG and is 

designed to use an oil jacket heater. This research on heat balance has the aim of 

measuring the level of energy effectiveness which can later be used to find out 

how much energy is received and the heat loss that occurs during the testing 

process. The sample used for the testing process is a type of Albizia Chinensis 

sample in the form of a chip. In the first stage of the testing process, the reactor 

was warmed up for 85 minutes, then when the reactor temperature and oil were in 

a steady state with a temperature of 275°C the test sample was introduced into the 

reactor. The process of testing the sample in the reactor until the results of the 

torrefaction sample are released takes 65 minutes. From this temperature data, the 

energy value is calculated, such as how much energy is given to the torrefaction 

product, how much energy is received for the torrefaction product and how much 

heat loss occurs during the torrefaction process. From this calculation, it is 

obtained that the incoming energy is 125.257 kJ (100%), the received energy is 

30.113 kJ (4.61%) and the heat loss is 95.145 kJ (75.96%). During the testing 

process, a heat loss value of 75.96% was obtained so that it has the potential to be 

used, for example, to reduce the water content in samples that are still wet. 

Keywords: torrefaction, tubular reactor, heat loss. 

Keywords: torrefaction, tubular reactor, heat loss  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

  

Perpindahan panas adalah proses perpindahan energi yang terjadi karena 

terdapat perbedaan suhu diantara dua bagian benda. Panas akan berpindah 

dari suhu bertemperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Terdapat 

tiga proses perpindahan panas yaitu secara konduksi, konveksi dan radiasi. 

Konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu zat tanpa adanya 

perpindahan partikel, konveksi adalah perpindahan panas dari benda padat 

ke zat-zat yang mengalir, sedangkan radiasi adalah proses perpindahan 

panas dari temperatur tinggi ke temperatur rendah bila benda tersebut 

terpisah dari ruangan. Salah satu penerapan konsep perpindahan panas 

pada saat ini yakni adalah torefaksi.  

Torefaksi merupakan suatu proses termokimia pada temperatur 200-300°C 

pada tekanan atmosfer tanpa adanya oksigen. Hasil dari torefaksi dapat 

berupa padatan dan gas. Torefaksi sampah dapat menghasilkan bahan 

bakar setara batu bara Sub-bituminous (Amrul dkk., 2010). Proses 

torefaksi terjadi menggunakan alat yang disebut reaktor, reaktor terdiri 

dari beberapa jenis yaitu reaktor tipe fixed bad, reaktor fluidized bed, 

reaktor rotary kiln dan reaktor tubular. Setiap jenis-jenis reaktor memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing, reaktor jenis fixed bad 

merupakan reaktor yang memiliki laju perpindahan panas yang rendah. 

Reaktor fluidized bed merupakan jenis reaktor yang jarang digunakan di 

industri dikarenakan pemisahan material dan pemanasan yang rumit, 

reaktor jenis ini cocok digunakan untuk penelitian dilaboratorium karena 

dapat menggambarkan pengaruh temperatur dan waktu tinggal yang detail. 
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Reaktor rotary kiln merupakan jenis reaktor yang memiliki efisiensi yang 

tinggi disebabkan oleh putaran pada reaktor yang lambat sehingga 

mendapatkan hasil yang maksimal, tipe reaktor ini cocok digunakan untuk 

penelitian dilaboratorium. Reaktor tipe tubular salah satu jenis reaktor 

yang ditandai dengan adanya screw conveyor, jenis reaktor ini memiliki 

bentuk tabung dengan dinding yang tetap dan yang bergerak adalah 

material didalam reaktor tersebut. Dibandingkan dengan jenis reaktor yang 

lain, reaktor jenis tubular memiliki sifat kontinu dan cocok untuk 

kebutuhan industri, torefaksi kontinu dipandang lebih menguntungkan 

karena prosesnya dilakukan secara terus menerus dengan biaya 

operasional dan investasi yang rendah.  

Reaktor tipe tubular memiliki mekanisme pembakaran secara langsung 

menggunakan energi yang bersumber dari LPG, reaktor tubular dirancang 

menggunakan pemanas jenis heat transfer oil tipe caflo yang ditempatkan 

antara dinding luar tabung reaktor dan dinding dalam. Setelah itu proses 

selanjutnya dilakukan pemanasan dengan membakar dinding reaktor 

menggunakan nyala api burner yang berfungsi untuk memanaskan oil 

jacket. Kemudian panas yang dihasilkan diteruskan pada dinding dalam 

reaktor dan dikontrol sampai variasi temperatur yang telah ditentukan. 

Dalam proses pengujian pada reaktor tubular ini akan melibatkan berapa 

besar panas yang diberikan, panas yang digunakan dan panas yang 

terbuang. Heat balance terjadi ketika panas yang digunakan dan panas 

yang terbuang nilainya seimbang dengan panas yang diberikan. Heat 

balance mempunyai tujuan untuk mengukur tingkat efektivitas energi 

yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui berapa besar heat loss 

yang terjadi selama proses pengujian, sehingga heat loss yang diketahui 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pada reaktor torefaksi. 

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian terkait analisis efektivitas heat 

balance pada torefaksi tipe tubular yang digunakan untuk melihat nilai 

heat loss yang terjadi selama proses pengujian berlangsung. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai dari latar belakang yang 

telah dipaparkan adalah : 

1. Mengetahui nilai heat balance reaktor torefaksi tipe tubular pada 

pengujian ini. 

 2.  Mendapatkan potensi heat loss untuk meningkatkan efisisensi reaktor 

torefaksi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Pada penelitian ini terdapat batasan-batasan masalah yang tidak dapat 

dihindari oleh penulis yakni sebagai berikut. 

1. Sampel biomassa dengan jenis Albizia Chinensis merupakan sampel 

dalam bentuk chip yang   bentuknya tidak seragam.  

2. Temperatur Reaktor yang diuji pada penelitian ini  yakni sekitar 

275°C 

3. Nilai kalor dari LPG pertamina dan nilai kalor dari sampel kayu. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 
 

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah secara jelas, tujuan yang 

memaparkan diadakannya penelitian ini, batasan masalah yang 

diberikan pada penelitian ini agar hasil penelitian lebih terarah, 

sistematika penulisan berupa format yang dipakai pada penulisan 

laporan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisikan landasan teori yang menunjang pada 

penelitian dan merupakan teori-teori dasar yang meliputi: penjelasan 

tentang biomassa, jenis-jenis sampel kayu biomassa, toreafaksi, reaktor 

torefaksi tipe tubular, dan karakteristik dari bahan bakar padat. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III berisi tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan serta 

alur tahapan pelaksanaan penelitian. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil pengujian torefaksi dan pembahasan 

analisis data data yang telah didapat saat maupun setelah pengujian. 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diambil atau 

diberikan atas hasil penelitian ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1 Torefaksi 

 

Torefaksi adalah proses perlakuan panas pada temperatur 200-300
o
C 

dalam tekanan atmosfer tanpa kehadiran oksigen, dengan produk akhir 

bahan  bakar padat bernilai kalor setara batubara tingkat sub-bituminous B 

menurut kualifikasi  standard  ASTM  D 388  (Amrul  dkk.,  2011). Proses 

torefaksi mencapai kisaran suhu 200-300ᴼC. Kandungan polimer biomassa 

selulosa, hemiselulosa dan lignin akan menyusut sehingga menyebabkan 

berat biomassa berkurang, densitas energi dari biomassa menjadi lebih 

tinggi dan merubah warna biomassa menjadi kecokelatan (Nasution, 

2017). Torefaksi mengahasilkan produk bahan bakar padat dengan nilai 

kalor yang tinggi, kenaikkan nilai kalor terjadi karena dekomposisi 

komponen lignoselulosa yang mempengaruhi komponen kimia dari 

biomassa (Basu, 2018).  

2.2 Reaktor Torefaksi 

 

Reaktor merupakan suatu alat proses tempat terjadinya reaksi berlangsung, 

baik itu reaksi kimia maupun nuklir, di dalam reaktor inilah terjadinya 

reaksi suatu bahan berubah ke bentuk bahan lainnya dengan bantuan 

energi panas (Batidzirai dkk.,2013). Reaktor torefaksi merupakan alat 

yang digunakan untuk membuat bahan bakar bakar biomassa dengan 

memanfaatkan pemanasan tanpa oksigen. Studi yang dilakukan oleh Chen 

dkk., (2014) menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis teknologi 

reaktor, antara lain : 
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2.2.1 Reaktor Torefaksi Tipe Tubular 

 

Reaktor jenis tubular merupakan jenis reaktor berbentuk tabung 

dengan dinding tetap dan yang bergerak adalah material di dalam 

reaktor tersebut. Reaktor tubular umumnya dipanaskan dengan 

system panas eksternal, dan dalam beberapa penelitian bahan 

baku di dalam material bergerak dengan system screw conveyor, 

reaktor bujur sangkar yang material digerakan dengan system 

vibro-fluidiser, atau tabung dengan inner mixer. Keuntungan dari 

reaktor ini meliputi; reaktor berjalan secara kontinyu, reaktor 

bebas dari kebocoran, permukaan perpindahan panas yang lebih 

besar, dan sintetic gas yang mudah bereformasi. Reaktor tipe ini 

mudah untuk dirancang jika koefisien perpindahan panas nya 

diketahui karena sederhana dan safety. Reaktor kontinu berbentuk 

tabung dengan dua dinding tetap dan yang bergerak adalah 

material di dalam reaktor tersebut dengan sistem screw conveyor 

(Nachenius dkk., 2015). Untuk desain ini, kecepatan sekrup dapat 

bervariasi dari 0,5–25 rpm, dengan demikian residence time 

reaktor dapat diubah. Sistem reaktor ini berguna untuk termal 

yang baik dan catalytic cracking dari limbah plastic. Untuk skala 

kecil dan menengah, reaktor tubular bisa kompetitif. Suhu operasi 

tergantung pada pilihan produk (Chen dkk., 2014). Bentuk reaktor 

tipe tubular seperti terlihat pada Gambar 2.1. 

 

      Gambar 2.1. Reaktor Tipe Tubular (Chen dkk., 2014) 
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2.2.2 Reaktor Tipe Fixed Bad 

 

 Reaktor tipe fixed bed, reaktor ini mempunyai karakteristik laju 

pemanasan (heating rate) yang rendah sehingga koefisien 

perpindahan panas yang terjadi rendah. Reaktor fixed bed sering 

digunakan untuk mengidentifikasi parameter yang mempengaruhi 

kadungan produk yang akan ditorefaksi/pirolisis.    

 Sketsa dari reaktor fixed bad dapat dilihat pada gambar 2.2 

 

 

                  Gambar 2.2. Sketsa reaktor fixed bad (Chen dkk., 2014) 

 

2.2.3 Reaktor fluidized bed  

 

Reaktor tipe fluidized bed yang bercirikan tingkat pemanasan 

(heating rate) yang tinggi, namun dalam industri tipe ini jarang 

digunakan. Karena pemisahan material, serta pemanasan dan 

resirkulasi eksternal yang rumit. Reaktor ini lebih sering digunakan 

untuk menggambarkan pengaruh temperatur dan waktu tinggal 

(residence time) biomassa dalam reaktor saat proses torefaksi 

maupun pirolisis berlangsung. Meskipun reaktor fluidized bed telah 

banyak digunakan dalam penelitian laboratorium, namun dalam 

industri tipe ini jarang digunakan. Karena pemisahan material, 
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serta pemanasan dan resirkulasi eksternal yang rumit.  Sketsa dari 

reaktor fluidized bed dapat dilihat pada Gambar 2.3.  

 

Gambar 2.3. Sketsa reaktor fluidized bed (Chen dkk., 2014) 

 

2.2.4 Reaktor tipe rotary kiln 

 

Reaktor tipe rotary kiln mempunyai efisiensi yang lebih tinggi dari 

pada reaktor fixed bed. Putaran yang lambat dari tempat 

pembakaran (kiln) memungkinkan pencampuran yang baik dari 

material dalam reaktor. Reaktor ini mulai banyak digunakan dalam 

pirolisis/torefaksi secara konvensional. Dalam beberapa penelitian 

tingkat pemanasan (heating rate) yang terjadi tidak lebih tinggi 

dari 100ᴼC/menit dan residence time hingga 1 jam, hal ini 

disebabkan selama proses torefaksi/pirolisis hanya dinding luar 

yang mengangkut panas dari luar untuk bahan.  Gambar sketsa dari 

reaktor ini dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Sketsa reaktor rotary kiln (Chen dkk., 2014) 
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2.3 Perpindahan panas 

 

Perpindahan panas adalah proses perpindahan energi yang terjadi karena 

terdapat perbedaan suhu diantara benda atau material. Panas akan 

berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Peristiwa 

perpindahan panas banyak dijumpai didalam dunia industri, misalnya 

pemanfaatan panas yang terbawa hasil akhir ataupun hasil antara untuk 

memanaskan umpan yang akan masuk ke reaktor dalam sebuah alat 

penukar panas, perpindahan panas dari sebuah pipa ke udaran dan 

pembuangan panas pada pembangkit tenaga (Intan, N. 2015). 

Perpindahan panas terjadi melalui tiga cara yaitu konduksi, konveksi dan 

radiasi. 

2.3.1 Konduksi 

Perpindahan panas secara konduksi adalah proses perpindahan 

panas jika panas mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke suhu 

yang lebih rendah, tetapi media untuk perpindahan panas tetap. 

Konduksi adalah proses perpindahan panas dari suatu bagian benda 

padat atau material ke bagian lainnya. Perpindahan panas secara 

konduksi dapat berlangsung pada benda padat, umumnya logam. 

Jika salah satu ujung sebuah batang logam diletakkan di atas nyala 

api, sedangkan ujung yang satu lagi dipegang, bagian batang yang 

dipegang ini suhunya akan naik, walaupun tidak kontak secara 

langsung dengan nyala api. Pada perpindahan panas secara 

konduksi tidak ada bahan dari logam yang berpindah. Yang terjadi 

adalah molekul-molekul logam yang diletakkan di atas nyala api 

membentur molekul-molekul yang berada di dekatnya dan 

memberikan sebagian panasnya. . 

Jika pada suatu logam terdapat perbedaan suhu, maka pada pada 

logam tersebut akan terjadi perpindahan panas dari bagian bersuhu 

tinggi ke bagian bersuhu rendah. Besarnya laju perpindahan panas 
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(Q) berbanding lurus dengan luas bidang (A) dan perbedaan suhu 

logam tersebut seperti ditunjukkan pada Gambar 2.5  

Secara matematis dinyatakan sebagai :    

Q = k . A . ΔT            (1)  

Keterangan :  

Q    = laju perpindahan panas, watt 

k     = konduktifitas termal, W/ K 

A    = Luas Penampang, m
2 

ΔT  = Temperatur Suhu, °C 

Perpindahan panas tidak hanya terjadi pada padatan saja melainkan 

bisa terjadi pada benda cair dan gas, hanya saja konduktivitas 

terbesar itu terjadi pada padatan. Jika media perpindahan panas 

konduksi berupas gas,molekul-molekul yang suhunya tinggi akan 

bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

gas yang bersuhu rendah. Jika terjadi perbedaan suhu, molekul-

molekul pada suhu temperatur tinggi akan bergerak memberikan 

panasnya kepada molekul yang lebih rendah. Jika media 

perpindahan panas konduksi berupa cairan, mekanisme 

perpindahan panas yang terjadi sama dengan media gas, hanya saja 

kecepatan gerak molekul cairan sedikit lebih lambat. 

Nilai kondukitivitas thermal suatu bahan menunjukkan laju 

perpindahan panas yang mengalir dalam suatu bahan. 

Konduktivitas thermal kebanyakan bahan merupakan fungsi suhu, 

dan bertambah sedikit kalau suhu naik, akan tetapi variasinya kecil 

dan sering kali diabaikan. Jika nilai konduktivitas thermal suatu 

bahan makin besar, maka makin besar juga panas yang mengalir 

melalui benda tersebut. Karena itu, bahan yang harga k-nya besar 

adalah penghantar panas yang baik, sedangkan bila k-nya kecil 

bahan itu kurang menghantar atau merupakan isolator. 
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Perpindahan panas dapat dianalogikan dengan aliran arus listrik 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.6 

 

Gambar 2.5 Analogi tahanan termal konduksi. 

 

2.3.2 Konduksi pada Silinder 

   

  Arah perpindahan panas pada benda berbentuk silinder seperti 

 tabung  atau pipa adalah radial. Pada Gambar 2.7 ditunjukkan suatu 

 pipa logam dengan jari-jari dalam (ri), jari-jari luar (ro), dan 

 panjang (L), perbedaan suhu permukaan dalam dengan permukaan 

 luar adalah ΔT =    -   . 

 

Gambar 2.6 Konduksi pada silinder 

Berikut ini adalah rumus perpindahan panas konduksi pada silinder 

adalah sebagai berikut : 

   Q = 2 π k L . 
  

   
  

   

     (2) 
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 Dimana :  Q = laju perpindahan panas, watt 

    ΔT = Suhu, °C 

r = jari –jari lingkaran, m 

    = Konduktivitas Thermal,W/m K  

 

 Pada Gambar 2.8 menunjukkan contoh dari analogi listrik panas 

 pada silinder adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2.7 Analogi tahanan termal pada silinder 

 

2.3.3 Konveksi 

Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas 

dimana cairan atau gas yang bertemperatur tinggi mengalir ke 

temperatur yang lebih rendah, memberikan panas kepermukaan 

yang suhunya lebih rendah. Perpindahan panas terjadi antara 

permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya. Jadi 

media panas ini memerlukan media penghantar berupa fluida cairan 

atau gas. 

    Perpindahan panas secara konveksi terjadi melalui 2 cara yaitu: 

  1. Konveksi bebas/konveksi alamiah. 

Adalah perpindahan panas yang disebabkan oleh beda suhu dan 

beda rapat saja dan tidak ada tenaga dari luar yang 

mendorongnya. 

Contoh : plat panas dibiarkan di udara sekitar tanpa ada gerakan 

dari luar. 
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    2. Konveksi paksaan 

Adalah perpindahan panas yang aliran gas atau cairannya 

disebabkan adanya tenaga dari luar. 

    Contoh : plat panas yang dihembus udara dari blower/kipas. 

    Rumus untuk perpindahan panas secara konveksi adalah sebagai 

    berikut : 

                                                                A ΔT    (3) 

  Dimana :       = laju perpindahan panas, watt 

      = Koefesien panas konveksi,W/   K 

 A  = Luas Permukaan, m 

  ΔT = Suhu, °C 

  

2.3.4 Radiasi 

Perpindahan secara radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi 

karena pancaran/radiasi gelombang elektromagnetik. Perpindahan 

panas radiasi berlangsung elektromagnetik dengan panjang 

gelombang pada interval tertentu. Jadi perpindahan panas secara 

radiasi tidak memerlukan media,sehingga perpindahan panas dapat 

berlangsung pada ruangan hampa udara. 

Berbeda dengan mekanisme konduksi dan konveksi, radiasi tidak 

membutuhkan medium perpindahan panas. Sampainya sinar 

matahari ke permukaan bumi adalah contoh yang paling jelas dari 

perpindahan panas radiasi. 

 

Gambar 2.8 Perpindahan panas radiasi  

https://en.wikipedia.org/wiki/%CE%94T
https://en.wikipedia.org/wiki/%CE%94T
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 Contoh : Panas api yang sampai ketubuh. 

 Rumus yang digunakan pada perpindahan panas secara konduksi 

 adalah sebagai berikut : 

 

     Q = ε . σ. A . T4    (4) 

  Dimana : 

   Q = kalor yang dipancarkan setiap detik (J/s) 

  ε  = emisivitas benda (0 < e < 1) 

  σ   Konstanta Stefan-Bolzman (5,67 x 10-8 watt/m2K4) 

  A = luas permukaan (m2) 

  T = suhu permukaan benda (K) 

 

 

2.4 Heat balance 

 

Heat balance atau keseimbangan panas adalah kondisi dimana energi 

panas yang masuk ke dalam suatu sistem sama dengan energi panas yang 

meninggalkan atau keluar dari sistem tersebut. Heat balance menggunakan 

hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika adalah 

kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan atau dibuat hanya 

dapat diubah bentuknya. Heat balance mempunyai tujuan untuk mengukur 

tingkat efektivitas energi yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui 

berapa besar heat losses yang terjadi selama proses pengujian. Heat 

balance pada reaktor tubular ini melibatkan beberapa komponen seperti 

Energi masuk(   ) dan energi keluar      ). Energi masuk yang terjadi 

selama proses pengujian reaktor tubular ini meliput:     ,       dan     , 

sedangkan energi yang keluar pada proses pengujian ini meliputi Massa 

sample torefaksi dan temperatur air panas. Kemudian setelah dilakukan 

perbandingan antara besar energi masuk dengan energi keluar maka 

didapatlah berapa besar heat losses yang terjadi, inilah yang disebut 

dengan heat balance pada reaktor tubular sistem pemanas oil jacket. 

Berikut adalah persamaan untuk mencari heat balance pada pengujian ini : 
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        ) =      ) +       )   (5) 

   Dimana :     )     = Energi input, kJ 

     )   = Energi output, kJ   

  (     )  = Heat loss, kJ. 

 

 

2.5 Diagram Sankey 

 

Diagram Sankey adalah salah satu jenis dari diagram alir yang cocok 

untuk memvisualisasikan neraca dari sebuah energi. Diagram sankey 

digunakan untuk menunjukan sebuah aliran atau proses dalam bentuk 

tanda panah yang disetiap ujungnya menunjukkan sebuah alur 

kerja/proses. Diagram sankey dapat memvisualisasikan energi masuk dan 

keluar, pemanfaatan serta kerugiannya. 

Diagram sankey berbentuk panah dan memiliki cabang. Beberapa panah 

pada sankey dapat memiliki tingkatan atau juga tidak memiliki tingkatan. 

Karena pada dasarnya sankey merupakan diagram alur proses seperti 

flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu 

yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara 

suatu proses dengan proses lainnya. Namun diagram sankey dan flowchart 

memiliki perbedaan. Flowchart lebih terstruktur dan memiliki instruksi 

pada setiap prosesnya dan flowchart digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan melalui tingkatan langkah-langkah yang terurut, sedangkan 

diagram sankey tidak. 
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III. METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Alat dan Bahan 

 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat alat utama dan 

alat pendukung seperti pada tampilan Gambar 3.1.  

 

1. Reaktor Torefaksi Kontinu Tipe Tubular dengan Sistem Pemanas Oil 

jacket 

 

Gambar 3.1 Reaktor Torefaksi Kontinu Tipe Tubular dengan Sistem pemanas 

Oil jacket dari LPG  
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 Alat utama yang digunakan antara lain: reaktor torefaksi tipe tubular, 

 pemantik api, tabung LPG 12 kg, regulator LPG, thermocouple tipe K, 12 

 Channel Temperatur Recorder Datalogger. Sedangkan untuk alat 

 pendukung yang digunakan adalah timbangan digital, kamera, laptop, 

 plastik kedap udara, dan kabel listrik. Reaktor torefaksi kontinu tipe 

 tubular dengan sistem pemanas oil jacket memiliki spesifikasi lengkap 

 seperti pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Spesifikasi Reaktor Torefaksi Kontinu Tipe Tubular. 

 Reaktor  

o Diameter Screw  

o Diameter tabung dalam :  

o Diameter tabung luar  

o Panjang reaktor 

o Tinggi reaktor  

o Jarak Pitch  

o Diameter poros  

o Kecepatan Putar 

o Kapasitas maksimum  

: 195 mm 

: 203,2 mm 

: 254,0 mm 

: 1600 mm 

: 1700 mm 

: 100 mm 

: 50 mm 

: 0,5 rpm 

: 5 kg/jam 

 Sistem Penggerak  

o Electromotor 

o Ratio gear Reducer  

: 2 unit @ 2 dan 0,5 Hp 

: 2 unit @ 1 : 60 

 Medium Pemanas 

o Jenis medium pemanas  

o Merk medium pemanas 

o Temperatur Maksimum 

o Tekanan kerja   

: Heat Trasfer Oil Caflo
TM

AF 

: Petro Canada 

: 375 °C 

: 1 atm 

 Sistem Pembakaran 

o Ruang Bakar   

o Bahan Bakar   

: Horizontal Burner 

: Liquefied Petrolium Gas 

(LPG) 

 Sistem Kontrol Temperatur 

o Sensor temperatur  : Thermocouple Tipe K 

 

 



18 
 

 

2. 12 Channel Temperatur Recorder Datalogger 

12 Channel Temperatur Recorder Datalogger memiliki tampilan pada 

Gambar 3.2 fungsi sebagai alat ukur temperatur yang dapat merekam 

data sampling sebanyak 1 sampai 3600 detik dengan keluaran data 

excel secara otomatis. Alat instrument dapat terhubung dengan 12 

channel thermocouple probe tipe J/T/E/R/S dengan resolusi 

0,1°C/1°C, 0,1°F/1°F. 

 

Gambar 3.2. 12 Channel Temperatur Recorder Datalogger 

 

3. Sampel kayu Albizia Chinensis 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel kayu Albizia 

C seperti Gambar 3.3. 

 

 

 

Gambar 3.3 Sampel Kayu Albizia Chinensis 
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3.2 Tahapan Penelitian 

 

Tahapan-tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut 

 Studi Literatur : tahapan pertama dalam penelitian ini adalah studi 

literature. Dimulai dengan mempelajari tentang torefaksi, jenis-jenis 

reaktor torefaksi, neraca energi, dan ilmu perpindahan panas. 

 Persiapan Alat torefaksi : tahapan selanjutnya yaitu persiapan 

perlengkapan alat-alat utama reaktor serta alat pendukung reaktor 

toreafaksi, menganti komponen yang rusak seperti termokopel, 

karburator dan selang gas, pergantian hooper serta membeli peralatan 

pendukung seperti timbangan, LPG, pompa aquarium, wadah air dan 

lain-lain. 

 Melakukan kalibrasi alat termokopel menggunakan batu es dan air yang 

mendidih guna mengukur tingkat akurat dari suatu termokopel sebelum 

digunakan. 

 Mengukur energi terpakai: setelah alat siap dioperasikan dan dilakukan 

pengujian, maka tahap selanjutnya adalah kita mengukur energi yang 

terpakai seperti menimbang LPG,mencatat temperatur dinding dalam 

dan luar reaktor, mencatat temperatur oli,mencatat temperatur air masuk 

dan keluar, serta mengetahui Cp dari sample.  

 Analisis Hasil Seluruh Pengujian : setelah semua data telah terkumpul, 

tahapan selanjutnya adalah menganalisis heat balance pada reaktor tipe 

tubular ini, mengukur seberapa besar heat loss yang dihasilkan. 

 Kesimpulan : Langkah terakhir dari penelitian ini adalah membuat 

kesimpulan dari hasil penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan 

tugas akhir.   

3.3 Alur Tahapan Penelitian 

 

Berikut merupakan flowchart alur penelitian ini. 
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Mulai 

Studi Literatur 
Text Book 

Journal 

Persiapan Alat dan Bahan : 

1. Perbaikan Alat Reaktor Torefaksi 

2. Pembelian alat pendukung penelitian 
 

 

Mengetahui energi terpakai: 

1. Menimbang  LPG terpakai 

2. Mencatat temperatur dinding 

3. Mencatat temperatur oli 

4. Mencatat temperatur air pendingin 

5. Mengetahui energi dari sample 

Pengujian Sampel torefaksi 

 

 

 

 

 

Analisis : 

1. Heat balance reaktor tubular 

2. Heat loss reaktor tubular 

3. Perhitungan Qin Qout Qloss  kemudian 

gambarkan dalam diagram sankey 

Kesimpulan 

Selesai 



21 
 

 

 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari 2022 sampai dengan bulai 

mei 2022. Lokasi penelitian dilaksanakan di Laboratorium Termodinamika 

Jurusan Teknik Mesin Unila dan bekerja sama dengan Laboratorium 

Pengujian Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan 

Batubara (Puslitbang Tekmira) di Jl. Jend. Sudirman No.623 Kota Bandung. 
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V. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan data dan hasil perhitungan serta hasil analisa yang telah 

dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

 

1. Dari hasil perhitungan diperoleh beberapa nilai dari energi input (   ), 

energi diterima (    ) dan heat loss (     ). Pada energi input (    ) 

sebesar 125.257 kJ (100%), energi diterima (     ) sebesar 30.113 kJ 

(4,61%), dan heat loss (       ) sebesar 95.145 kJ (75,96%). 

 

2. Selama proses torefaksi berlangsung didapatkan nilai heat loss sebesar 

75,96%, sehingga hal ini berpotensi dimanfaatkan. Salah satu contoh 

pemanfaatannya dapat digunakan sebagai media pemanas untuk 

mengeringkan sampel yang masih basah .  
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5.2 Saran 

 

 Saran yang dapat penulis berikan untuk kemajuan dan perkembangan 

 penelitian torefaksi ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Diharapkan ada inovasi untuk mengembangkan reaktor tubular 

menjadi lebih baik lagi, contohnya dengan melakukan reparasi alat 

yang bisa mengatur berapa jumlah sampel yang akan dimasukkan 

secara perlahan tanpa harus seringkali membuka tutup tabung. 

 

2. Pada sistem buka tutup katup gas LPG yang digunakan sebagai bahan 

bakar pemanas reaktor dibuatkan sistem otomasinya. 
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