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1.1. Latar Belakang 

Menipisnya cadangan minyak bumi dan berkurangnya produksi minyah mentah 

Indnesia telah mendorong pemanfaatan sumber energi alternatif. Berbagai potensi sumber 

energi alternatif yang dimiliki Indonesia dan telah dimanfaatkan diantaranya energi biomassa, 

matahari, air, panas bumi, dan lainnya seperti tampak pada Tabel 1.1. Menurut Perpres No. 22 

Tahun 2017, Indonesia memanfaatkan energi biomassa sebesar 1.671 MW dari total potensi 

32.654 MW atau hanya sekitar 5,1%. Pemanfaatan ini masih sangat kecil jika dibandingan 

pemanfaatan energi biomassa secara global. Menurut Menurut Jain & Sheth (2019), 14,3% 

kebutuhan energi primer dunia dipasok dari energi biomassa. Salah satu potensi energi 

alternatif yang terus dapat ditingkatkan penggunaannya adalah energi biomassa.  

 

Tabel 1.1. Potensi energi terbarukan Indonesia  (Perpres No. 22, 2017) 

No Jenis Energi 
Potensi   Terpasang  

(MW) (MW) (%) 

1 Panas Bumi 29.544 1.438,5 4,9 

2 Air 75.091 4.826,7 6,4 

3 Mini & Mikro Hidro 19.385 197,4 1,0 

4 Bioenergi 32.654 1.671 5,1 

5 Surya  207.898 7,5 0,04 

6 Angin 60.647 3,1 0,01 

7 Laut 17.989 0,3 0,002 

Total 443.208 8.215,5 1,9 

 

Potensi energi biomassa Indonesia berasal antara lain dari limbah pengolahan hasil 

pertanian, seperti sekam padi. Indonesia memiliki potensi limbah sekam padi sebesar 22 juta 

ton pada tahun 2015 (Dirjen Pangan, 2015). Limbah sekam padi ini dapat dimanfaat sebagai 

sumber energi kalor yaitu sebagai bahan bakar tungku untuk keperluan memasak. Penduduk di 

pedesaan banyak memanfaatkan biomassa sebagai bahan bakar untuk memasak keperluan 

sehari hari dengan tungku konvensional. Hampir mencapai 65,7% penduduk yang tinggal di 

pedesaan wilayah Indonesia masih memanfaatkan energi biomassa untuk pemenuhan 

kebutuhan energinya (Susastriawan et al., 2019a, Huboyo et al., 2013). Seperti diketahui 

bahwa tungku konvensional ini boros bahan bakar atau tidak efisien serta tingginya tingkat 
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polusi yang dihasilkan (Chen et al., 2016). Dalam upaya ketahanan energi yang ramah 

lingkungan, kekurangan dari tungku konvesional ini sangat perlu dicarikan solusinya.  

Selain sebagai sumber energi kalor, limbah sekam padi dapat dikonversi menjadi bahan 

bakar gas (producer gas) dengan teknologi gasifikasi. Producer gas ini dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan bakar motor bakar, baik motor bensin (Indrawan et al., 2017) maupun motor 

diesel (Singh, et al., 2017) dengan syarat kandungan tar dalam producer gas harus dikurangi 

terlebih dahulu dengan alat scrubber sehingga kandungan tar dalam producer gas tidak 

melebihi 100 mg /Nm3 (Milne, et al., 1998). Dengan kenyataan tersebut, selanjutnya teknologi 

gasifikasi dapat diaplikasikan dalam konversi limbah sekam padi menjadi producer gas untuk 

bahan bakar generator set. 

Seperti diketahui bahwa masih banyak daerah-daerah di pelosok Indonesia yang belum 

terjangkau jaringan listrik. Penduduk di daerah tersebut masih menggunakan genset sebagai 

sumber energi listriknya. Kendala yang mereka hadapi adalah sering terlambatnya pasokan 

bahan bakar bensin atau solar sehingga seringkali gensetnya tidak bisa beroperasi karena 

keterbatasan bahan bakar. Dalam upaya penyediaan energi listrik di daerah daerah tersebut 

perlu adanya aplikasi teknologi gasifikasi dalam pemanfaatan limbah biomassa khususnya 

sekam padi sebagai sumber energi listrik.  

Penelitian ini difokuskan pada aplikasi teknologi gasifikasi dalam konversi limbah 

sekam padi menjadi energi kalor dan energi listrik. Tahap I difokuskan pada rancang bangun 

tungku sekam padi berbasis teknologi gasifikasi. Tahap II difokuskan pada rancang bangun 

spray scrubber sebagai pengurang kandungan tar producer gas, serta Tahap III difokuskan 

pada pemanfaatan producer gas sekam padi sebagai bahan bakar generator set kapasitas 3 kW. 

Peneltian Tahap II dan Tahap III merupakan bagian dari pengembangan pembangkit listrik 

tenaga biomassa (PLTBm) IST AKPRIND. Penelitian Tahap II dan III ini dibiayai oleh 

DRPM-Kemenristekdikti Republik Indonesia melalui skema Penelitian Dasar Unggulan 

Perguruan Tinggi (PDUPT) tahun 2020 dimana realisasi pembiayaanya diundur pada tahun 

2021 karena adanya pendemi Corona Virus Deases (Covid-19).     

    

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah dalam 

aplikasi teknologi gasifikasi dalam konversi limbah sekam padi sebagai sumber energi 

terbarukan adalah: 

1. Bagaimana rancang bangun tungku gasifikasi sekam padi dan pengaruh debit udara 

gasifikasi dan jenis burner terhadap unjuk kerja tungku? Selama ini sekam padi 
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digunakan sebagai bahan bakar tungku konvensional yang berbasis pembakaran 

langsung sekam padi yang kurang efisien dan tidak ramah lingkungan.  

2. Bagiamana rancang bangun spray scrubber dan pengaruh arah spray dan jenis adsorben 

terhadap unjuk kerja scrubber dalam menurunkan kandungan tar producer gas sekam 

padi? Selama ini telah digunakan wet scrubber maupun dry scrubber untuk pengurangan 

kandungan tar producer gas, namun belum ada jenis spray scrubber yang diterapkan 

untuk menurunkan kandungan tar producer gas sekam padi. 

3. Bagaimana unjuk kerja generator set 3 kW berbahan bakar producer gas sekam padi? 

Selama ini sistem pembangkit listrik berbasis gasifikasi mepunyai kapasitas yang besar 

dengan biaya investasi yang sangat besar sehingga kurang efektif jika diterapkan di 

daerah daerah pelosok yang belum terjangkau jaringan listrik. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah aplikasi teknologi gasifikasi dalam konversi 

energi sekam padi menjadi energi kalor dan energi listrik. Sedangkan tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah: 

1. Membuat rancang bangun tungku gasifikasi sekam padi dan mengetahui pengaruh debit 

udara gasifikasi dan jenis burner terhadap unjuk kerja tungku (temperatur aksial 

tungku, temperatur nyala, heating rate, dan efisiensi termal).  

2. Membuat rancang bangun spray scrubber dan mengetahui pengaruh arah spray dan 

jenis adsorben terhadap unjuk kerja scrubber (log mean temperature difference, heat 

transfer, dan efisisensi scrubber) 

3. Mengetahui unjuk kerja (putaran, daya, dan torsi) generator set kapasitas 3 kW 

berbahan bakar producer gas sekam padi.  

 



 

 

 

Peta jalan penelitian aplikasi teknologi gasifikasi dalam konversi limbah sekam padi 

sebagai sumber energi terbarukan ditampilkan dalam Gambar 2.1. Penelitian ini dibagi menjadi 

3 tahap, yaitu Tahap I adalah rancang bangun tungku gasifikasi dan pengaruh debit udara 

gasifikasi dan jenis burner terhadap unjuk kerja tungku (temperatur aksial tungku, temperatur 

nyala, heating rate, dan efisiensi termal), Tahap II adalah rancang bangun spray scrubber dan 

pengaruh arah spray dan jenis adsorben terhadap unjuk kerja scrubber (log mean temperature 

difference, heat transfer, dan efisiensi scrubber), serta Tahap III adalah unjuk kerja (putaran, 

data, dan torsi) generator set kapasitas 3 kW berbahan bakar producer gas sekam padi.  

 

Gambar 2.1. Peta jalan penelitian aplikasi teknologi gasifikasi 

 

2.1. Tahap I. Rancang Bangun dan Unjuk Kerja Tungku Gasifikasi  

2.1.1. Diagram alir penelitian 

Gambar 2.2 menujukkan diagram alir penelitian Tahap dimana dimulai dengan 

perancangan tungku gasifikasi kapasitas 3 kg. Perancangan dimensi utama tungku, yaitu 

diameter dan tinggi didasarkan pada propertis fisik dan termal sekam padi serta waktu operasi 

tungku dalam satu kali pengisian bahan bakar. Setelah dimensi utama didapatkan, selanjutnya 

tungku difabrikasi di salah satu bengkel produksi yang ada di Yogyakarta. Tungku gasifikasi 

dibuat dari pipa besi dengan bentuk silinder annulus. Selanjutnya tungku diuji dengan feedstock 

sekam padi untuk mengetahui pengaruh debit udara gasifikasi serta jenis burner terhadap unjuk 

kerja tungku (temperatur aksial tungku, temperatur nyala, heating rate, dan efisiensi termal). 

Debit udara yang digunakan adalah 80, 100, 120 lpm (liter per menit) serta tiga jenis burner 

berbeda, yaitu burner A, B, dan C 
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Gambar 2.2. Diagram alir penelitian Tahap I 

 

2.1.2. Setup pengujian 

Setup alat uji dalam penelitian Tahap I dapat dilihat dalam Gambar 2.3. Setup terdiri 

dari tungku gasifikasi, blower keong, rotameter, unit water boiling test (WBT), termokopel tipe 

K, dan data logger. Tungku gasifikasi sendiri terdiri dari gasifier jenis updraft dan burner. 

Blower digunakan untuk mensuplai udara gasifikasi ke dalam tungku. Debit udara diatur 

dengan rotameter. Tiga buah termokopel digunakan untuk mengukur temperatur aksial tungku 

di ketinggian 150 mm (T1), 300 mm (T2), dan 450 mm (T3) dari grate (angsang). Satu 

termokopel digunakan untuk mengukur temperatur nyala burner (Tf), satu termokopel untuk 

mengukur temperatur air dalam WBT (Tw). Data pengukuran temperatur disimpan dalam data 

logger Graphtec 240.  
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Gambar 2.3. Setup pengujian Tahap I 

 

2.1.3. Prosedur pengujian  

Pengujian Tahap I ini terdiri dari pengujian pengaruh debit udara gasifikasi dan jenis 

burner terhadap unjuk kerja tungku (profil temperatur aksial, temperatur nyala, heating rate, 

dan efisiensi termal). Tungku gasifikasi diuji dalam sistem bacth dengan 3 kg sekam padi untuk 

1 jam operasi. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali dengan variasi debit udara gasifikasi 80 

lpm, 100 lpm, dan 120 lpm. Pada pengujian pengaruh jenis burner, digunakan 3 jenis burner 

LPG yang ada di pasaran. Gambar 2.4 menunjukkan gambar teknik ketiga jenis burner yang 

diuji dalam penelitian ini, yaitu burner A, burner B, dan burner C.  

  
 

Burner A Burner B Burner C 

Gambar 2.4. Design burner A, B, dan C 
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Berikut adalah prosedur pengujian pengaruh debit udara gasifikasi terhadap unjuk kerja: 

1. Masukkan sekam padi sebanyak 3 kg ke dalam tungku melalui hopper. 

2. Atur bukaan rotameter untuk debit 80 lpm. 

3. Isi unit WBT dengan air sebanyak 3 liter (± 3 kg). 

4. Siapkan termokopel di lokasi pengukuran T1, T2, T3, Tf, dan Tw, serta dihubungkan 

dengan data logger. 

5. Nyalakan blower dan nyalakan sekam padi dalam tungku dengan menggunakan 

bantuan pemantik gas.  

6. Nyalakan data logger dan data pengukuran temperatur secara otomatis terekam dan 

tersimpam dalam data logger. 

7. Uji coba dilakukan sampai sekam padi habis tergasifikasi kira kira selama 1 jam. 

8. Setelah selesai pengujian, berat air dalam unit WBT ditimbang. 

9. Ulangi langkah diatas untuk debit udara gasifikasi 100 lpm dan 120 lpm 

 

Prosedur pengujian pengaruh jenis burner terhadap unjuk kerja tungku adalah sebagai berikut: 

1. Masukkan sekam padi sebanyak 3 kg ke dalam tungku melalui hopper. 

2. Atur bukaan rotameter pada debit 100 lpm. 

3. Pasangkan burner A pada bagian atas tungku. 

4. Isi unit WBT dengan air sebanyak 3 liter (± 3 kg). 

5. Siapkan termokopel di lokasi pengukuran T1, T2, T3, Tf, dan Tw, serta dihubungkan 

dengan data logger. 

6. Nyalakan blower dan nyalakan sekam padi dalam tungku dengan menggunakan 

bantuan pemantik gas.  

7. Nyalakn data looger data data pengukuran temperatur secara otomatis terekam dalam 

data logger. 

8. Uji coba dilakukan sampai sekam padi habis tergasifikasi kira kira selama 1 jam. 

9. Setelah selesai pengujian, berat air dalam unit WBT ditimbang. 

10. Ulangi langkah diatas untuk burner B dan burner C 

 

2.1.4. Analisa dan perhitungan 

Setelah data-data temperatur dan berat air diakhir pengujian didapatkan, selanjutnya 

dilakukan analisa dan perhitungan. Temperatur aksial T1, T2, dan T3 dianalisa dan dibahas. 

Data temperatur dan berat air WBT digunakan untuk menghitung heating rate dan efisiensi 

termal dengan Pers. (2.1) dan Pers. (2.2). 
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Heating rate (Berrueta et al., 2008)  

Ew =
mwcp,w(Tb−Ti)+hvmv

(Δt)
            (2.1) 

Efisiensi termal tungku  

ηT =
Ew

𝑚𝑓×𝐻𝐻𝑉𝑓
x100%    `   (2.2) 

Dimana mf adalah massa biomassa yang habis terbakar (kg), Δt adalah durasi pengujian (h), 

Ew adalah kalor yang berguna untuk penguapan air dalam panci (W), cp,w adalah kalor jenis air, 

Tb and Ti adalah temperatur didih air dan temperatur air mula-mula (°C), hv adalah kalor 

penguapan spesifik air, dan mv adalah massa uap air yang didapat dari selisih massa air di WBT 

sebelum dan sesudah pengujian (kg) 

 

2.2. Tahap II. Rancang Bangun dan Unjuk Kerja Spray Scrubber  

2.2.1.Diagram alir penelitian 

Gambar 2.5 menyajikan diagram alir penelitian Tahap II dimana dimulai dengan 

perancangan dan fabrikasi spray scrubber. Spray scrubber dibuat dari pipa besi berdiameter 

600 mm dengan ketinggian 1000 mm. Spray scrubber memiiki dua pipa saluran adsorben 

sehingga arah spray terhadap producer gas dapat diatur. Pengujian Tahap II dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh arah spray dan jenis adsorben terhadap unjuk kerja scrubber, yaitu log 

mean temperatur difference (LMTD), heat transfer, dan efisiensi scrubber. 

 

 

Gambar 2.5. Diagram alir penelitian Tahap II 
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2.2.2. Setup pengujian 

Setup pengujian Tahap II disajikan dalam Gambar 2.6. Spray scrubber dipasang pada 

downdraft gasifier. Producer gas yang sudah dibersihkan tarnya dialirkan ke flare untuk 

dibakar. Tar sampling dilakukan sebelum dan sesudah scrubber dengan metode impinging 

bottle. Producer gas di by-passed ke botol Isopronaol dengan menggunakan pompa vacuum. 

Debit producer gas yang mengalir ke botol diukur dengan rotameter. Termokopel tipe K 

digunakan untuk mengukur temperatur adsorben inlet (Ta,1), temperatur adsroben outlet (Ta,2), 

temperatur producer gas inlet (Tg,1), dan temperatur producer gas outlet (Tg,o). Data temperatur 

direkam dan disimpan dengan data logger Graphtec 240.  

 

 

Gambar 2.6. Setup pengujian Tahap II 

 

2.2.3. Prosedur pengujian 

Pengujian Tahap II dibagi menjadi dua bagian, pengujian dengan variasi arah spray dan 

variasi jenis adsroben. Arah spray yang diuji adalah arah spray tegak lurus arah aliran producer 

gas (cross spray), arah spray berlawanan dengan arah aliran producer gas (counter spray), dan 

gabungan keduanya (mixed spray). Model arah spray ditunjukkan dalam Gamabr 2.7. 

Sedangkan jenis adsoben yang diuji adalah air, minyak jelantah, dan oli bekas. Propertis fluida 

dari ketiga adsorben tersebut terlihat dalam Tabel 2.1.  
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Gambar 2.7. Model cross, counter, dan mixed spray scrubber 

 

Tabel 2.1. Masa jenis dan kalor jenis adsorben (amesweb.info & engineeringtoolbox) 

Adsorben 
Massa jenis 

(kg/m3) 

Kalor jenis 

(kJ/kg.K) 

Water 4.18 1000 

Cooking oil 1.67 840 

Engine lubricant 2.05 872.5 

 

Prosedur pengujian variasi arah spray adalah sebagai berikut: 

1. Masukkan sekam padi ke dalam gasifier 

2. Setting arah spray untuk arah tegak lurus aliran producer gas (cross spray). Pipa 

adsorben vertikal dibuka dan pipa adsorben horisontal ditutup.  

3. Atur bukaan rotameter pada debit adsorben air 5 lpm. 

4. Siapkan termokopel ke lokasi pengukuran (Ta1, Ta2, Tg1, Tg2) dan dihubungkan ke data 

logger. 

5. Siapkan botol isopropanol dan pasangkan sesuai setup pengujian. 

6. Mulai pengujian dengan menyalakan suction fan dan penyalaan sekam padi dalam 

gasifier. 

7. Setelah 5 menit, hidupkan pompa vacuum, keran adsorben, dan data logger. 

8. Catat debit producer gas yang mengalir ke botol isopropanol sebelum dan sesudah 

scrubber. 

9. Setelah selesai pengujian, isopropanol di impinging botol sebelum dan sesudah 

scrubber dioven selama 2 jam pada temperatur 50ºC. Isopropanol menguap dan 

menyisakan endapan tar.  
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10. Timbang endapan tar untuk mendapatkan massa tar (gravimetric tar). 

11. Ulangi langkah diatas untuk counter spray dan mixed spray. 

 

Sedangkan untuk pengujian variasi jenis adsorben, arah spray yang digunakan adalah cross 

spray dan debit adsorben 5 lpm. Prosedur pengujiannya sama dengan prosedur pengujian untuk 

pengujian variasi arah spray.  

 

2.2.4. Analisa dan perhitungan 

Data-data pengujian digunakan untuk perhitungan mendapatkan LMTD, tar content, 

dan efisiensi scrubber dengan Pers. (2.3) – Pers. (2.5). 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =
∆𝑇1−∆𝑇2

𝑙𝑛(
∆𝑇1
∆𝑇2

)
            (2.3)  

𝑇𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 =
𝑚𝑇

�̇�𝑔
        (2.4) 

𝜂𝑠 = (
𝑇𝐶1−𝑇𝐶2

𝑇𝐶1
) × 100%       (2.5) 

Dimana ∆𝑇1 dan ∆𝑇2 adalah selisih temperatur gas dan adsorben di inlet dan outlet, mT adalah 

massa tar (g), �̇�𝑔 adalah debit producer gas ke impingnng botol, TC1 dan TC2 adalah tar content 

sebelum dan sesudah spray scrubber (mg/Nm3). 

 

2.3. Tahap III. Unjuk Kerja Genset 3 kW Berbahan Bakar Producer Gas Sekam Padi 

2.3.1. Diagram alir penelitian 

Diagram alir penelitian Tahap III disajikan dalam Gambar 2.8. Penelitian tahap ini 

diawali dengan instalasi generator set kapasitas 3 kW ke sistem downdraft gasifier sekam padi 

dan dilanjutkan dengan pengujian unjuk kerja genset. Unjuk kerja genset yang diteliti adalah 

putaran, torsi, dan daya pada variasi beban listrik 180, 360, 540, 720, 900, 1080 Watt. Selain 

itu temperatur dinding silinder dan temperatur gas buang juga diamati.  

 

2.3.2. Setup pengujian 

Gambar 2.9 menampilkan photo setup uji coba producer gas sebagai bahan bakar 

genset 3 kW. Setup pengujian terdiri dari downdraft gasifier, spray scrubber, suction fan, 

genset 3 kW, serta panel beban lsitrik. Genset yang digunakan adalah genset bi-fuel (bensin 

atau LPG) sehingga tidak diperlukan modifikasi sistem intake bahan bakarnya. Spesifikasi 

genset yang digunakan dalam penelitian ini diberikan dalam Tabel 2.2. 
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Gambar 2.8. Diagram alir penelitian Tahap III  

 

 

Gambar 2.9. Photo set pengujian Tahap III (Susastriawan et al., 2021) 

 

Tabel 2.2. Spesifikasi genset  

Parameter Spesifikasi 

Bahan bakar  Bi-Fuel: Bensin atau LPG 

Tipe mesin 4-Langkah, 1 Silinder 

Sistem pengapian Coil  

Sistem pendingin Udara 

Output generator AC  3 kW (bensin); 2 kW (LPG) 
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2.3.3. Prosedur pengujian 

Uji coba generator 3 kW berbahan bakar producer gas sekam padi dan dilakukan dalam 

sistem batch selama 1 jam. Prosedur pengujian sebagai berikut: 

1. Masukkan sekam padi sebanyak 3 kg ke dalam gasifier dan atur debit udara. 

2. Pasangkan termokopel pada dinding luar blok silinder dan pada pipa gas buang serta 

sambungkan ke data logger. 

3. Mulai menghidupkan suction fan dan menyalakan sekam padi dalam gasifier. 

4. Setelah 5 menit, hidupkan genset dan mulai pengukuran dengan variasi beban setiap 10 

menit. 

5. Hidupkan 3 buah lampu listrik untuk beban 180 W. Setiap lampu memiliki daya 60 W. 

6. Ukur putaran poros generator dengan tachometer, serta arus dan tegangan keluaran 

genset dengan tang meter dan voltmeter. 

7. Ulangi langkah ke-6 untuk setiap variasi beban. 

 

2.3.4. Analisa dan perhitungan 

Data temperatur silinder dan temperatur gas buang digunakan untuk menganalisa 

kestabilan mesin genset saat beroperasi dengan producer gas. Sedangkan data putaran, arus, 

dan tegangan digunakan untuk menghitung daya generator dan torsi mesin dengan persamaan 

berikut. 

P = V × I          (2.6) 

T =
60×P

2×π×N
         (2.7) 

dimana P adalah daya generator (W), V adalah tegangan keluaran (Volt), I adalah arus keluaran 

(Ampere), T adalah torsi mesin (Nm), dan N adalah putaran mesin (rpm). 



 

 

 

3.1. Definisi 

Gasifikasi biomassa adalah proses termo-kimia yang mengubah biomassa menjadi 

bahan bakar gas yang disebut dengan producer gas. Biomassa yang digunakan dalam gasifikasi 

disebut dengan feedstock. Proses gasifikasi terjadi di dalam reaktor yang disebut gasifier. 

Dalam gasifikasi, feedstock mengalami reaksi termo-kimia pengeringan, pirolisis, oksidasi, dan 

reduksi (Basu, 2010, Khisore, 2008). Producer gas hasil dari proses gasifikasi terdiri dari 

campuran beberapa gas mampu bakar (combustible gas) dan tidak mampu bakar (non-

combustible gas). Dibandingan dengan pembakaran langsung biomassa, pembakaran producer 

gas lebih bersih dan ramah lingkungan sehingga mendapat banyak perhatian sebagai sistem 

konversi energi alternatif dewasa ini (Hernández et al., 2010). 

 

3.2. Proses Termo-Kimia Gasifikasi  

3.2.1. Reaksi global gasifikasi 

Jika fraksi ultimat Karbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), dan Nitogen (N) suatu 

biomassa adalah x, y, z, dan k, maka reaksi umum gasifikasi biomassa dengan udara sebagai 

medium gasifikasi adalah seperti Pers. (3.1) 

   COxHxNOmCxHyOzNkn 22122 76.3)(     

       254423 NCHCO xxx       (3.1) 

dimana n dan m adalah jumlah molar biomassa dan udara gasifikasi. Jumlah udara gasifikasi 

yang digunakan berhubungan dengan equivalence ratio. Sedangkan x1, x2, x3, x4, dan x5 adalah 

fraksi gas H2, CO, CO2, CH4, dan N2 yang terkandung dalam producer gas. Gas H2, CO, dan 

CH4 merupakan gas mampu bakar (combustible gas) sedangkan gas CO2 dan N2 adalah gas 

yang tidak mampu bakar (non-combustible gas). 

 

3.2.2. Proses Gasifikasi 

Secara umum, proses gasifikasi terdiri dari proses-proses pengeringan (drying), pirolisis 

(pyrolysis), reduksi (reduction), oksidasi (oxidation). Gambar 3.1 mengilustrasikan proses 

gasifikasi biomassa.   
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Gambar 3.1. Proses gaisifkasi biomassa (Basu, 2010) 

 

3.2.3. Pengeringan (drying) 

Feedstock mengalami proses pengeringan sebagai akibat terjadinya kontak antara 

feedstock dengan gas panas yang dihasilkan dari proses oksidasi. Sebagian kalor dari gas 

tersebut diserap oleh feedstock sehingga temperatur feedstock mencapai 100-200°C (Puig-

arnavat et al., 2010) dan menyebabkan uap air (moisture) di dalam feedstock menguap sehingga 

terjadi pengeringan. Proses pengeringan dalam gasifikasi dapat dituliskan seperti pada Pers. 

(3.2). Setiap 1 kilogram moisture dalam feedstock akan menggunakan minimal 2260 kJ kalor 

dari proses oksidasi untuk penguapan.   

)(2)(2 gl OHOH          (3.2) 

 

3.2.4. Pirolisis (pyrolysis) 

Pirolisis adalah proses pemecahan molekul-molekul feedstock menjadi molekul yang 

lebih ringan dengan susunan molekul yang lebih sederhana yang berlangsung pada kisaran 

temperatur 200-700°C. Menurut Basu (2010), pirolisis menghasilkan gas, cairan (liquid), dan 

arang (char) seperti tampak pada Gambar 3.2. Selama pirolisis terjadi proses dekomposisi 

primer feedstock menjadi condensable gas dan arang. Condensable gas selanjutnya 

didekomposisi menjadi arang, non-condensible gas (CO, CO2, H2, dan CH4), dan tar (Pers. 

3.3). Proses dekomposisi terjadi antara gas dengan gas (homogenous reaction) dan antara gas 

dengan padatan (heterogenous reaction).  

tarCHHCOCOgasCarangBiomassa ),,,,(),( 422    (3.3) 
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Gambar 3.2. Pirolisis biomassa (Basu, 2010) 

 

3.2.5. Oksidasi (oxidation) 

Oksidasi atau reaksi pembakaran berlangsung pada temperatur 800-1400°C. Oksidasi 

merupakan reaksi heterogen antara karbon dalam feedstock dengan oksigen dalam media 

gasifikasi. Kalor yang dihasilkan oleh proses oksidasi digunakan untuk pengeringan, pirolisis, 

dan reaksi endotermik reduksi (Basu, 2010). Oksidasi dapat dibedakan menjadi oksidasi 

sebagian (partial oxidation) dan oksidasi sempurna (total oxidation). 

Oksidasi sebagian 

kJ/mol 111COOC 22
1         (3.4) 

Oksidasi sempurna 

kJ/mol 394COOC 22         (3.5) 

  

3.2.6. Reduksi (reduction) 

Gas mampu bakar CO, H2, dan CH4 dalam producer gas terbentuk selama proses 

reduksi. Terjadi reaksi endotermik Bouduard dan Water-Gas serta reaksi eksotermik Water-

Gas Shift dan Metanasi (Basu, 2010) selama proses reduksi. Reaksi-reaksi yang terjadi selama 

proses reduksi adalah seperti pada Pers. (3.6) – Pers. (3.9) 

Reaksi Bouduard  

 C+ CO2 ↔ 2CO+ 172 kJ/mol      (3.6) 

Reaksi Water-Gas  

 C+ H2O ↔ CO+ H2 + 131 kJ/mol      (3.7) 

Reaksi Water-Gas Shift  

 CO+ H2O ↔ CO2 + H2 − 41,2 kJ/mol     (3.8) 
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Reaksi Metanasi 

 C+ 2H2 ↔ CH4 − 74,8kJ/mol      (3.9) 

 

Laju reaksi Water-Gas lebih cepat dari reaksi Bouduard dan jauh lebih cepat dari reaksi 

Metanasi. Namun, reaksi reduksi jauh lebih lambat dari reaksi oksidasi (Basu, 2010). Jika 

diurutkan dari laju reaksi yang tercepat maka dapat dituliskan Reaksi Oksidasi  >> Reaksi 

Water-Gas > Reaksi Bouduard >> Reaksi Metanasi. 

  

3.3. Kinetika Gasifikasi 

Analisa stoikiometri dapat digunakan untuk mengetahui produk dari suatu reaksi. Karena 

laju reaksi yang sangat cepat serta residence time yang sangat singkat, maka tidak semua 

reaktan terkonversi menjadi produk. Untuk mengetahui seberapa cepat produk terbentuk serta 

untuk mengetahui apakah reaksi yang terjadi sudah selesai atau belum, maka diperlukan analisa 

kinetika gasifikasi.  

 

3.3.1. Kesetimbangan reaksi 

Misalkan suatu reaksi pada Pers (3.10) 

𝑛𝐴 +𝑚𝐵
𝑘1
→ 𝑝𝐶 + 𝑞𝐷        (3.10) 

 

dimana n, m, p, dan d adalah koefisien stoikiometri, k1 adalah konstanta forward reaction. Jika 

r1 adalah laju reaksi Pers. (3.10) yang tergantung dari konsentrasi reaktan A dan B (CA dan CB),  

maka laju reaksi r1 dapat dihitung dengan Pers. (3.11) 

𝑟1 = 𝑘1𝐶𝐴
𝑛𝐶𝐵

𝑚         (3.11) 

 

Jika reaksi Pers. (3.10) adalah reaksi bolak balik, maka C dan D sebagai reaktan, A dan B 

sebagai produk, serta k2 adalah konstanta backward reaction. 

𝑝𝐶 + 𝑞𝐷
𝑘2
→ 𝑚𝐴 + 𝑛𝐵        (3.12) 

 

Maka laju reaksi Pers. (3.12) menjadi 

𝑟2 = 𝑘2𝐶𝐶
𝑝𝐶𝐷

𝑞
         (3.13) 

 

Reaktan A dan reaktan B memiliki konsentrasi tinggi di awal reaksi, sehingga laju forward 

reaction r1 lebih tinggi dari laju reverse reaction r2 (r1 > r2) diawal reaksi. Dengan berjalannya 
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waktu, reaktan A dan B semakin banyak menghasilkan produk C dan D. Hal ini meningkatkan 

laju reaksi r2, sampai tercapai equilibrium state dimana r1 = r2. Ketika tercapai kesetimbangan 

(equlibrium state), maka: 

 Konsentrasi reaktan maupun produk tidak berubah lagi 

 Laju forward reaction sama dengan laju backward reaction (r1 = r2) 

 Energy bebas Gibbs (Gibbs free energy) sistem  minimum 

 Entropy sistem maksimum 

 

Pada kondisi kesetimbangan (equilibrium state) 

 𝑟1 = 𝑟2  

 𝑘1𝐶𝐴
𝑛𝐶𝐵

𝑚 = 𝑘2𝐶𝐶
𝑝𝐶𝐷

𝑞
        (3.14)  

 

3.3.2. Konstanta kecepatan reaksi 

Konsanta kecepatan reaksi (Reaction rate constant) tidak tergantung kepada konsentrasi 

melainkan tergantung kepada temperatur dan diekspesikan dengan rumus Arrhenius. 

 𝑘 = 𝐴0𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸

𝑅𝑇
)        (3.15) 

 

Dimana A0 adalah konstanta pre-ekponensial, E adalah energi aktivasi, R adalah konstanta gas 

universal, dan T adalah temperatur.  

 

3.3.3. Konstanta kesetimbangan 

Konstanta kesetimbangan (Equilibrium constant) adalah rasio antara forward reaction 

rate dengan backward reaction rate 

 𝐾𝑒 =
𝑘1

𝑘1
=

𝐶𝐶
𝑝
𝐶𝐷
𝑞

𝐶𝐴
𝑛𝐶𝐵

𝑚        (3.16) 

Konstanta kesetimbangan tergantung pada temperatur tetapi tidak tergantung pada tekanan. 

Tabel 3.1 menyajikan konstanta kesetimbangan dan heat of formation reaksi gasifikasi (Basu, 

2010). 
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Tabel 3.1. Konstanta kesetimbangan dan heat of formation (Basu, 2010) 

 

 

3.3.4. Energi bebas Gibbs  

Energi bebas Gibbs (Gibbs free energy) adalah salah satu fungsi termodinamika yang 

merupakan fungsi dari perubahan entropi dan enthalpi 

 ∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆        (3.17) 

 

Probstein & Hicks (2006) memberikan korelasi empiris fungsi Gibbs dan enthalpy of formation 

seperti pada Pers. (3.18) dan Pers. (3.19). 

 ∆𝐺𝑓,𝑇
0 = ∆ℎ298

0 − 𝑎′𝑇𝑙𝑛(𝑇) − 𝑏′𝑇2 − (
𝑐′

2
)𝑇3 −(

𝑑′

3
)𝑇4 + (

𝑒′

2𝑇
) + 𝑓′ + 𝑔′𝑇    (𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙) 

           (3.18) 

 ∆𝐻𝑓,𝑇
0 = ∆ℎ298

0 + 𝑎′𝑇 + 𝑏′𝑇2+ 𝑐′𝑇3 + 𝑑′𝑇4 + (
𝑒′

𝑇
) + 𝑓′      (𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙)     (3.19) 

Konstanta persamaan a’ sampai f’ dapat dilihat pada buku termodinamika atau sumber lain 

yang relevan. Konstanta kesetimbangan suatu reaksi yang berlangsung pada temperatur T, 

dapat dicari dari energi bebas Gibbs 

 𝐾𝑒 = 𝑒𝑥𝑝 (−
∆𝐺

𝑅𝑇
)        (3.20) 

 

3.3.5. Kinetika reaksi gas-solid 

Laju reaksi gasifikasi char hasil pirolisis adalah jauh lebih lambat dari reaksi 

pirolisisnya. Volume gasifier lebih didasarkan pada laju gasifikasi char. Reaksi gasifikasi char 

memegang peranan penting dalam rancang bangun dan unjuk kerja gasifier. 

Reaksi gas-solid pada gasifikasi adalah reaksi Bouduard (3.21), reaksi Water-Gas (3.22), 

dan reaksi Methanasi (3.23).  

𝐶 + 𝐶𝑂2 → 2𝐶𝑂        (3.21) 

𝐶 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂 + 𝐻2        (3.22) 



 
 

 
20 

𝐶 + 2𝐻2 ↔ 𝐶𝐻4        (3.23) 

 

Laju kinetika reaksi Bouduard adalah: 

𝑟𝑏 =
𝑘𝑏1𝑃𝐶𝑂2

1+(𝑘𝑏2 𝑘𝑏3⁄ )𝑃𝐶𝑂+(𝑘𝑏1 𝑘𝑏3⁄ )𝑃𝐶𝑂2
    (𝑠−1)      (3.24) 

 

dimana PCO dan PCO2 adalah tekanan parsial CO dan CO2. Jika konsentrasi CO relatif kecil 

serta pengaruh inhibitor (inhibition effect) diabaikan, maka laju reaksi Bouduard dapat 

disederhanakan menjadi reaksi orde-n 

𝑟𝑏 = 𝐴𝑏𝑒
−
𝐸

𝑅𝑇𝑃𝐶𝑂2   
𝑛 (𝑠−1)       (3.25) 

 

Untuk reaksi Bouduard, energi aktifasi (E) untuk char biomassa berkisar dari 200 sampai 250 

kJ/mol, dan nilai n antara 0,4 sampai 0,6 (Blasi, 2009).   

 

Sedangkan laju kinetika reaksi Water-Gas adalah: 

𝑟𝑤 =
𝑘𝑤1𝑃𝐻2𝑂

1+(𝑘𝑤1 𝑘𝑤3⁄ )𝑃𝐻2𝑂+(𝑘𝑤2 𝑘𝑤3⁄ )𝑃𝐻2
    (𝑠−1)      (3.26) 

 

Namun, pada analisa kinetika gasifikasi dapat digunakan laju kinetika orde ke-n yang lebih 

sederhana 

𝑟𝑤 = 𝐴𝑤𝑒
−
𝐸

𝑅𝑇𝑃𝐻2𝑂   
𝑛 (𝑠−1)       (3.27) 

 

3.3.6. Kinetika reaksi phase gas  

Di dalam gasifikasi, reaksi gas phase yang penting adalah shift reaction dan CO 

combustion. 

 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑂2 +𝐻2       (3.28) 

 𝐶𝑂 +
1

2
𝑂2 ⇌ 𝐶𝑂2        (3.29) 

Laju forward reaction (r1) dan heat of formation untuk Pers. (3.28) dan Pers. (3.29) dapat 

dilihat dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Laju forward reaction (r1) dan heat of formation (Basu, 2010) 

Reaksi Laju forward  reaksi (r1) Heat of formation 
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Sedangkan laju backward reaction untuk shift reaction dan CO combustion adalah 

 𝑘2 = 126,2 𝑒𝑥𝑝 (−
47,29

𝑅𝑇
) 𝐶𝐶𝑂2𝐶𝐻2  (

𝑚𝑜𝑙
𝑚3⁄ )    (3.30) 

 𝑘2 = 5,18 × 10
8 𝑒𝑥𝑝 (−

167,47

𝑅𝑇
)𝐶𝐶𝑂2     (3.31) 

Jika k1 diketahui, maka pada tekanan 1 atm k2 dapat dicari dari persamaan konstanta 

kesetimbangan 

 𝐾𝑒 =
𝑘1

𝑘2
= 𝑒𝑥𝑝 (

−∆𝐺0

𝑅𝑇
)       (3.32) 

Sementara itu untuk shift reaction, ΔG0 dapat dihitung dengan persamaan yang diberikan oleh 

Callaghan (2006) dengan T dalam Kelvin 

 ∆𝐺0 = −32,197 + 0,031𝑇 − (
1774,7

𝑇
) (𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙)     (3.33) 

 

3.4. Parameter Gasifikasi 

Parameter gasifikasi dibedakan menjadi parameter operasi dan parameter unjuk kerja. 

Parameter operasi adalah parameter yang digunakan selama proses gasifikasi, seperti medium 

gasifikasi, equivalence ratio, temperatur gasifikasi, laju konsumsi feedstock, dan laju propagasi 

nyala. Sedangkan parameter unjuk kerja adalah parameter yang digunakan untuk asesmen 

unjuk kerja gasifier, seperti kualitas producer gas (komposisi, nilai kalor, kandungan tar) serta 

cold gas efficiency gasifier.  

 

3.4.1. Medium gasifikasi 

Udara adalah medium gasifikasi yang paling umum digunakan dalam proses gasifikasi. 

Selain udara, untuk meningkatkan nilai kalor producer gas, medium gasifikasi lain yang dapat 

digunakan adalah uap air (steam) dan oksigen. Medium gasifikasi dapat mempengaruhi nilai 

kalor per unit volume producer gas. Karena udara mengandung nitrogen yang bersifat inert, 

maka akan terdapat nitrogen di dalam producer gas jika menggunakan medium gasifikasi 

udara. Nilai kalor producer gas paling tinggi terjadi jika menggunakan medium gasifikasi 

oksigen, sedangkan yang terendah jika medium gasifikasinya adalah udara seperti terlihat pada 

Tabel 3.3.  

Tabel 3.3. Pengaruh medium gasifikasi (Basu, 2010) 

Media gasifikasi Nilai kalor (MJ/Nm3) 

Oksigen 12-28 

Steam 10-18 

Udara 4-7 
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3.4.2. Equivalence ratio 

Perbandingan antara air-fuel ratio aktual dengan air-fuel ratio stoikiometri disebut 

dengan equivalence ratio (ø). Equivalence ratio efektif untuk gasifikasi biomassa adalah 0,2-

0,4 seperti terlihat dalam Gambar 3.3 (Kaupp & Goss,1981).  

 

Gambar 3.3. Equivalence ratio efektif gasifikasi biomassa (Kaupp & Goss, 1981). 

 

Equivalence ratio berhubungan dengan laju aliran massa udara yang dipasok ke gasifier 

selama gasifikasi berlangsung. Laju udara aktual yang diperlukan dalam gasifikasi didasarkan 

pada air-fuel ratio stoikiometri pembakaran [A/F]st dan equivalence ratio (ø). Air-fuel ratio 

stoikiometri adalah perbandingan antara laju massa udara dengan laju massa feedstock untuk 

pembakaran stoikiometri. Air-fuel ratio stoikiometri dapat dihitung dengan Pers. (3.34) 

[𝐴 𝐹⁄ ]𝑠𝑡 = (𝑥 +
𝑦

4
−
𝑧

2
) × (

𝑀𝑊𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎

𝑀𝑊𝑓
)      (3.34) 

dimana x, y, dan z adalah komposisi C, H, dan O feedstock yang didapat dari uji ultimat. Hasil 

uji ultimat dan uji proksimat sekam padi disajikan dalam Tabel 3.4 (Susastriawan et al., 2017a, 

2019b). Sedangkan MWudara dan MWf masing masing adalah berat molekul udara dan berat 

molekul feedstock. Sedangkan MWudara dan MWf dihitung dengan Pers. (3.35) dan (3.36) 

MWudara = MW O2 + 3,76 MW N2      (3.35) 

       12x 1y 14z 16kfMW           (3.36) 

Air-fuel ratio aktual [A/F]act untuk gasifikasi tergantung dari equivalence ratio (ø) dan Air-fuel 

ratio stoikiometri. Air-fuel ratio aktual dapat dihitung dengan Pers. (3.37) dari Reed & Das 

(1988) serta equivalence ratio dengan Pers. (3.38) dari Sheth & Babu (2009). Pada gasifikasi 

equivalence ratio didefinisikan berbeda dengan equivalence ratio pembakaran. Dalam 

pembakaran equivalence ratio dibawah 1 adalah campuran dengan udara berlebih (excess air), 
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sedangkan pada gasifikasi equivalence ratio dibawah 1 adalah campuran dengan udara minim 

(deficent air) 

 [𝐴 𝐹⁄ ]𝑎𝑐𝑡 = 𝜙 × [𝐴 𝐹⁄ ]𝑠𝑡       (3.37) 

 

𝜙 =
[𝐴 𝐹⁄ ]𝑎𝑐𝑡

[𝐴 𝐹⁄ ]𝑠𝑡
         (3.38) 

 

Tabel 3.4. Properti proksimat dan ultimat sekam padi (Susastriawan et al., 2018a, 2019b) 

Proksimat  Sekam Padi (wt%, adb) Standar ASTM 

FC (Fixed carbon) 12.83 D 3172 

VM (Volatile matter) 56.20 D 3175 

Ash 21.17 D 3174 

Moisture 9.80 D 3173 

Ultimat    

Karbon 34.05 D 3173 

Hidrogen 5.35 D 3173 

Oksigen 39.14 D 3176 

Nitrogen 0.17 D 3173 

Sulphur 0.12 D 4239 

HHV (MJ/kg) 13.39 D 5865 

LHV (MJ/kg) 12.08 - 

 

Sedangkan laju aliran massa udara ( am


) dan laju aliran volumetrik udara ( aQ


) dihitung dengan 

Pers. (3.39) dan Pers. (3.40) 

 𝑚
•

𝑎 = [𝐴 𝐹⁄ ]𝑎𝑐𝑡 ×
𝑚𝑓

𝑡
        (3.39) 

�̇�𝑎 =
�̇�𝑎

𝜌𝑎
          (3.40) 

dimana mf adalah massa biomassa, t adalah waktu gasifikasi, ρa adalah massa jenis udara. 

 

3.4.3. Temperatur gasifikasi 

Temperatur gasifikasi dipengaruhi oleh equivalence ratio. Kenaikan equivalence ratio 

dapat meningkatkan proses oksidasi sehingga kalor yang dilepaskan meningkat dan temperatur 

gasifikasi naik (Guo et al., 2014). Pada temperatur tinggi, proses tar cracking berlangsung 

lebih baik, volume dan nilai kalor producer gas meningkat (Liu et al., 2012). Persentase gas 

mampu bakar H2 dan CO dalam producer gas meningkat dengan kenaikan temperatur (Wang 

et al., 2015) sehingga nilai kalor producer gas bertambah. 
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Gambar 3.4 adalah profil temperatur gasifikasi biomassa di dalam gasifier tipe 

downdraft (Basu, 2010). Kalor yang dihasilkan dari oksidasi mengalir ke bawah menuju zona 

reduksi sehingga temperatur di zona reduksi relatif tinggi. Kalor tersebut digunakan untuk 

proses endotermik di zona reduksi dan juga untuk tar cracking. Producer gas yang dihasilkan 

dari gasifier tipe downdraft memiliki kadar tar yang rendah.  

 

Gambar 3.4. Profil temperatur aksial gasifier tipe downdraft (Basu, 2010) 

 

Gambar 3.5 adalah profil temperatur aksial downdraft gasifier untuk gasifikasi sekam 

padi dengan equivalence ratio 0,20 (Susastriawan, 2018). Profil temperatur aksial gasifikasi 

sekam padi hampir sama dengan profil temperatur aksial gasifikasi biomass oleh Basu (2010). 

Dari gambar 3.5, didapatkan pula bahwa jarak tuyer-grate (TG) mempengaruhi temperatur 

maksimal gasifikasi. Temperatur maksimal sebesar 943 °C terjadi pada TG 400 mm. 

 

 

Gambar 3.5. Profil temperatur gasifikasi sekam padi (Susastriawan, 2018b) 
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3.4.4. Laju konsumsi feedstock 

Laju konsumsi feedstock berhubungan dengan laju aliran medium gasifikasi, ukuran dan 

kandungan air feedstock. Laju konsumsi feedstock berbanding lurus dengan laju aliran udara 

dan berbanding terbalik dengan ukuran feedstock (Tinaut et al., 2008). Laju konsumsi biomassa 

meningkat  dengan peningkatan laju aliran udara. Laju oksidasi berlangsung cepat dengan 

kenaikan laju udara. Tersedia lebih banyak oksigen dalam udara untuk proses oksidasi dengan 

meningkatnya laju aliran udara.  

Sedangkan laju konsumsi feedstock menurun dengan bertambahnya ukuran feedstock. 

Proses oksidasi berlangsung lebih lambat pada feedstock yang lebih besar sehingga konsumsi 

feedstock lambat. Sebaliknya semakin kecil ukuran feedstock, laju konsumsi feedstock juga 

meningkat. Hal ini disebabkan karena permukaan kontak per unit volume lebih luas sehingga 

proses perpindahan kalor berlangsung lebih cepat yang dapat mempercepat proses oksidasi. 

Kandungan air feedstock dapat mempengaruhi laju konsumsi feedstock selama 

gasifikasi. Kandungan air yang tinggi menurunkan laju konsumsi feedstock. Feedstock dengan 

kandungan air tinggi memerlukan lebih banyak kalor untuk proses pengeringan, sehingga dapat 

memperlambat proses pirolis dan konsumsi feedstock secara keseluruhan selama gasifikasi 

(Sheth & Babu, 2009). 

Laju konsumsi feedstock selama proses gasifikasi dapat dihitung dengan Pers.(3.41)  

𝐹𝐶𝑅 =
−(
1

4
𝜋𝐷2∆ℎ)𝜌𝑓

𝑡
         (3.41) 

dimana FCR adalah laju konsumsi feedstock, D adalah diameter reaktor, Δh adalah penurunan 

feedstock dalam gasifier, ρf adalah massa jenis feedstock, dan t adalah interval waktu 

pengukuran. 

 

3.4.5. Laju propagasi  

Sama halnya dengan proses pembakaran, di dalam gasifikasi juga dikenal istilah 

propagasi. Laju propagasi adalah kecepatan rambat nyala gasifikasi (flame profagation rate) 

dan laju penurunan feedstock (bed propagation rate) di dalam gasifier. Berdasarkan aliran 

relatif antara medium gasifikasi dengan nyala gasifikasi, laju propagasi gasifikasi dapat 

dibedakan menjadi forward propagation dan reverse propagation (Mahapatra & Dasappa 

2014) dan (Blinderman et al., 2008). Gambar 3.6 menunjukkan gambar skema forward 

propagation dan reverse propagation. Pada forward propagation, nyala gasifikasi (burning 

front) dengan medium gasifikasi (udara) sama-sama bergerak menuju ke bawah. Inisiasi 

gasifikasi dilakukan di bagian atas gasifier dimana di lokasi tersebut juga dipasok udara 
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gasifikasi. Sedangkan pada reverse propagation, nyala gasifikasi merambat berlawanan arah 

dengan udara gasifikasi. Inisiasi gasifikasi di bagian bawah gasifier sedangkan udara dipasok 

di bagian atas gasifier. Udara mengalir ke bawah sedangkan nyala merambat ke atas menuju 

ke sumber udara.  

 

 

Gambar 3.6. Forward propagation dan reverse propagation pada downdraft gasifier 

(Susastriawan et al., 2019c) 

 

Flame propagation rate dan bed propagation rate dapat dihitung menggunakan 

Pers.(3.42) dan Pers. (3.43) (Mahapatra & Dasappa, 2014, Mahapatra et al., 2016,  Gnanendra 

& Rajan, 2016)   

𝐹𝑃𝑅 =
𝑠𝑇

𝑡𝑇,𝑟𝑒𝑓
         (3.42) 

𝐵𝑃𝑅 =
∆ℎ

𝑡
         (3.43) 

dimana FPR dan BPR masing masing adalah flame dan bed propagation rate (mm/s), sT adalah 

jarak dua, termokopel (mm), tT,ref adalah waktu untuk menacapai temperatur referensi (s), Δh 

adalah penurunan feedstock, dan t adalah total waktu gasifikasi (s) 

 

3.4.6. Nilai kalor producer gas 

Higher heating value (HHV) producer gas dapat dicari dari persentase gas mampu bakar 

CO, H2, dan CH4 dalam producer gas. HHV dari producer gas dapat dihitung dengan 

Pers.(3.44) 

𝐻𝐻𝑉𝑔 =
[(𝑥1.𝐻𝐻𝑉)𝐶𝑂+(𝑥3.𝐻𝐻𝑉)𝐻2+(𝑥4.𝐻𝐻𝑉)𝐶𝐻4]

100
       (3.44) 
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dimana x1, x3, dan x4 adalah persentase volume CO, H2, dan CH4 dalam producer gas yang 

didapat dari hasil uji Gas Cromatograph. Sedangkan HHV CO, H2, CH4 adalah higher heating 

value CO, H2, CH4. Tabel 3.5 menyajikan HHV CO, H2, dan CH4 pada kondisi Normal 

Temperature & Pressure (NTP). 

 

Tabel 3.5. HHV CO, H2, dan CH4  

Senyawa HHV (MJ/Nm3) 

CO 12,71 

H2 12,78 

CH4 39,76 

 

3.4.7. Cold gas efficiency 

Cold gas efficiency (CGE) adalah ratio antara energi producer gas dengan energi 

feedstock. Prosedur untuk menghitung CGE adalah: (1) menghitung produksi producer gas per 

kilogram feedstock, (2) menghitung massa jenis producer gas, (3) menghitung energi producer 

gas per kilogram feedstock, dan (4) menghitung CGE. Pers.(3.45) – Pers. (3.50) adalah 

persamaan-persamaan yang digunakan dalam perhitungan CGE (Susastriawan, 2009, Prasad et 

al., 2014, 2015). 

 

(1). Produksi producer gas (kg producer gas per kg feedstock) 

𝑚𝑔 =
∑𝑥𝑖𝑀𝑊𝑖

𝑛
          (3.45) 

dimana  

∑𝑥𝑖𝑀𝑊𝑖 =
[(𝑥1𝑀𝑊)𝐶𝑂+(𝑥2.𝑀𝑊)𝐶𝑂2+(𝑥3.𝑀𝑊)𝐻2+(𝑥2.𝑀𝑊)𝐶𝐻4+(𝑥2.𝑀𝑊)𝑁2]

100
  (3.46) 

dan n adalah jumlah molar feedstock dari reaksi gasifikasi 

𝑛(𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂𝑧𝑁𝑘) + 𝑚∅(𝑂2 + 3,76𝑁2) → 𝑥1𝐻2  

+𝑥2𝐶𝑂 + 𝑥3𝐶𝑂2 + 𝑥4𝐶𝐻4 + 𝑥5𝑁2 (3.47) 

 

(2). Massa jenis producer gas 

𝜌𝑔 =
[(𝑥1𝜌)𝐶𝑂+(𝑥2.𝜌)𝐶𝑂2+(𝑥3.𝜌)𝐻2+(𝑥2.𝜌)𝐶𝐻4+(𝑥2.𝜌)𝑁2]

100
     (3.48) 

dimana pada NTP: ρ CO = 1,165 kg/Nm3, ρ H2 = 0,089 kg/Nm3 ρ CH4 = 0,668 kg/Nm3, 

ρ CO2 = 1,842 kg/Nm3, dan ρ N2 = 1,165 kg/Nm3 
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(3). Energi producer gas per kg feedstock 

𝐸𝑔 =
𝑚𝑔×𝐻𝐻𝑉𝑔

𝜌𝑔
         (3.49) 

 

(4). Cold gas efficiency  

𝐶𝐺𝐸 =
𝐸𝑔

𝐻𝐻𝑉𝑔
          (3.50) 

 

3.4.8. Kandungan tar 

Unjuk kerja gasifier ditentukan pula dari massa tar dalam producer gas. Massa tar dalam 

producer gas harus memenuhi kriteria yang diisyaratkan pada masing-masing aplikasi. Seperti 

misalnya jika producer gas digunakan sebagai bahan bakar Internal Combustion Engine, maka 

kandungan tar dalam producer gas tidak boleh lebih dari 100 mg/Nm3 (Milne et al., 1998). 

Sedangkan jika digunakan untuk bahan bakar burner, kandungan tar dalam producer gas tidak 

ada batas maksimumnya. Selain sebagai bahan bakar, producer gas juga dapat digunakan 

sebagai bahan baku dalam proses kimia sintesa methanol maupun sintesa Fisher Tropsch. Tabel 

3.6 menampilkan kriteria kandungan tar producer gas untuk bermacam-macam aplikasi (Rios 

et al., 2018).   

Tabel 3.6. Kandungan tar setiap aplikasi (Rios et al., 2018). 

Aplikasi Tar (mg/Nm3) 

Kompor Tidak ada batas maksimal 

Motor bakar < 100 

Turbin gas < 5 

Kompresor 50 – 500 

Fuel cell < 1 

Sintesa methanol < 0,1 

Sintesa Fisher Tropsch < 1 μL/L 

 

3.5. Gasifier 

Gasifier adalah reaktor untuk proses gasifikasi atau sering disebut dengan tungku 

gasifikasi. Gasifier dapat diklasifikasikan menjadi  fixed bed gasifier, fluidized bed gasifier dan 

entrained flow gasifier (Basu, 2010)  

 

3.5.1. Fixed bed gasifier 

Feedstock biomassa dimasukkan ke dalam gasifier melalui hopper di bagian atas 

gasifier dan ditahan oleh grate. Umumnya gasifier dibuat berbentuk silinder dan dilapisi 
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dengan insulator. Feedstock bergerak ke bawah selama proses gasifikasi sehingga gasifier jenis 

ini sering pula disebut dengan moving bed gasifier. Sisa gasifikasi berupa abu dikeluarkan di 

bagian bawah gasifier. Menurut aliran feedstock dan producer gas di dalam gasifier, fixed bed 

gasifier dapat dibedakan menjadi updraft, downdraft dan crossdraft (Vyarawalla et al., 1984, 

Basu, 2010, Guangul et al., 2012). Gambar 3.7 menunjukkan gambar skema aliran feedstock 

dan udara gasifikasi di dalam gasifier tipe updraft, downdraft, dan crossdraft.  

 

 

Gambar 3.7. Jenis-jenis fixed bed gasifier  

 

1. Updraft Gasifier 

Udara masuk dari bagian bawah gasifier dan producer gas keluar di bagian atas 

gasifier. Feedstock dimasukkan melalui lubang bagian atas gasifier. Model ini memiliki 

kelebihan pressure loss yang kecil dan efisiensi termal cukup tinggi. Namun, 

kekurangannya adalah producer gas yang dihasilkan memiliki kandungan tar yang 

tinggi dan waktu penyalaan yang lama. 

 

2. Downdraft Gasifier 

Feedstock dan medium gasifikasi dimasukkan ke gasifier melalui lubang bagian 

atas, sedangkan producer gas keluar melalui lubang pada bagian bawah gasifier. 

Kelebihan downdraft gasifier adalah kandungan tar yang rendah dalam producer gas 

bila dibandingkan dengan gasifier jenis lainnya. Temperatur zona reduksi yang tinggi 

(1000°C) menyebabkan terjadinya tar craking di zona reduksi sehingga kandungan tar 

dalam producer gas rendah pada downdraft gasifier (Basu, 2010). 

Namun kekurangan downdraft gasifier adalah producer gas yang dihasilkan 

memiliki nilai kalor yang rendah sehingga efisiensi gasifier lebih rendah jika 
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dibandingan dengan gasifier tipe updraft. Kekurangan lain dari gasifier ini adalah 

sangat sensitif terhadap jenis feedstock. Gasifier jenis ini didesain berdasarkan 

feedstock tertentu, sehingga unjuk kerjanya mengalami penurunan jika digunakan untuk 

feedstock yang lain.  

Downdraft gasifier dapat diklasifikasikan menjadi gasifier dengan throat dan tanpa 

throat (throat-less), maupun open top dan closed top. Gambar 3.8 masing-masing 

menunjukkan gasifier dengan throat dan tanpa throat (throat-less). Terdapat 

penyempitan luas penampang pada gasifier jenis throat sedangkan gasifier jenis throat-

less memiliki luas penampang yang seragam dari atas sampai bawah gasifier. Jika 

bagian atas gasifier memiliki tutup disebut dengan gasifier jenis closed top (imbert), 

sedangkan yang tanpa tutup disebut dengan gasifier jenis open top (stratified).  Pada 

jenis imbert, medium gasifikasi dipasok ke gasifier melalui nozzle atau tuyer. 

Sedangkan pada jenis stratified, medium gasifikasi dialirkan dari bagian atas gasifier 

dan dari tuyer.  

 

 
 

Gambar 3.8. Downdraft gasifier tipe throat dan throat-less (Basu, 2010). 

 

Feedstock biomassa dan udara masuk ke gasifier melalui lubang bagian atas, 

sedangkan producer gas keluar melalui lubang di bagian ash pit. Terjadi aliran co-

current antara feedstock dengan producer gas. Di dalam gasifier tipe downdraft proses-

proses yang terjadi dari bagian atas gasifier sampai ke dasar adalah pengeringan 

(drying), pirolisis (pyrolysis), oksidasi (oxidation), dan reduksi (reduction) seperti 

terlihat dalam Gambar 3.9  
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Gambar 3.9. Proses gasifikasi pada downdraft gasifier (Susastriawan et al., 2017)  

 

3. Crossdraft Gasifier  

Medium gasifikasi masuk pada satu sisi dari gasifier sedangkan producer gas keluar 

pada sisi yang berlawanan. Konstruksi yang sederhana serta respon yang cepat terhadap 

fluktuasi beban merupakan kelebihan model ini, sedangkan kekurangannya adalah 

sangat sensitif terhadap komposisi dari biomassa serta kekurangan lain adalah kerugian 

tekanan yang terjadi cukup tinggi. 

 

3.5.2. Fluidized bed gasifier 

Fluidized bed gasifier menggunakan konsep fluidization, yaitu membuat partikel padat 

seolah-olah seperti fluida. Medium fluidization yang dapat digunakan adalah udara panas, 

namun ada juga yang memanfaatkan uap air. Proses gasifikasi berlangsung saat terjadi kontak 

antara fluida panas dengan feedstock di dalam gasifier. Temperatur di dalam gasifier berkisar 

antara 800-900°C. Fluidized bed dapat dibedakan menjadi Bubbling Fluidized Bed dan 

Circulating Fluidized Bed seperti terlihat pada Gambar 3.10(a). 

 

3.5.3. Entrained flow gasifier  

Gambar 3.8(b) adalah entrained flow gasifier. Gasifier model ini digunakan untuk 

partikel dengan ukuran yang sangat halus (< 100 µm) dan beroperasi pada kisaran temperatur 

1300-1500°C serta tekanan antara 20-50 bar. Tipe entrained flow gasifier lebih sesuai untuk 

kapasitas besar dengan feedstock batubara dan tidak sesuai untuk feedstock dengan kadar air 

cukup tinggi seperti biomassa (Basu, 2010). Waktu tinggal (residence time) feedstock di dalam 

reaktor sangat singkat, sehingga jenis ini tidak sesuai untuk biomassa. 
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Gambar 3.10. (a) fluidized bed, dan (b) entrained flow gasifier (Guangul et al., 2012) 

 

Gambar 3.11 menunjukkan kapasitas termal berbagai tipe gasifier. Dari gambar 

tersebut terlihat bahwa kapasitas downdraft gasifier antara 10 kW–1 MW, updraft gasifier 

antara 1 MW-10 MW, fluidized bed gasifier antara 1 MW-100 MW, dan entrained flow 

gasifier diatas 100 MW  (Basu, 2010). Selain kapasitas yang kecil, downdraft gasifier memiliki 

konstruksi yang sederhana serta kandungan tar producer gas yang rendah. Kelebihan ini 

membuat downdraft gasifier banyak diaplikasikan dalam sistem konversi energi biomassa  

(Reed & Das 1988, Hsi et al., 2008, Gai & Dong 2012, Sheth & Babu 2009). Dalam buku ini 

hanya downdraft gasifier yang dibahas lebih mendalam.  

 

Gambar 3.11. Kapasitas input termal gasifier (Susastriawan, 2018) 

 

3.5.4. Dimensi utama gasifier 

Dalam rancang bangun downdraft gasifier, perhitungan untuk mendapatkan diamater 

(D), tinggi (H), dan diameter tuyer (d) dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan yang 

diberikan oleh Belonio (Belenio, 2005) yang juga dilakukan oleh Guangul (Guangul et al., 

2012). Tinggi gasifier (H) dihitung dengan menggunakan Pers. (3.51) 
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 x t
H

ρ

SGR
           (3.51) 

dimana H adalah tinggi gasifier (m), SGR adalah laju gasifikasi spesifik feedstock (kg/m2.h), t 

adalah waktu operasi batch (h), dan ρ adalah massa jenis feedstock (kg/m3).  

 

Laju konsumsi feedstock (FCR) dapat dicari dengan Pers. (3.52) 

 
2 x D

4
FCR SGR


         (3.52) 

FCR adalah laju konsumsi feedstock (kg/h).  

 

Sementara laju volumetrik udara (
aQ



) dapat dicari dengan Pers. (3.53) 
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dimana (
aQ



) adalah laju volumetrik udara (m3/h), ø adalah equivalence ratio, [A/F]st adalah 

ratio udara-feedstock stoikiometri, dan ρa adalah massa jenis udara.  

 

Sedangkan diameter tuyer dihitung dengan Pers. (3.54) 

 

0.5

 x Zv

Q x 1.27
d


















a         (3.54) 

dimana d adalah diameter tuyer (m), v adalah kecepatan udara (m/s) dan Z adalah jumlah tuyer.  

 

Gasifier dibuat dari material yang tahan panas, biasanya dibuat dari pipa Stainless Steel 

atau pelat Stainless Steel yang diroll dan dilas, atau dapat dibuat dari keramik tahan api. 

Gasifier umumnya dibuat silinder ko-aksial, diantara dinding dalam dan luar gasifier dilapisi 

dengan material insulator untuk mengurangi rugi-rugi kalor melalui dinding. Glasswool, beton, 

dan tanah liat adalah material yang sering digunakan sebagai insulator. 

 

3.6. Definisi dan Klasifikasi Tar 

Tar adalah campuran condensable hydrocarbons, termasuk didalamnya aromatic 

compound dan polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) (Anis & Zainal 2011, Woolcock & 

Brown 2013; Lucia et al., 2018). Tar juga diartikan sebagai semua jenis hidrokarbon dengan 

berat molekul diatas benzene (Lucia et al., 2018). Tar terbentuk dari reaksi termo-kimia yang 
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komplek, seperti chemolysis, depolymerisation, oxidation, polymerisation dan cycloaddition. 

Pembentukan tar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain propertis feedstock, jenis atau 

design gasifier, dan kondisi reaksi (Yu et al., 2014). 

Ada beberapa klasifikasi tar yang dapat ditemukan dalam review artikel yang 

dipublikasikan oleh Anis & Zainal (2011).  Tar dapat dibagi menjadi empat, yaitu (1) primary 

products, yang berasal dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin; (2) secondary products, yang 

meliputi phenolics dan olefins; (3) alkyl tertiary products, terutama turunan methyl dari 

aromatic compounds; dan (4) condensed tertiary products, yaitu seri PAH. Sedangkan Energy 

Research Center (ECN)-Belanda mengelompokkan tar menjadi lima kelompok, yaitu: (1) GC-

undetecable; (2) Heterocyclic; (3) Light aromatic (1 ring); (4) Light PAH (2-3 ring); dan (5) 

Heavy PAH (4-7 ring). 

Tar bersifat racun dan korosif, sehingga tar harus dihindari dalam producer gas. Karena 

sifatnya yang korosif, producer gas dengan kandungan tar yang tinggi tidak dapat digunakan 

langsung sebagai bahan bakar mesin-mesin pembangkit (Pallozzi et al., 2018). Tar dalam 

producer gas jika mengalami kondensasi dapat menempel dan menyumbat saluran bahan 

bakar, filter, mesin, ataupun turbin (Zhai et al., 2015). Pada aplikasi mesin-mesin pembangkit, 

perlu dilakukan reduksi atau pengurangan kandungan tar terlebih dahulu sebelum producer gas 

digunakan sebagai bahan bakar.   

 

3.7. Metode Reduksi Tar 

Metode reduksi tar dapat dikelompokan menjadi metode primer dan metode sekunder. 

Metode primer adalah proses reduksi tar yang terjadi di dalam gasifier selama gasifikasi 

berlangsung. Sedangkan metode sekunder adalah reduksi tar yang dilakukan pada producer 

gas setelah keluar dari gasifier. Selain sebagai reduksi tar, metode sekunder juga berfungsi 

dalam pengkondisian producer gas sebelum digunakan sebagai bahan bakar mesin-mesin 

konversi energi.  

 

3.7.1. Metode primer 

Reduksi tar dengan metode primer dapat dilakukan dengan pemilihan parameter operasi 

yang tepat (misalnya temperatur and air-fuel ratio) dan design gasifier yang sesuai. Temperatur 

gasifikasi dan equivalence ratio sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya kandungan tar 

dalam producer gas. Kandungan tar dalam producer gas meningkat dengan penurunan 

temperatur gasifikasi. Begitu juga sebaliknya, kandungan tar mengalami penurunan yang 

siginifan dengan kenaikan temperatur gasifikasi. Pada temperatur tinggi proses tar cracking 
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berlangsung lebih baik (Liu et al.. 2012). Tar cracking adalah penguraian tar menjadi gas 

mampu bakar CO, H2, maupun CH4. Pada temperatur tinggi, tar diurai menjadi gas mampu 

bakar sehingga kandungan tar dalam producer gas menurun. Selain menurunkan kandungan 

tar producer gas, temperatur gasifikasi yang tinggi juga dapat menaikkan nilai kalor producer 

gas karena persentase gas mampu bakar H2 dan CO dalam producer gas meningkat dengan 

kenaikan temperatur (Wang et al., 2015) 

Jenis dan design gasifier juga mempengaruhi kandungan tar producer gas dari gasifikasi 

biomassa (Lackner et al., 2010). Dari beberapa studi tentang pengaruh jenis atau design gasifier 

terhadap kandungan tar producer gas yang telah direview oleh Rios et al. (2018), dapat 

diurutkan jenis gasifier menurut kandungan tar dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah 

entrained flow < fludized bed < fixed bed.  

Kandungan tar producer gas dari entrained flow gasifier adalah sangat rendah atau 

hampir tidak ada, karena temperatur gasifikasi yang sangat tinggi (> 1000°C). Bubbling 

fuidized bed menghasilkan producer gas dengan kandungan tar berkisar antara 5-20 g/Nm3 dan 

fluidized bed gasifier menghasilkan producer gas dengan kandungan tar berkisar antara 1-5 

g/Nm3. Sedangkan untuk tipe fixed bed, downdraft gasifier menghasilkan producer gas dengan 

kandungan yang lebih rendah dari pada updraft gasifier. Kandungan tar producer gas sampai 

50 g/Nm3 untuk updraft gasifier dan dibawah 20 g/Nm3 untuk downdraft gasifier.   

Beberapa pengembangan design gasifier telah dilakukan untuk pengurangan kandungan 

tar, seperti penggunaan udara sekunder pada fluidized bed (Pan et al., 1999), combined two-

region reactor (Cao et al., 2006), two-stage downdraft gasifier (Galindo et al., 2014), serta 

internally circulating fludized bed (Xiao et al., 2010). 

  

3.7.2. Metode sekunder 

Metode sekunder dapat dilakukan dengan mechanical/physical method, catalytics 

method, dan thermal treatment method. Mechanical/physical method paling banyak diterapkan 

dalam reduksi tar pada sistem gasifier skala kecil karena biaya investasinya relatif murah. Pada 

buku ini lebih ditekankan pada mechanical/physical method sesuai dengan latar belakang 

penulis dimana pembahasan mengikuti artikel review oleh Anis & Zainal (2011). 

Reduksi tar secara mekanik atau fisik dapat dilakukan dengan dry method dan wet 

method. Dry method dilakukan pada producer gas dengan temperatur diatas 500 °C, sedangkan 

wet method pada producer gas dengan temperatur 20-60 °C (Anis & Zainal, 2011). Contoh 

komponen yang digunakan untuk wet dan dry method ditunjukkan dalam Tabel 3.7. 
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Tabel 3.7. Beberapa komponen wet dan dry method   

Mechanical/ 

physical method 
Equipment 

Dry method Cyclone, Barrier filter, Electrostatic 

precipitators (ESP) 

Wet method impingement scrubber, Spray scrubber, 

Venturi scrubber 

 

Selain berfungsi sebagai reduksi tar, dry mechanical/physical method juga berfungsi 

sebagai pemisah (separator) zat partikulat dari producer gas. Efisiensi pemisahan untuk 

masing masing metode ditampilkan dalam Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12. Efisiensi pemisahan dengan metode mekanis/fisis (Anis & Zainal, 2011) 

 

3.7.2.1. Dry method 

1. Cyclone 

Cyclone kurang aplikatif untuk reduksi tar maupun pemisahan partikel producer gas 

karena sifat tar yang lengket. Cyclone juga tidak dapat memisahkan droplet tar dengan ukuran 

dibawah 1 mikron (Basu, 2010). 

 

2. Barrier filter 

Ciri khas dari barrier filter adalah adanya katalis yang melapisi filter. Katalis tersebut 

berfungsi sebagai tar cracker. Tar dan partikulat tertahan oleh filter, sedangkan producer gas 

mengalir melewati filter seperti terlihat pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13. Prinsip kerja barrier filter (Basu, 2010) 

 

Barrier filter dapat dibedakan menjadi candle filter dan fabric filter. Candle filter terbuat 

dari material porous, ceramics atau metalics. Ceramic filter dapat digunakan pada temperatur 

producer gas 800-900°C. Sedangkan fabric filter terbuat dari kain sehingga hanya sesuai untuk 

temperatur dibawah 350°C. Barrier filter ini memiliki kelemahan terjadinya deposit tar pada 

filter sejalan dengan waktu penggunaan, sehingga terjadi pressure loss yang tinggi. Namun, 

hal ini dapat diatasi dengan penyemprotan filter dengan udara bertekanan dengan arah 

penyemprotan berlawanan arah dengan aliran producer gas.     

 

3. Electrostatic precipitators (ESP) 

Producer gas dilewatkan pada ESP yang memiliki medan electrostatik tinggi. Tegangan 

tinggi terjadi antara partikel solid dan liquid. Saat producer gas melewati plat anoda 

bertegangan 30-75 kV, partikel-partikel di dalam producer gas terinduksi dan ditangkap oleh 

plat katoda. Penggunaan ESP untuk producer gas memiliki resiko yang sangat tinggi, karena 

percikan nyala yang diakibatkan karena tegangan tinggi dapat memicu penyalaan producer 

gas. Biaya installasi ESP bisa mencapai 3-4 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan wet 

scrubber (Basu, 2010).  

 

3.7.2.2. Wet method 

Wet method sangat sesuai untuk reduksi tar maupun pemisahan partikulat karena 

konstruksi yang sederhana dan biaya investasi yang relatif murah. Scrubber adalah jenis wet 

method yang paling banyak digunakan dalam sistem gasifier kapasitas kecil sampai kapasitas 

sedang. Cairan scrubber (adsorbent) yang sudah digunakan dan diurutkan dari efisiensi absorsi 

tertinggi adalah diesel > minyak nabati > biodiesel > oli mesin > water (Phuphuakrat et al., 

2011).  
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Producer gas dilewatkan melalui cairan scrubber (adsorben) sehingga tar mengalami 

kondensasi dan larut dalam adsorben. Menurut konfigurasi aliran relatif producer gas dengan 

adsorben, scrubber dibedakan menjadi impingement scrubber, spray scrubber, dan venturi 

scrubber.  

 

1. Impingment scrubber 

Gambar 3.14 menunjukan gambar skema impingment scrubber. Producer gas dialirkan 

melalui pipa inlet ke dalam adsorbent yang tertampung dalam tangki scrubber. Tidak terjadi 

aliran adsorben dalam impingment scrubber. Producer gas yang sudah mengalami reduksi tar 

selanjutnya mengalir melalui pipa outlet dari scrubber.  

 

Gambar 3.14. Prinsip kerja impingment scrubber 

 

2. Spray scrubber 

Adsorben dalam bentuk spray disemprotkan berlawanan arah dengan aliran producer 

gas. Terjadi aliran counter flow antara adsorbent dengan producer gas seperti terlihat dalam 

Gambar 3.15. Untuk menghasilkan spray, diperlukan pompa sirkulasi dan tangki tambahan 

untuk adsorben. Scrubber jenis ini masih jarang digunakan dalam sistem gasifier.     

 

Gambar 3.15. Prinsip kerja spray scrubber 
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Spray scrubber pada prinsipnya merupakan cooling tower, dimana terjadi heat transfer 

dari producer gas ke adsorbent. Semakin besar laju heat transfer, maka kondensasi tar semakin 

baik dan semakin banyak tar yang larut dalam adsorben. Unjuk kerja cooling tower dapat 

dipengaruhi oleh pola spray, sudut nozzle, dan kecepatan aliran gas. Nozzle dengan radial 

spray pada counter flow cooling tower memiliki efisiensi yang paling tinggi (Kranc, 2007). 

Sudut nozzle juga harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi unjuk kerja cooling tower 

(Sun et al., 2017). Semakin lambat aliran gas, semakin luas coverage area dan semakin besar 

efek pendinginannya (Alkhedhair et al., 2015).    

 

3. Venturi scrubber 

Venturi scrubber menggunakan prinsip gas microbubble (Unyaphan, 2017). Seperti 

terlihat dalam Gambar 3.16, producer gas diinjeksikan ke dalam aliran adsorben. Injeksi gas 

tersebut menyebabkan terbentuknya gelembung gas yang bertujuan untuk memperluas heat 

transfer antara producer gas dan adsorben sehingga efisiensi reduksi tar meningkat. 

 

Gambar 3.16. Prinsip kerja venturi scrubber 

 

3.8. Pengukuran Gravimetri Tar 

Pengukuran massa tar (gravimetri) dalam producer gas dapat dilakukan dengan 

impingment bottle seperti tampak pada Gambar 3.17. Producer gas dilewatkan pada botol yang 

diisi dengan isopropanol. Saat melewati botol, tar berkondensasi dan larut dengan isopropanol. 

Selanjutnya isopropanol dipanaskan sampai 50°C untuk pemisahkan tar. Sisa pemanasan ini 

adalah jumlah tar yang terkandung dalam producer gas. 
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Gambar 3.17. Impingment bottle untuk gravimetri tar 

 

3.9. Aplikasi Teknologi Gasifikasi 

Menurut pemanfaatan producer gas, secara umum aplikasi teknologi gasifikasi 

biomassa dapat diklasifikasi menjadi heating application, power application, dan chemical 

application. Heating application adalah apabila producer gas digunakan untuk bahan bakar 

burner untuk keperluan pemanasan atau untuk keperluan memasak, seperti misalnya tungku 

gasifikasi.  Jika producer gas digunakan sebagai bahan bakar motor bakar atau generator set 

untuk menghasilkan daya atau listrik maka termasuk ke dalam power application. Contoh 

untuk power application adalah pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm). Sedangkan 

chemical application adalah jika producer gas diproses kembali untuk menghasilkan produk 

baru, seperti misalnya pada sintesa methanol dan sintesa Fisher Tropcsh.  

 

3.9.1. Producer gas sebagai bahan bakar burner 

Producer gas hasil gasifikasi dapat langsung dibakar didalam burner untuk 

menghasilkan nyala. Umumnya burner adalah satu keatuan dengan reaktornya sehingga dapat 

disebut dengan tungku biomassa gasifikasi. Tungku biomassa berbasis gasifikasi berbeda 

dengan tungku biomassa konvensional. Perbedaan prinsip kerja kedua tungku diilustrasikan 

dalam Gambar 3.18. Pada tungku konvensional, biomassa dibakar langsung dan menghasilkan 

nyala dan kalor. Sedangkan pada tungku berbasis gasifikasi, biomassa digasifikasi terlebih 

dahulu untuk menghasilkan producer gas, selanjutnya producer gas dibakar untuk 

menghasilkan nyala dan kalor. Tungku gasifikasi biomassa lebih ramah lingkungan 

dibandingkan dengan tungku konvensional. Emisi dari pembakaran producer gas lebih rendah 

dari emisi pembakaran langsung biomassa (Hernandez et al., 2010).  
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Pada umumnya tungku biomassa berbasis gasifikasi menggunakan model aliran updraft 

karena producer gas yang dhasilkan memiliki nilai kalor yang lebih tinggi dari model aliran 

downdraft. Obi et al., 2016 mengembangkan tungku Top Lit Updraft (TLUD). Top Lit adalah 

penyalaan untuk memulai gasifikasi dilakukan dari permukaan atas feedstock. Jika 

dibandingkan dengan tungku konvensional, tungku TLUD memiliki performa yang lebih baik. 

Sementara itu tungku gasifikasi tipe downdraft dikembangkan oleh Sutar et al. (2017) dengan 

burner tungku berbentuk tubular dengan kapasitas 2, 5 kW. Tungku tersebut memiliki efisiensi 

hampir mencapai 80%. 

 

Gambar 3.18. Prinsip kerja tungku konvensional dan tungku gasifikasi 

 

Secara umum, producer gas dari gasifikasi biomassa memiliki nilai kalor yang rendah (3-7 

MJ/kg) (Chanphavong & Zainal, 2019). Proses pembakaran bahan bakar dengan nilai kalor 

rendah adalah kurang stabilnya nyala. Desain burner memegang peranan penting untuk 

mendapatkan rancang bangun tungku gasifier dengan efisiensi termal yang tinggi. 

Dibandingkan dengan burner LPG dimana kecepatan gas ke burner sangat tinggi, sedangkan 

kecepatan prodcer gas pada burner producer gas relatif rendah pada kisaran temperatur 100-

300 ° C (Sutar et al., 2016).  

 

3.9.2. Producer gas sebagai bahan bakar motor bakar  

Producer gas hasil gasifikasi biomassa juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar 

motor bakar. Jika digunakan untuk bahan bakar motor bakar, producer gas harus dibersihkan 

terlebih dahulu dari tar dan zat pengotor lainnya seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Producer 

gas memiliki potensi yang menjanjikan sebagai bahan bakar alaternatif pengganti bensin 
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ataupun solar. Producer gas telah dieksplorasi sebagai bahan bakar mesin bensin (Indrawan et 

al., 2017, Nadaleti & Przybyla, 2018, Tsiakmakis et al., 2014) ataupun bahan bakar mesin 

diesel (Singh et al., 2017, Ramadhas et al., 2008, Yaliwal et al., 2016). Kandungan energi 

dalam campuran producer gas-udara sekitar 30% lebih rendah daripada kandungan energi 

dalam campuran bensin-udara, sehingga daya mesin dengan producer gas mengalami 

penurunan pada kecepatan mesin tertentu karena keluaran daya mesin secara langsung 

berkaitan dengan energi bahan bakar. Pada penggunaan 30% producer gas sebagai bahan bakar 

sekunder pada mesin diesel gen-set 62,5 kW, efisiensi termal mesin menurun sekitar 8% (Dhole 

et al., 2014). Tekanan silinder puncak setelah fase pembakaran lebih rendah dengan bahan 

bakar produser gas dibandingkan dengan bahan bakar diesel. Laju pelepasan kalor pada 

pembakaran fase pertama pembakaran mengalami penurunan saat penggunaan tambahan 

producer gas pada diesel (Dhole et al., 2016). Terjadi penurunan rata-rata emisi hidro karbon 

(HC) sebesar 63,62% pada mesin diesel berbahan bakar producer gas (Lal & Mohapatra 2017). 

Mesin SI memiliki efisiensi termal yang lebih tinggi dari mesin HCCI sekitar 3,5% (Przybyla 

et al. 2016). Sedangkan Raman & Ram 2013 mendapatkan bahwa efisiensi keseluruhan Genset 

diesel 75 kWe yang menggunakan producer gas adalah 21% pada beban 85%. Performa mesin 

dan emisi gas buang yang lebih baik (kecuali NOx) dicapai jika kandungan H2 dalam producer 

gas tinggi (Roy et al., 2009). 

Diperlukan modifikasi sistem intake ketika mesin bensin dan diesel digunakan untuk 

producer gas. Reed & Das (1988) menggunakan mixer gas untuk menggantikan karburator 

konventional. Mixer berfungsi seperti karburator dimana producer gas dan udara atmosfer 

bercampur dengan rasio yang tepat. Mixer gas tipe venturi dengan diameter tenggorokan 25 

mm digunakan oleh Homdoung et al., 2015 untuk menyuplai campuran yang tepat antara 

producer gas dan udara yang dibutuhkan oleh mesin. Mixer harus mampu mencampur 

producer gas dengan udara kira-kira dengan rasio volume 1: 1 (Reed & Das, 1988). Karena 

komposisi producer gas berfluktuasi selama operasi, sifat pembakaran dari producer gas juga 

berubah yang dapat mempengaruhi kinerja mesin. Untuk pengoperasian mesin yang efektif. 

Babu et al. (2019) membuat rancang bangun regulator gas-udara (AGR) untuk mesin 2,2 kW. 

Regulator ini bertujuan untuk mengatur jumlah aliran bahan bakar sesuai beban mesin dimana 

regulator dipasang sebelum karburator. Diperlukan ketelitian dalam pemilihan diameter port 

sehingga dapat mensupplai jumlah bahan bakar yang dieprlukan mesin pada beban 

maksimumnya. Beberapa sistem gasifier-motor bensin telah berhasil dikembangkan di 

beberapa negara, seperti misalnya oleh Roy et al. (2013) dan Zainal et al. (2001) dimana 
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mereka memanfaatkan limbah kayu sebagi feedstock gasifier. Sedangkan sistem gasifier-

mesin diesel dengan feedstock sekam padi telah dikembangkan oleh oleh Yoon et al. (2012). 

Daya mekanik yang dihasikan motor bakar berbahan bakar producer gas dapat 

digunakan sebagai penggerak generator untuk menghasilkan energi listrik atau Pembangkit 

Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm). Sistem PLTBm skala kecil sangat berpotensi diaplikasin 

untuk daerah daerah pelosok yang belum ada jaringan listriknya. Selain limbah biomassa 

mudah didapatkan di daerah daerah pelosok, PLTBm dapat menggunakan generator set 

(genset) gas sehingga tidak perlu melakukan modifikasi pada sistem intake-nya. Diperlukan 1 

unit reaktor gasifier, 1 unit scrubber, 1 unit suction fan, dan 1 unit genset gas untuk 

membangun PLTBm skala kecil. 

 

3.10. Water Boiling Test 

Water Boiling Test (WBT) adalah metode pengujian tungku yang banyak digunakan 

untuk mengetahui unjuk kerja suatu tungku. Indonesia sendiri telah memiliki SNI Kinerja 

Tungku Biomassa (SNI 7926:2013). Setup pengujian menurut SNI adalah seperti pada   

Gambar 3.19. 

 

Gambar 3.19. Setup uji kinerja tungku (SNI 7926:2013) 

 

Sedangkan untuk Internatoinal, tersedia Standard International Protocol WBT yang dilakukan 

dalam tiga fase, yaitu cold start, hot start, dan simmering (Arora et al., 2014).   

 Cold start (high power phase) 

Sejumlah biomassa dimasukkan ke tungku dan dinyalakan. Tungku dalam keadaan dingin. 

Kalor hasil pembakaran digunakan untuk mendidihkan 2,5 liter air dalam panci dari 

temperatur kamar sampai temperatur didih. 



 
 

 
44 

 Hot start (high power phase) 

Sejumlah biomassa dimasukkan ke tungku dan dinyalakan. Tungku dalam keadaan panas. 

Kalor hasil pembakaran digunakan untuk mendidihkan 2,5 liter air dalam panci dari 

temperatur kamar sampai temperatur didih.  

 Simmering (low power phase) 

Pendidihan air dari fase hot start dibiarkan selama 45 menit 

 

Metode WBT yang lebih sederhana untuk uji unjuk kerja tungku adalah Chinese WBT yang 

diperkenalkan oleh Chen et al. (2016). Beerbeda dengan Standard International, Chinese WBT 

hanya dilakukan dalam satu phase. Sejumlah biomassa dinyalakan untuk mendidihkan 5 liter 

air dalam panci. Setelah air mendidih lalu tutup panci dibuka. Sisa biomassa dibiarkan tetap 

menyala dan pada saat ini temperatur air dalam panci mengalami penurunan. Pengujian 

berakhir ketika temparatur air berada 5°C dibawah temperatur didihnya.  

Perbedaan antara International WBT dengan Chinese WBT dapat dijelaskan dengan grafik 

pada Gambar 3.20. Pada International WBT, pengujian dilakukan saat tungku dalam kondisi 

dingin (cold start), dilanjutkan pada saat tungku masih dalam keadaan panas (hot start) sampai 

air dalam panci mendidih selama 45 menit (simmering). Sedangkang pada Chinese WBT, 

pengujian lebih sederhana dan praktis dimana pengujian hanya dilakukan sekalian, sejumlah 

bahan bakar dibakar didalam tungku untuk mendidihkan air di dalam panci. Pengujian 

dihentikan saat semua bahan bakar sudah habis terbakar.   

 

Gambar 3.20. International WBT vs Chinese WBT 
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Parameter yang digunakan untuk asesmen unjuk kerja tungku biomassa adalah Laju 

konsumsi bahan bakar (Pers. 3.54), laju pemanasan (Pers. 3.55), efisiensi termal tungku (Pers. 

3.56), serta emisi CO/CO2 dan partikulat.  

 

Laju konsumsi bahan bakar (fuel consumption rate) (Jain & Sheth, 2019) 

 FCR =
mf

∆t
         (3.54) 

Laju pemanasan (heating rate) (Berrueta et al., 2008)  

Ew =
mwcp,w(Tb−Ti)+hvmv

(Δt)
            (3.55) 

Efisiensi termal tungku (thermal efficiency)   

ηT =
Ew

𝑚𝑓×𝐻𝐻𝑉𝑓
x100%    `   (3.56) 

 

dimana FCR (fuel consumption rate) adalah laju konsumsi biomassa (kg/h), mf adalah massa 

biomassa yang habis terbakar (kg), Δt adalah durasi pengujian (h), Ew adalah kalor yang 

berguna untuk penguapan air dalam panci (W), cp,w adalah kalor jenis air, Tb and Ti adalah 

temperatur didih air dan temperatur air mula-mula,  (°C), hv adalah kalor penguapan spesifik 

air, dan mv adalah massa uap air (kg). 

 

 



 

 

 

4.4. Tahap I. Rancang Bangun dan Unjuk Kerja Tungku Gasifikasi 

4.1.1. Rancang bangun tungku gasifikasi 

Gambar 4.1 menunjukkan gambar isomteri dan gambar detail tungku gasifikasi sekam 

padi kapasitas 3 kg. Tungku terdiri dari reaktor gasifier jenis aliran ke atas (updraft), burner 

gas, hopper, penampung abu, dan pipa saluran udara. Reaktor gasifier berfungsi sebagai tempat 

terjadinya gasifikasi sekam padi untuk menghasilkan producer gas. Reaktor terbuat dari pipa 

besi annulus dengan diameter dalam 400 mm dan diameter luar 500 mm. Burner tungku yang 

digunakan adalah jenis burner LPG yang ada di pasaran. Producer gas terbakar di burner dan 

menghasilkan nyala api producer gas Sekam padi dimasukkan ke dalam reaktor melalui hopper 

dengan diameter lubang 150 mm. Saluran udara digunakan untuk megalirkan udara gasifikasi 

dari blower ke reaktor, dan keluaran abu digunakan untuk mengambil abu gasfikasi dari dalam 

reaktor. Saluran udara memiliki diameter 155 mm dan keluaran abu memiliki diameter 149 

mm. Tinggi keseluruhan tungku adalah 1000 mm. 

  

Gambar 4.1. Gambar isometri dan detail tungku gasifikasi sekam padi 

 

4.1.2. Pengaruh laju aliran terhadap temperatur aksial tungku 

Gambar 4.2 menampilkan pengaruh debit udara gasifkasi terhadap profil temperatur 

aksial tungku T1, T2, dan T3 yang diukur pada ketinggian 150 mm, 300 mm, dan 450 mm dari 

angsang (grate). Dari grafik pada gambar tersebut terlihat bahwa temperatur T1 paling cepat 

naik, diikuti oleh temperatur T2, dan temperatur T3 untuk semua debit udara gasifikasi. Hal ini 

terjadi karena penyalaan sekam padi diawali dari ignition port yang terletak di 100 mm diatas 

grate serta udara gasifikasi dialirkan dari bawah sehingga reaksi oksidasi terjadi di lokasi 100 



 
 

 

47 

mm diatas grate. Temperatur zona oksidasi semakin tinggi menandakan semakin banyak kalor 

yang dilepaskan. Kalor tersebut digunakan untuk reaksi reduksi (gasifikasi) di atasnya sehingga 

terbentuk producer gas. Producer gas mengalir ke atas dan menghasilkan nyala producer gas 

di burner. Setelah beberapa saat, reaksi oksidasi bergeser ke atas menuju ke zona 150 mm (T1) 

yang menyebabkan temperatur T1 mengalami kenaikan. Begitu seterusnya zona oksidasi 

bergeser ke atas menuju ke zona 300 mm dan zona 450 mm diatas grate dimana tentunya diikuti 

oleh kenaikan temperatur T2 dan T3. 

 

 

 

Gambar 4.2. Pengaruh debit udara terhadap profil temperatur aksial 

 

Dari Gambar 4.2 juga dapat dilihat bahwa kenaikan debit udara menyebabkan kenaikan 

temperatur maksimal yang terjadi di dalam tungku. Temperatur maksimal tungku adalah 

800ºC, 1000ºC, dan 1010ºC untuk debit udara 80, 100, dan 120 lpm, Hal ini disebabkan karena 
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semakin tinggi debit udara maka semakin tinggi kandungan oksigennya. Semakin tinggi 

kandungan oksigen, reaksi oksidasi dapat berlangsung lebih sempurna sehingga kalor yang 

dihasilkan lebih besar dan tentunya temperaturnya meningkat.    

Dengan mempertimbangkan temperatur gasifikasi sekam padi umumnya berkisar 

antara 600ºC sampai 800ºC serta memperhatikan Gambar 4.2, maka didapatkan bahwa reaksi 

reduksi (gasifikasi) yang efektif terjadi di zona 300 mm diatas grate. Pada ketinggian 300 mm 

diatas grate, temperatur T2 berkisar antara 600ºC sampai 800ºC dan relatif stabil selama 

pengujian. 

 

4.1.3. Pengaruh debit udara gasifikasi terhadap temperatur nyala  

Pengaruh debit udara gasifikasi terhadap temperatur nyala disajikan dalam Gambar 4.3. 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa temperatur nyala tidak stabil untuk semua penggunaan 

debit udara gasifikasi. Ketidakstabilan ini diakibatkan karena komposisi gas mampu bakar di 

dalam producer gas berfluktuasi. Sepeti diketahui bahwa reaksi reduksi di dalam tungku adalah 

bersifat unsteady, sehingga komposisi gas mampu bakar yang dihasilkan juga bervariasi.    

Dari Gambar 4.3 dapat pula dilihat bahwa temperatur nyala tertinggi terjadi pada 

penggunaan debit udara 100 lpm. Hal ini mengindikasikan bahwa komposisi producer gas 

tertinggi pada producer gas sekam padi dengan debit udara 100 lpm. Nilai kalor producer gas 

meningkat dengan kenaikan komposisi producer gas setiap unit volume, sehingga kalor ynag 

dihasilkan meningkat ketika producer gas dinyalakan di burner. Dapat dikatakan bahwa debit 

udara optimal untuk gasifikasi 3 kg sekam padai dalam peneltian ini adalah 100 lpm.   

 

 

Gambar 4.3. Pengaruh debit terhadap temperatur nyala 

 

4.1.4. Pengaruh debit udara gasifikasi terhadap heating rate 

Kalor yang ditransfer untuk memanaskan dan mendidihkan air dalam unit WBT 

dinamakan dengan heating rate dan dapat dihitung dengan Pers. (2.1). Pengaruh debit udara 
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gasifikasi terhadap heating rate diberikan dalam Gambar 4.4. Tren heating rate sama dengan 

tren temperatur nyala. Heating rate tertinggi didapatkan pada debit udara gasifikasi 100 lpm 

dimana pada debit yang sama terjadi temperatur nyala tertinggi, Heating rate pada debit udara 

80, 100, dan 120 lpm adalah 1710, 1810, dan 1510 Watt.   

 

Gambar 4.4. Pengaruh debit udara terhadap heating rate 

 

4.1.5. Pengaruh debit udara gasifikasi terhadap efiiensi termal tungku 

Efisiensi termal tungku didefinisakan sebagai perbandingan antara kalor yang 

ditransfer ke unit WBT untuk memanaskan dan mendidihkan air dengan kandungan energi 

biomassa di dalam tungku. Efisiensi termal tungku dihitung dengan Pers. (2.2) dan hasilnya 

ditampilkan dalam Gambar 4.5. Seperti halnya tren heating rate, efisiensi termal tertinggi 

didapatkan pada debit udara gasifikasi 100 lpm. Efisiensi termal tungku berbanding lurus 

dengan heating rate, semakin tinggi heating rate maka semakin tinggi efisiensi termal untuk 

jumlah dan jenis feedstock yang sama. Efisiensi termal tungku pada debit udara gasifikasi 80 

lpm, 100 lpm, dan 120 lpm adalah 15,3%, 16,2%, dan 13,5%. Efisiensi termal tungku masih 

rendah namun hal ini dapat ditingkatkan dengan penggunaan alat memasak dengan ukuran 

yang lebih besar dari WBT yang digunakan dalam penelitian saat ini. Pada penelitian ini, 

ukuran WBT kurang besar sehingga tidak semua nyala mengenai dasar WBT seeperti terlihat 

pada Gambar 4.6. Faktor lain yang bias menyebabkan rendahnya efisiensi termal adalah jarak 

antara sisi atas burner dengan dasar WBT yang terlalu besar. 
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Gambar 4.5. Pengaruh debit udara terhadap efisiensi termal tungku 

 

Gambar 4.6. Bentuk nyala pada ukuran WBT ynag terlalu kecil 

 

4.1.6. Pengaruh jenis burner terhadap temperatur aksial tungku 

Gambar 4.7 adalah profil temperatur aksial tungku di 150 mm (T1), 300 mm (T2), dan 

450 mm (T3) di atas grate. Dari grafik pada gambar tersebut terlihat bahwa temperatur T1 

mengalami keanikan paling cepat diikuti oleh T2 dan T3 untuk ketiga jenis burner. Hal ini 

terjadi karena penyalaan sekam padi diawali dari ignition port yang terletak di 100 mm diatas 

grate serta udara gasifikasi dialirkan dari bawah sehingga reaksi oksidasi terjadi di lokasi 100 

mm diatas grate. Temperatur zona oksidasi semakin tinggi menandakan semakin banyak kalor 

yang dilepaskan. Kalor tersebut digunakan untuk reaksi reduksi (gasifikasi) di atasnya sehingga 

terbentuk producer gas. Producer gas mengalir ke atas dan menghasilkan nyala producer gas 

di burner. Setelah beebrapa saat, reaksi oksidasi bergeser ke atas menuju ke zona 150 mm (T1) 

yang menyebabkan temeprture T1 menaglai kenaikan. Begitu seterusnya zona oksiasi bergeser 

ke atas menuju ke zona 300 mm dan zona 450 mm diatas grate dimana tentunya diikuti oleh 

kenaikan temperatur T2 dan T3. 
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Gambar 4.7. Pengaruh jenis burner terhadap temperatur aksial tungku 

 

4.1.7. Pengaruh jenis burner terhadap bentuk nyala 

Pengaruh jenis burner terhadap bentuk nyala api tungku pada menit ke 15, 30, dan 45 

untuk burner A, B, dan C ditampilkan dalam Gambar 4.8. Photo-photo dalam Gambar 4.8 

tersebut menunjukkan bahwa terjadi nyala yang berasap diawal penyalaan (menit ke-15) untuk 

ketiga burner. Temperatur reaktor rendah dan proses gasifikasi baru dimulai, sehingga lebih 

banyak asap yang dihasilkan pada menit ke-15. Sruktur nyala lebh didominasi oleh momentum 

aliran producer gas ke burner. Menurut Lee & Chu, 2003 struktur nyala yang didominasi oleh 

momentum aliran producer gas mengakibatkan nyala berasap serta terjadi lit-off yaitu nyala 

yang terangkat dari bibir burner.   
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Nyala api menjadi jelas tanpa asap setelah menit ke-15, kecuali untuk burner C terjadi 

pada menit ke-45. Proses gasifikasi terjadi lebih baik dan telah banyak terbentuk gas mampu 

bakar setelah menit ke-15. Nyala api menempel dengan baik pada bibir burner (attached flame) 

yang diakibatkan oleh adanya efek apung dan efek momentum aliran producer gas yang 

seimbang. Sedangkan pada menit ke-45 mulai terbentuk flume pada nyala. Hal ini menandakan 

bahwa gaya apung memiliki pengaruh yang lebih dominan daripada momentum.  

  

   

   

   

Gambar 4.8. Pengaruh jenis burner terhadap bentuk nyala 

 

Dari Gambar 4.8 terlihat bahwa panjang nyala api yang berbeda pada ketiga jenis 

burner. Namun, tren panjang nyala serupa untuk semua burner, yaitu panjang nyala berkurang 
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pada menit ke-30 dan meningkat pada menit ke-45. Nyala api yang stabil terjadi pada menit 

ke-30 yang disebabkan oleh terjadinya gasifikasi yang lebih baik dan gaya apung yang sama 

besar dengan momentum jet. Pada menit ke-45, panjang nyala api bertambah karena adanya 

peningkatan tekanan udara dari blower karena hambatan aliran udara oleh sekam padi 

berkurang. Setelah menit ke-45, sekam padi dalam reaktor hampir seluruhnya telah 

tergasifikasi. 

 

4.1.8. Pengaruh jenis burner terhadap temperatur nyala dan WBT 

Pengaruh jenis burner terhadap temperatur nyala dan temperatur air dalam unit WBT 

disajikkan dalam Gambar 4.9. Dari grafik pada Gambar 4.9 dapat diketahui bahwa temperatur 

nyala relatif stabil untuk ketiga jenis burner, hanya saja waktu tercapainya kestabilan berbeda-

beda. Nyala burner A stabil setelah menit ke-3, burner B setelah menit ke-10, dan burner C 

setelah menit ke-13. Dari grafik dapat dikatakan bahwa temperatur nyala berkisar antara 400 

ºC sampai 500ºC untuk ketiga jenis burner. Temperatur nyala yang terjadi pada penetian ini 

tidak jauh berbeda dari temperatur nyala yang didapat dengan burner jenis pre-mixed oleh Bhoi 

& Channiwala, 2008, yaitu dikisaran 500º-700ºC. 

 

4.1.9. Pengaruh jenis burner terhadap heating rate 

Dari penelitian ini didapatkan heating rate tertinggi dapat dicapai dengan penggunaan 

burner B seperti terlihat dalam Gambar 4.10. Heating rate untuk burner A adalah 1250 Watt, 

burner B adalah 1380 Watt, dan burner C adalah 1320 Watt. Pada penggunaan burner B, proses 

heating lebih efektif dibandingkan burner A dan burner C sehingga heating rate burner B lebih 

tinggi. Ketinggian dan flame holder burner B paling optimum pada penelitian ini sehingga 

nyala lebih banyak dapat dimanfaatkan untuk proses heating. 

 

4.1.10. Pengaruh jenis burner terhadap efisiensi termal tungku 

Sedangkan Gambar 4.11 menyajikan pengaruh jenis burner terhadap efisiensi termal 

tungku. Tren efisiensi termal mengikuti tren heating rate dimana efisiensi termal tertinggi 

dapat dicapai dengan penggunaan burner B. Seperti kita ketahui bahwa efisiensi termal 

berbanding lurus dengan heating rate, sehingga semakin tinggi heating rate maka semakin 

tinggi efisiensi termalnya.  
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Gambar 4.9. Pengaruh jenis burner terhadap temperatur nyala dan WBT 

 

 

Gambar 4.10. Pengaruh jenis burner terhadap heating rate 
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Gambar 4.11. Pengaruh jenis burner terhadap efisiensi termal 

 

4.2. Tahap II. Rancang Bangun dan Unjuk Kerja Spray Scrubber 

4.2.1. Rancang bangun spray scrubber 

Gambar 4.12 menampilkan photo dan gambar teknik spray scrubber yang dibuat dalam 

penelitian ini. Tabung scrubber dibuat dari pipa besi dengan diameter 600 mm dan tinggi 1000 

mm. Scrubber memiliki dua saluran masuk adsorben yaitu pipa vertikal untuk arah spray tegak 

lurus dengan aliran producer gas/cross spray(CsS) dan pipa horizontal untuk spray berlawanan 

arah dengan aliran producer gas/counter spray (CcS). Jika kedua saluran adsriben difungskan, 

maka scrubber memiliki arah spray campur/mixed spray (MxS). Diameter lubang spray 

berukuran 2 mm. Saluran masuk dan keluar producer gas memiliki diameter 2 inchi.   

   

  

Gambar 4.12. Spray scrubber 
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 4.2.2. Pengaruh arah spray terhadap temperatur producer gas dan air 

Gambar 4.13 menunjukkan profil temperatur producer gas dan profil temperatur 

adsorben air di inlet dan outlet selama 20 menit pengujian. Spray yang disemprotkan mengenai 

producer gas berfungsi sebagai media pendingin dan pelarut tar. Air menyerap kalor producer 

gas sehingga terlihat dari gambar temperatur air naik setelah keluar scrubber (Tw,o > Tw,i). 

Sebaliknya temperatur producer gas turun setelah keluar dari scrubber (Tg,o < Tg,i) karena 

terjadi pendinginan producer gas oleh adsorben air. Tar yang terkandung dalam producer gas 

mengalami kondesasi dan kondensat tar larut dalam adsorben air.    

  

  

  

Gambar 4.13. Profil temperatur producer gas dan air di inlet dan outlet scrubber 
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Sedangkan Gambar 4.14 adalah temperatur rata rata producer gas dan adsorben air di 

inlet dan outlet. Temperatur rata rata digunakan untuk menghitung Log Mean Temperature 

Difference (LMTD) dengan Pers. (2.3).  

 

 

 

Gambar 4.14. Temperatur rata rata producer gas dan air 
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4.2.3. Pengaruh arah spray terhadap LMTD dan heat transfer rate 

Gambar 4.15 adalah grafik hasil perhitungan Log Mean Temperature Difference 

(LMTD) dan heat transfer dari producer gas ke adsorben air.  LMTD cross spray, counter 

spray, dan mixed spray adalah 29,8°C, 28,1,0°C, dan 26,2°C. Scrubber dengan cross spray 

(CrS) memiliki LMTD tertinggi karena penurunan suhu gas rata-rata yang tertinggi terjadi pada 

scrubber CrS. Selain itu, scrubber CrS memiliki heat transfer tertinggi. Dari Gamabr 4.14 

terlihat bahwa heat transfer dari producer gas ke air untuk scrubber CrS, CcS, dan MxS adalah 

6,86 kW, 7,84 kW, dan 6,19 kW. Semakin besar heat transfer maka semakin efektif 

pendinginan producer gas di dalam scrubber.  

 

Gambar 4.15. Pengaruh arah spray terhadap LMTD dan heat transfer 

 

4.2.4. Pengaruh arah spray terhadap tar content 

Gambar 4.16 adalah kandungan tar gravimetric (tar content) dalam producer gas 

sebelum dan sesudah spray scrubber. Terlihat bahwa penggunaan spray scrubber dapat 

menurunkan tar gravimetric producer gas. Penurunan tar gravimetric yang signifikan terjadi 

dengan pengggunaan cross spray scrubber. Hal ini terjadi karena terjadi pendinginan yang 

tertinggi saat penggunaan cross spray sehingga semakin banyak tar yang mengalami kondesasi 

dan larut dalam adsorben air.   

 

4.2.5. Pengaruh arah spray terhadap efisiensi spray scrubber 

Pengaruh arah spray terhadap efisiensi spray scrubber ditunjukkan oleh grafik dalam 

Gambar 4.17. Cross spray scrubber memiliki efisiensi tertinggi dibandingkan dengan counter 

spray maupun mixed spray. LMTD dan heat transfer tinggi pada cross spray scrubber 

menyebabkan kemampuan penuruan tar content yang tinggi pada cross spray scrubber.  Cross 

spray scrubber memiliki efisiensi hampir mencapai 45%. Sedangkan counter spray dan mixed 

spray srubber efisiensinya di bawah 20%.  

0

10

20

30

40

50

LMTD (°C)

Q (kW)

L
M

T
D

 (
°C

);
 Q

 (
k

W
)

Spray configuration
CrS CcS MxS



 
 

 

59 

 

Gambar 4.16. Pengaruh arah spray terhadap tar content  

 

 

Gambar 4.17. Pengaruh arah spray terhadap efisiensi spray scrubber 
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scrubber untuk semua jenis adsorben (Tgo < Tgi). Sebaliknya temperatur adsorben mengalami 

kenaikan saat kelaur scrubber karena menyerap kalor producer gas (Tao > Tai) 

 

 

 

Gambar 4.18. Temperatur rata rata producer gas dan adsorben 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120
Adsorben Air

T
em

p
er

a
tu

r 
(o

C
) T

em
p

era
tu

r (
oC

)

Sisi masuk & keluar scrubber

Gas

Air

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120
Adsorben pelumas 

T
em

p
er

a
tu

r 
(o

C
) T

em
p

era
tu

r ( oC
)

Sisi masuk & keluar scrubber

Gas

Pelumas

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120
Adsorben minyak

T
em

p
er

a
tu

r 
(o

C
) T

em
p

era
tu

r (
oC

)

Sisi masuk & keluar scrubber

Gas

Minyak



 
 

 

61 

4.2.7. Pengaruh jenis adsorben terhadap LMTD dan heat transfer 

Dengan data temperatur producer gas dan adsorben pada Gambar 4.18, maka hasil 

perhitungan LMTD dan heat transfer scrubber ditampilkan dalam Gambar 4.19. Urutan LMTD 

dan heat transfer dari yang tertinggi adalah adsorben air, minyak, dan pelumas yaitu 25,7°C, 

14,0°C, dan 9,8°C. Lebih lanjut, laju perpindahan panas ke adsorben menurun dengan 

berkurangnya LMTD. Laju perpindahan panas ke air adalah yang tertinggi di antara yang lain. 

Hal ini menunjukkan bahwa proses pendinginan producer gas lebih efektif dengan adsorben 

air. Laju perpindahan panas ke adsorben air, minyak, dan pelumas adalah 1750 W, 1022 W, 

dan 961 W. 

 

Gambar 4.19. Pengaruh jenis adsorben terhadap LMTD dan heat transfer 

 

4.2.8. Pengaruh jenis adsorben terhadap tar content dan efisiensi scrubber 

Gambar 4.20 menunjukkan kandungan tar sebelum dan sesudah scrubber 

menggunakan adsorben air, minyak, dan pelumas dengan debit adsorben 5 lpm. Setelah 

scrubbing, tar gravimetric berkurang untuk penggunaan ketiga jenis adsorben. Hal ini terjadi 

karena adanya pendinginan dan scrubbing producer gas, yang mengakibatkan terbentuknya 

kondensat tar danblarut dalam adsorben.  

Selanjutnya efisiensi scrubber dihitung dengan Pers. (2.5) dan hsailnya disajikkan 

dalam Gambar 4.21.  Scrubber memiliki efisiensi tertinggi saat menggunakan adsorben 

pelumas. Efisiensi scrubber dengan adsorben air, minyak, dan pelumas adalah 43%, 12%, dan 

60%. Selain efek pendinginan, proses pengurangan tar juga dipengaruhi oleh sifat adsorbsi dari 

adsorben. Meskipun pendingian lebih baik dengan adsorben air tetapi efisiensi scrubber lebih 

tinggi terjadi saat penggunaan adsorben pelumas.  Hal ini dapat diakibatkan sifat adsorbsi 

pelumas yang lebih baik dibandingkan dengan air dan minyak. 
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Gambar 4.20. Pengaruh jenis adsorben terhadap tar content 

 

Gambar 4.21. Pengaruh jenis adsorben terhadap efisiens scrubber 
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gas ke mesin sesuai dengan pembebanan. Untuk menjaga kecepatan putaran mesin pada 

berbagai beban, genset harus dilengkapi dengan governor untuk mengatur debit aliran 

producer gas ke mesin sehingga sesuai dengan pembebanan. 

 

Gambar 4.22. Putaran genset 3 kW berbahan bakar producer gas (Susastriawan et al., 2021) 

 

4.3.2. Torsi & Daya 

Sementara itu Gambar 4.23 menyajikan daya keluaran dan torsi mesin. Daya mesin 

meningkat dengan bertambahnya beban. Tenaga yang dihasilkan mesin mampu mensuplai 

tenaga untuk generator sehingga mesin tetap hidup meski beban genset bertambah. Artinya, 

pembakaran producer gas dalam silinder dapat menghasilkan daya yang memenuhi kebutuhan 

daya generator. Karena torsi merupakan fungsi dari daya, maka tren torsi serupa dengan tren 

daya, yaitu torsi meningkat dengan meningkatnya beban generator. 

 

Gambar 4.23. Daya dan torsi genset 3 kW (Susastriawan et al., 2021) 
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4.3.3. Overheating 

Overheating adalah terjadinya kenaikan temperatur silinder dan gas buang secara 

signifikan. Overheating dapat terjadi karena penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi mesin. Overheating dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu bahan bakar 

aman digunakan untuk mesin tertentu. Pada penelitian ini didapatkan bahwa producer gas dari 

gasifiksai sekam padi dengan downdraft gasifier aman digunakan untuk bahan bakar genset bi-

fuel kapasitas 3 kW. Hal ini dibuktikan dengan temperatur luar silinder mesin dan temperatur 

gas buang tidak mengalami kenaikan yang signifikaan seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.24. 

Bahkan dari grafik pada Gambar 4.24 terlihat bahwa temperatur silinder dan gas buang relatif 

stabil selama pengoperasian genset dengan bahan bakar producer gas.  

 

Gambar 4.24. Temperatur silinder dan gas buang (Susastriawan et al., 2021)
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Dari penelitian aplikasi teknologi gasifikasi dalam konversi limbah sekam padi sebagai 

sumber energi terbarukan yang dibagi dalam tiga tahapan penelitian yaiutu Tahap I, Tahap II, 

dan Tahap III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

 

Tahap I 

1. Tungku gasifikasi berhasil difabrikasi dan diuji coba dengan feedstock limbah sekam 

padi.  

2. Debit aliran udara gasifikasi mempengaruhi unjuk kerja tungku. Heating rate dan 

efisisenis tungku yang tertinggi dicapai pada debit udara 100 lpm. Heating rate dan 

efisiensi termal tugku pada dibit udara 100 lpm adalah 1,81 kW dan 16,2%. 

3. Jenis burner juga berpengaruh terhadap unjuk kerja tungku. Berdasarkan struktur dan 

temperatur nyala, heating rate, dan efisiensi termal, unjuk kerja maksimal tungku 

tercapai dengan penggunakan burner B dimana temperatur tertinggi, heating rate 

tertinggi, dan efisiensi termal tertinggi tercapai dengan Burner B,  yaitu 579°C, 1380 

Watt, dan 12,3%. 

  

Tahap II 

1. Spray scrubber berhasil difabrikasi dan digunakan untuk menurunkan kandungan tar 

producer gas sekam padi.  

2. Cross spray scrubber (CrS) adalah scrubber yang optimal untuk menurunkan 

kandungan tar producer gas. Scrubber CsS memiliki LMTD, heat transfer, dan 

efisiensi masing-masing sebesar 29,8°C, 7,84 kW, dan 0,43. 

3. Selain LMTD dan heat transfer, sifat adsorbsi dari adsorben juga sangat berperan dalam 

menghilangkan tar producer gas. Efisiensi cross spray scrubber dengan adsorben air, 

minyak, dan pelumas adalah 0,43%, 0,12%, dan 0,60%. 

 

Tahap III 

1. Putaran mesin tidak terlalu mengalami penurunan pada variasi beban lsitrik serta mesin 

tidak mengalami overheating saat producer gas sekam padi digunakan untuk bahan 

bakar generator set 3 kW.
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Adsorben = zat yang memiliki sifat dapat menyerap zat lain 

Air-fuel ratio = perbandingan antara laju massa udara dengan laju massa feedstock  

Attached flame  = nyala api menempel dengan baik pada bibir burner 

Biomassa = semua jenis material non-fosil dan material organik yang dapat 

terdegradasi yang berasal dari tanaman, binatang, dan mikro-

organisme atau material organik yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan dan binatang 

Bi-fuel = dapat digunakan dengan salah satu dari dua jenis bahan bakar 

Bottom lit  = penyalaan awal bahan bakar dalam tungku dilakukan di bagian 

dasar unggun 

Burner = bagian dari tungku untuk membakar producer gas dan 

menghasilkan nyala 

Cold gas efficiency  = ratio antara energi dalam producer gas dengan energi feedstock. 

Combustible gas = gas yang jika bercampur dengan oksigen dengan rasio yang tepat 

akan dapat terjadi proses pembakaran 

Counter spray  

 

= arah semprotan adsorben berlawanan arah dengan arah aliran 

producer gas 

Cross spray = arah semprotan adsorben tegak lurus dengan arah aliran producer 

gas 

Data logger = alat yang digunakan untuk menyimpan data data pengujian, seperti 

data temperatur 

Debit  = volume fluida yang mengalir setiap satuan waktu 

Downdraft = medium gasifikasi dan producer gas bersama sama bergerak ke 

bagian bawah reaktor, producer gas keluar dari bagian bawah 

reaktor 

Drying = proses pengeringan dimana terjadi pelepasan kandungan air dalam 

suatu material akibat pemanasan 

Deficient air = jumlah udara yang digunakan dalam proses pembakaran kurang 

dari udara teoritisnya (kurang dari udara stoikiometri)  

Eksotermik = reaksi yang menghasilkan kalor 

Endotermik = reaksi yang memerlukan kalor 

Energi alternatif = semua bentuk energi yang bukan dari energi fosil 

Equivalence ratio = perbandingan antara air-fuel ratio aktual dengan air-fuel ratio 

stoikiometri  

Equilibrium state = suatu keadaan kesetimbangan antara reaktan dan produk 

Excess air = jumlah udara yang digunakan dalam proses pembakaran melebihi 

dari udara toeritis (lebih dari udara stoikiometri)  

Feedstock = bahan bakar yang digunakan dalam proses gasifikasi 
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Flare  bagian dari sistem gasifier yang berfungsi untuk penyalaan 

producer gas untuk mengetahui apakah producer gas yang 

dihasilkan sudah mampu nyala atau belum 

Flame image = photo nyala api yang digunakan untuk menganalisa bentuk dan 

panjang nyala 

Flame profagation  = kecepatan rambat nyala gasifikasi 

Fluidization = membuat partikel padat seolah-olah seperti fluida. 

Gasifikasi = proses termo-kimia dengan jumlah udara jauh dibawah stoikiometri 

untuk mengkonversi bahan bakar padat menjadi bahan bakar gas 

Gasifier = reaktor untuk proses gasifikasi 

Grate (angsang) = bagian dari reaktor yang memisahkan antara zona reaksi dengan 

zona abu.  

Heating application = aplikasi untuk menghasilkan kalor 

Heat of formation = kalor yang diperlukan untuk pembentukan suatu senyawa 

Heating rate = jumlah kalor dari nyala yang bermanfaat untuk mendidihkan air di 

dalam water boiling test per satuan waktu 

Heat transfer rate = jumlah kalor yang ditransfer dari medium panas ke medium lebih 

dingin per satuan waktu 

Hopper = tempat pemasukaan feedstock ke dalam tungku atau gasifier 

Ignition port = lubang kecil yang digunakan untuk tempat penyalaan bahan bakar 

di dalam reaktor 

Impingment bottle = serangkaian botol yang diisi dengan Isopropanol untuk 

pengambilan sampel gravimteri tar 

Lit-off  = kondisi nyala yang tidak stabil dimana nyala terangkat dari bibir 

burner 

Medium gasifikasi = jenis oksidiser yang digunakan dalam proses gasifikasi, misal 

udara, uap, oksigen 

Mixed spray = spray gabungan antara cross dan counter 

Non-combustible  = tidak mampu terbakar  

Oksidasi = reaksi heterogen antara karbon dalam feedstock dengan oksigen 

dalam media gasifikasi. 

Overheating = terjadinya kenaikan temperatur secara signifikan sampai melebihi 

batas tertinggi yang diijinkan 

Power application = aplikasi untuk menghaslkan daya mekanis 

Producer gas = bahan bakar gas yang berasal dari proses gasifikasi bahan bakar 

padat 

Pyrolysis = proses tanpa oksigen dimana terjadi pemecahan molekul-molekul 

feedstock menjadi molekul yang lebih ringan dengan susunan 

molekul yang lebih sederhana yang berlangsung pada kisaran 

temperatur 200-700°C 

Residence time = waktu yang tersedia untuk berlangsungnya suatu reaksi kimia 

Rotameter  = salah satu jenis alat ukur debit fluida 
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Spray scrubber = alat yang berfungsi sebagai pendingin dan pengurang tar dengan 

menggunakan adsorben yang disemprotkan 

Suction fan  kipas hisap yang digunakan untuk menghisap producer gas keluar 

dari reaktor 

Tar = semua jenis hidrokarbon dengan berat molekul diatas benzene. Tar 

adalah senyawa yang bersifat korosi yang merupakan hasil 

sampingan dari proses gasifikasi 

Tar content = massa tar dalam producer gas (gravimetric tar) 

Tar cracking = penguraian tar menjadi gas mampu bakar CO, H2, maupun CH4 

Temperatur aksial = temperatur yang diukur di beberapa titik pada sumbu simetri tungku 

Top lit = penyalaan awal bahan bakar dalam tungku dilakukan di bagian atas 

unggun 

Tungku gasifikasi = tungku yang didasarkan pada prinsip gasifikasi 

Udara gasifikasi = udara yang dialirkan ke gasifier untuk proses gasifikasi 

Uji proksimat = pengujian untuk mengetahui Fixed Carbon, Volatile Matter, 

kandungan air, dan abu dari suatu bahan bakar 

Uji ultimate = pengujian komposisi C, H, O, N, S dari suatu bahan bakar 

Updraft = medium gasifikasi dan producer gas bergerak ke bagian atas 

reaktor sedangkan feedstock bergerak ke bagian bawah reaktor, 

producer gas keluar dari bagian atas reaktor 

Water Boiling Test = salah satu metode untuk mengetahui unjuk kerja tungku dengan 

mendidikan air di dalam panci 
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