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Tidak dapat dipungkiri lagi seiring dengan perkembangan teknologi yang
semakin maju terutama disektor transportasi yang signifikan akan berpengaruh
juga terhadap kebutuhan bahan bakar yang merupakan sumber energi utama untuk
melakukan proses pembakaran pada kendaraan. Peningkatan permintaan BBM ini
tidak sebanding dengan jumlah bahan bakar fosil yang masih terkandung di
Indonesia. Oleh karena itu, upaya pengembangan dan inovasi baru berkenaan
dengan energi alternatif sangat diperlukan. Energi alternatif yang sedang
dikembangkan saat ini adalah energi dari biomassa seperti sampah yang dapat
menjadi salah satu pilihan sumber energi alternatif bahan bakar. Hal ini karena
biomassa sangat mudah ditemukan dari aktivitas pertanian, peternakan,
kehutanan, perkebunan perikanan berbagai daerah. Salah satu cara untuk
mengkonversi biomassa menjadi sumber energi alternatif adalah dengan
menggunakan proses pirolisis.
Pirolisis merupakan proses pembakaran yang melibatkan sedikit O2 dalam
prosesnya. Serbuk kayu mahoni sendiri merupakan salah satu contoh dari kayu
keras yang sering dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan lemari, kursi dan
sejenisnya. Karena sering banyak digunakan sebagai bahan baku barang jadi maka
akan banyak sisa-sisa kayu yang terbuang. Sisa-sisa kayu hasil penebangan
maupun pembuatan barang mebel ini yang nantinya akan digunakan sebagai
bahan untuk pirolisis dan akan di dekomposisi.
Dalam penelitian ini, dilakukan percobaan pirolisis dengan variasi temperatur
250,350,550 dan 650oC. Sedangkan pemadatannya akan dilakukan pada pengujian
konduktivitas termal dengan variasi pemadatan sebesar 3,183x10-4 g/mm3,
4,775x10-4 g/mm3, 6,367x10-4 g/mm3. Dan dari penelitian ini didapat bahwasanya
semakin tinggi temperatur pada proses pirolisis serbuk kayu mahoni akan
mengakibatkan konduktivitasnya bertambah dikarenakan semakin tingginya suhu
pirolisis yang terjadi maka derajat kehitaman dari char hasil pirolisis akan
bertambah dan berdasarkan dasar teori yang ada, semakin gelap warna suatu
benda maka akan semakin tinggi daya hantar panasnya atau konduktivitas
termalnya.
Keywords : Pirolisis, thermal conductivity, serbuk kayu, mahoni,pemadatan
char
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Tidak dapat dipungkiri lagi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju
terutama disektor transportasi yang signifikan akan berpengaruh juga terhadap kebutuhan bahan
bakar yang merupakan sumber energi utama untuk melakukan proses pembakaran pada
kendaraan. Peningkatan permintaan BBM ini tidak sebanding dengan jumlah bahan bakar fosil
yang masih terkandung di Indonesia. Tercatat cadangan minyak di Indonesia hanya sembilan
milliar barel (DESDM,2005) yang diperkirakan habis selama 18 tahun dengan laju produksi ratarata 500 juta barel per tahun. Oleh karena itu Pemerintah Pusat memutuskan sebuah kebijakan
untuk menaikkan harga BBM dan gas yang malah berdampak begitu berat bagi seluruh lapisan
masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada pada golongan menengah kebawah. Oleh
karena itu, upaya pengembangan dan inovasi baru berkenaan dengan energi alternatif sangat
diperlukan. Energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah energi dari biomassa
seperti sampah yang dapat menjadi salah satu pilihan sumber energi alternatif bahan bakar. Hal
ini karena biomassa sangat mudah ditemukan dari aktivitas pertanian, peternakan, kehutanan,
perkebunan perikanan berbagai daerah. Salah satu cara untuk mengkonversi biomassa menjadi
sumber energi alternatif adalah dengan menggunakan proses pirolisis.
Pirolisis merupakan salah satu teknologi alternatif yang merupakan metode untuk
mendapatkan sumber energi hidrokarbon. Teknologi ini adalah teknologi pembakaran tanpa
melibatkan O2 dalam proses pembakarannya. Sumber bahan bakar dari pirolisis ini berasal dari
sumber daya yang terbarukan seperti biomass/tumbuhan. Disamping sumber daya yang
terbarukan, hasil dari pirolisis ini menghasilkan zat yang ramah lingkungan namun memiliki
manfaat yang banyak,seperti asap cair, tar, arang dan minyak atsiri (IPB. 2006).
Sebenarnya penggunaan tumbuhan atau kayu sebagai bahan bakar sudah dilakukan.
Namun pada proses penggunaannya, kayu tersebut belum diolah secara baik atau dengan kata
lain digunakan secara langsung sebagai bahan bakar konvensional. Sehingga bahan bakar dari
kayu tersebut memiliki kadar atau nilai kalor yang rendah. Bila dipakai secara langsung tanpa
ada proses pengolahan, bahan bakar tersebut akan bersifat lebih polutan atau dapat menyebabkan
polusi udara yang diakibatkan partikulat yang tidak terbakar.
1
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Karena serbuk kayu sendiri dapat diperoleh dari limbah kayu disekitar kita,maka
serbuk kayu yang merupakan biomass juga bisa digunakan sebagai bahan baku dalam proses
pirolisis. Limbah kayu sendiri tersedia dalam jumlah yang banyak sekitar 38-43% dari
penebangan pohon, antara lain berupa serbuk kayu, potongan kayu dan sisa ketaman kayu.
Selama ini limbah kayu hanya dimanfaatkan sebagai media penanaman jamur dan penghara.
Padahal pemanfaatan limbah kayu pada pembuatan asap cair dan arang telah mendapat perhatian
pada beberapa tahun belakangan ini, yang dapat diproduksi dengan metode pirolisis.
Biomassa atau kayu sendiri merupakan sebuah material ligno-cellulosic (Avramidis
and Lau 1992). Biomassa ini terdiri dari beberapa komponen berbeda dengan sifat thermal yang
berbeda-beda pula. Adapun komponen utama penyusunnya adalah cellulose, hemicellulose dan
lignin. Pada proses pirolisis, karbohidrat (cellulose, hemicellulose) rusak ikatannya dan
menghasilkan produk dengan berat molekul rendah yang mudah menguap.
Selanjutnya sifat termal dari komponen-komponen biomassa sendiri tergantung pada
perlakuan panas yang diberikan. Ketika bahan tersebut dipanaskan selama proses pirolisis,
dibutuhkan energi yang besar untuk melakukan reaksi biomassa pirolitik pada suhu yang lebih
tinggi. Dan pada prosesnya sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwasanya ketika proses pirolisis ini
terjadi maka proses perpindahan kalorpun juga akan terjadi. Proses perpindahan panas
merupakan proses yang terjadi pada suatu material atau benda ketika terjadi perbedaan
temperatur. Melalui perpindahan panas ini nantinya dapat diketahui bagaimana energi panas
berpindah dari satu furnace pyrolizer ke biomassaa selama proses, sehingga dapat diketahui laju
perpindahan panas yang terjadi pada kondisi tersebut. Oleh karena itu, dengan mengetahui proses
perpindahan panas yang terjadi pada proses pirolisis serbuk kayu mahoni, dapat dirancang
piroliser yang baik dan memenuhi standar, sehingga didapatkan produk pirolisis seperti yang
diharapkan.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pirolisis yang terjadi, salah satunya
adalah Thermal Conductivity (Konduktivitas termal) . Konduktivitas Termal sendiri merupakan
suatu konstanta yang menyatakan kemampuan suatu material untuk menghantarkan kalor.
Konduktivitas termal digunakan untuk mengukur seberapa cepat lintasan panas yang mengalir
pada suatu medium. Biomassa akan memiliki konduktivitas yang berbeda pada tiap-tiap fasenya.
Untuk itulah perlu dilaksanakan sebuah penelitian lebih lanjut bagaimanakah pengaruh proses
pirolisis terhadap sifat termal komponen-komponen biomassa yang terkandung pada serbuk kayu
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(mahoni) terutama terhadap konduktivitas termalnya pada temperatur yang bervariasi atau
berbeda-beda. Karena pirolisis berada pada range variasi temperatur operasional yang besar pada
prosesnya, maka untuk itulah perlu dilaksanakan sebuah penelitian lebih lanjut bagaimanakah
pengaruh proses pirolisis terhadap sifat termal komponen-komponen biomassa yang terkandung
pada serbuk kayu (mahoni) terutama terhadap konduktivitas termalnya.

1.2 Rumusan Masalah
1 Bagaimana pengaruh proses pirolisis pada serbuk kayu mahoni terhadap thermal
conductivity-nya pada temperatur yang bervariasi?
2 Bagaimana pengaruh proses pemadatan char hasil proses pirolisis dengan densitas yang
berbeda-beda pada serbuk kayu mahoni terhadap konduktivitas termalnya?

1.3 Batasan Masalah
Agar permasalahan tidak terlalu meluas, maka perlu adanya batasan masalah sebagai
berikut:
1. Serbuk kayu yang digunakan adalah serbuk kayu mahoni.
2. Kondisi pyrolyzer dianggap tidak ada kebocoran.
3. Serbuk kayu mahoni dianggap kering.
4. Produk hasil pirolisis yang diteliti adalah berupa char.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui besarnya nilai
konduktivitas termal pada biomassa hasil proses pirolisis dengan variasi temperatur yang
berbeda, mengetahui pengaruh proses pemadatan char terhadap konduktivitas termal serbuk kayu
mahoni hasil proses pirolisis, serta mengetahui pengaruh gradien suhu uji konduktivitas termal
terhadap nilai konduktivitas termalnya.
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1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1.

Agar Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana pengaruh antara proses pirolisis
serbuk kayu mahoni terhadap konduktivitas termalnya.

2.

Agar mahasiswa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan
konduktivitas termal pada proses pirolisis.

3.

Sebagai dasar penelitian selanjutnya, terutama untuk mendapatkan nilai konstanta k
untuk physical properties untuk penyelesaian persamaam perpindahan panas
konduksi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Penelitian Sebelumnya
Yutaka Asako (2001) melakukan penelitian tentang pengukuran Konduktivitas Termal

Efektif pada kayu yang dipadatkan. Pemadatan kayu ini dilakukan agar didapatkan kenaikan
kekuatan softwood atau kayu lunak. Pada penelitian ini dilakukan pengkompresian atau
pemadatan kayu cedar yang dikompresi pada arah radial kayu dan diukur konduktivitas
termalnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada arah tangensial dan arah yang sejajar
dengan serat terjadi peningkatan konduktivitas termal efektif secara signifikan akibat adanya
pertambahan atau peningkatan densitas akibat pemadatan. Sedangkan pada arah radialnya hanya
terjadi sedikit peningkatan konduktivitas termal akibat bertambahnya densitas karena proses
pemadatan atau kompresi.
Fatimah (2004) melakukan penelitian tentang pengaruh laju pemanasan terhadap komposisi
bio-oil hasil pirolisis serbuk kayu. Penelitian dilakukan dengan menggunakan variasi jenis kayu
yang berbeda dan laju pemanasan yang digunakan. Pada penelitian tersebut laju pemanasan yang
dipakai adalah 1,815 K/menit, 2,013 K/menit, 2,955 K/menit , 3,260 K/menit dan 3,330 K/menit.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laju pemanasan mempengaruhi komposisi bio-fuel,
karena semakin tinggi laju pemanasan menyebabkan semakin banyaknya hidrokarbon dengan
rantai kimia yang lebih pendek.
Hadir Kaban dalam Jurnal Penelitian Sains tahun 2009 yang ditulisnya telah melakukan
penelitian yang berjudul “Menentukan Konduktivitas Termal Tandan Kosong Sawit dengan
Polisterin (Polystyrine) sebagai Heat Flux Meter” Pada Penelitian ini sampel tandan kosong
sawit diambil dari pengolahan pabrik sawit. Pengukuran dilakukan pada rapat massa 0,2728
gr/cm3, dimana variasi ketebalan dilakukan dengan memberikan tekanan pada sampel. Hasil
penelitian didapatkan bahwa besarnya konduktivitas termal tandan kosong sawit berkisar antara
0,07686597 W/mK – 0,10275511 W/mK, sedangkan tahanan termalnya berkisar antara
2,392343586 hr ft2 oF/Btu – 3,868327764 hr ft2 oF/Btu
Khilfatin (2010) melakukan penelitian tentang “Penentuan Nilai Kalor Dengan Bahan
Bakar Kayu Sesudah Pengarangan Serta Hubungannya Dengan Nilai Porositas Zat Padat”. Pada
penelitian ini menggunakan 5 jenis kayu yang berbeda dan kemudian dibandingkan nilai kadar
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kalor pada kayu sebelum proses pengarangan. Hasil pengujian ini yang meliputi nilai kalor,
kadar air,dan densitas dari 5 jenis kayu yang berbeda dan didapatkan kadar air untuk kayu sono
13,12% , kayu mahoni 13,37% , kayu jati 14,44%, kayu nangka 14,8%, kayu waru 14,5%.
Besarnya nilai densitas yang dimiliki tiap kayu adalah arang kayu sono 0,86 x 103 kg/m3 , arang
kayu mahoni 0,23 x 103 kg/m3, kayu jati 0,26 x 103 kg/m3, arang kayu nangka 0,47 x 103 kg/m3,
arang kayu waru 0,35 x 103 kg/m3. Sedangkan besarnya nilai kalornya arang kayu sono 229,01
kal/gr , arang kayu mahoni 299,22 kal/gr, kayu jati 230,58 kal/gr, arang kayu nangka 242,9
kal/gr, arang kayu waru 242,2 kal/gr. Namun dalam penelitian ini belum dilakukan pengujian
tentang nilai konduktivitas termal dari kayu mahoni.

2.2

Biomassa Sebagai Salah Satu Energi Alternatif
Biomassa dapat menjadi sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena

beberapa sifatnya yang menguntungkan yaitu, karena sifatnya yang dapat diperbaharui
(renewable resources), relatif tidak mengandung unsur sulfur sehingga tidak menyebabkan
polusi udara. Siklus terbentuknya biomassa menjadikan sumber energi ini ramah lingkungan
karena biomassa berasal dari bahan organik non fosil yang hasil pembakarannya tidak
menimbulkan CO2 yang berbahaya bagi lingkungan. Karbon ini disebut karbon netral (carbon
neutral) karena karbon dioksida yang dilepaskan saat pembakaran biomassa diserap kembali
oleh tumbuhan, karena itu pengembangan energi dari biomassa tidak akan berdampak buruk bagi
atmosfir.
Teknologi pemanfaatan energi biomassa yang telah dikembangkan terdiri dari
pembakaran langsung dan konversi biomassa menjadi bahan bakar. Penggunaan biomassa
langsung sebagai bahan bakar kurang efisien, sehingga konversi biomassa menjadi bahan bakar
dianggap lebih baik dalam pemanfaatannya. Pemanfaatan biomassa dapat dilihat pada gambar
2.1 :
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Gambar 2.1 Pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi
Sumber : Heriansyah I., 2005
Dalam teknologi konversi termal biomassa, proses pembakaran langsung adalah proses yang
paling mudah dibandingkan dengan lainnya. Namun teknologi pembakaran langsung biomassa
seperti ini relatif memiliki nilai kalor dan efisiensi rendah. Proses termokimia merupakan proses
konversi biomassa menjadi bentuk lain (padat, cair, maupun gas) menggunakan energi panas
dengan mengubah komposisi kimia biomassa. Contoh dari termokimia adalah gasifikasi dan
pirolisis. Gasifikasi dilakukan dengan temperatur yang sangat tinggi dan menggunakan udara
lingkungan, sedangkan pirolisis tidak melibatkan oksigen dalam prosesnya.

2.3

Komponen Biomassa
Terdapat berbagai jenis biomassa dan memiliki komposisi yang berbeda-beda pula.

Beberapa komponen utama biomassa terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin.
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a.

Selulosa
Selulosa adalah Polisakarida yang tersusun dari D-glukosa yang terhubung secara seragam

oleh ikatan ß-glukosida. Rumus molekulnya adalah (C6H12O6)n. Derajat polimerasinya,
ditunjukkan oleh n, dengan nilai kisaran yang lebar mulai dari beberapa ribu hingga puluhan
ribu. Hidrolisis total selulosa menghasilkan D-glukosa (sebuah monosakarida), akan tetapi
hidrolisis parsial menghasilkan disakarida (selobiosa) dan polisakarida yang

memiliki n

berurutan dari 3 ke 10. Selulosa memiliki struktur kristal dan memiliki resistensi yang tinggi
terhadap asam dan basa (JIE, 2008).

b.

Hemiselulosa
Polisakarida dimana unit-unitnya adalah terdiri atas monosakarida dengan 5 karbon seperti

D-xilosa, D-arabinosa dan monosakarida karbon-6 seperti D-manosa, D-galaktosa dan Dglukosa. Jumlah monosakarida karbon-5 lebih banyak dibandingkan monosakarida karbon-6 dan
rumus molekul rata-ratanya adalah (C5H8O4)n. Karena derajat polimerisasi (n) hemiselulosa
adalah antara 50 sampai 200, yaitu lebih kecil dari selulosa, maka ia lebih mudah terurai
dibandingkan selulosa,

dan kebanyakan

hemiselulosa dapat larut dalam larutan alkali.

Hemiselulosa yang umum adalah xilan, yang terdiri atas xilosa dengan ikatan 1, 4. Hemiselulosa
yang lain adalah glukomanan, tetapi semua hemiselulosa beragam jumlahnya bergantung pada
jenis pohon dan juga bagian tumbuhan itu sendiri (JIE, 2002).

c.

Lignin
Merupakan senyawa dimana unit komponennya, fenilpropana dan turunannya, terikat secara

3 dimensi. Strukturnya kompleks dan sejauh ini belum sepenuhnya dipahami. Struktur 3
dimensi yang kompleks ini menyebabkan ia sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme dan
bahan-bahan kimia. Berdasarkan pengamatan ini, maka dapat disimpulkan bahwa lignin
memberikan kekuatan mekanis dan juga perlindungan untuk tumbuhan itu sendiri. Selulosa,
hemiselulosa dan lignin dapat ditemukan secara universal dalam berbagai jenis biomassa dan
merupakan sumber daya karbon alami yang paling berlimpah di bumi (JIE, 2002).
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2.4

Pirolisis
Pirolisis adalah proses dekomposisi kimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa

melibatkan oksigen. Bahan yang biasa digunakan untuk proses pirolisis adalah batu bara, limbah
manusia dan hewan, sisa makanan, kertas, plastik, dan biomassa. Komposisi kimia bahan
tersebut berubah ketika dilakukan pemanasan dalam keadaan tanpa adanya oksigen. Produk yang
dihasilkan dari proses pirolisis berupa arang (karbon padat), tar (minyak), dan gas permanen
yang meliputi metana, hidrogen, karbon monoksida dan karbon dioksida. Presentase padatan,
cair, dan gas yang dihasilkan dari proses pirolisis dipengaruhi oleh temperatur dan laju
pemanasan yang digunakan. Proses pirolisis ditunjukkan pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Proses pirolisis
Sumber : Brownsort, 2009
Secara umum proses pirolisis meliputi dehydration atau penghilangan kadar air dalam bahan
organik mulai dari temperatur 100 oC. Seiring bertambahnya temperatur akan terjadi dekomposisi
bahan organik, pemecahan hemiselulosa menjadi produk volatil diantaranya karbon monoksida,
karbon dioksida, dan uap (condensable vapour). Pada temperatur lebih tinggi terjadi
dekomposisi selulosa juga menghasilkan volatil, dalam temperatur lebih tinggi lignin akan
dipecah.

sehingga meningkatkan kadar karbon yang terdapat pada produk arang (padatan

karbon).
Berdasarkan temperatur dan waktu tinggal (residence time), pirolisis dibedakan menjadi tiga
tipe utama.
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Slow Pyrolysis
Slow pyrolysis dicirikan dengan laju pemanasan lambat, temperatur kecil, dan waktu

pemanasan yang lama. Laju pemanasan yang digunakan adalah kurang dari 1oC/s. Produk utama
dari slow pyrolisis adalah char.
Produk-produk Non-combustible, seperti CO2, senyawa organik, dan uap air, dihilangkan
pada temperatur antara 100 oC dan 200 oC. Di atas temperatur 200 oC, terjadi pemecahan stuktur
komponen bahan organik menjadi gas dengan massa molekul yang rendah (volatile) dan char
karbon. Pada temperatur 500 oC semua volatile hilang, yang tersisa adalah char (Beall &
Eickner, 1970).


Fast Pyrolisis
Laju pemanasan yang digunakan antara 500 hingga 105oC/s. Ukuran spesimen yang

digunakan 2mm agar panas lebih cepat merata dan waktu pemanasan yang digunakan relatif
cepat yaitu 0,5-5 detik.
Untuk menghasilkan produk cair yang maksimal, temperatur yang diperlukan kira-kira
500°C, ukuran partikel biomassa (<2mm), kelembaban (<10%) dan uap harus segera dipisahkan
dari char mencegah reaksi sekunder yang menyebabkan terbentuknya produk gas (Bridgwater,
2004;. Kersten et al, 2005). Hasil dari proses pirolisis cepat adalah 60-75% bio-oil, 15-25% char,
dan 10-20% non-condensable gas, tergantung pada bahan baku yang digunakan (Mohan et al,
2006).


Flash Pyrolysis
Karakteristik dari flash pyrolysis yaitu laju pemanasan yang sangat cepat yaitu lebih besar

dari 105oC/s. Jika dibandingkan dengan slow pyrolysis, char dan gas yang dihasilkan lebih
sedikit. Pada pirolisis tipe ini dihasilkan tar yang lebih banyak.
Tabel 2.1. Tipe proses pirolisis

Sumber : Meijer (2001)
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Seiring waktu reaksi dan suhu dinaikkan, komposisi dari produk pirolisis berkembang
menjadi komponen yang lebih stabil. Dekomposisi bahan organik dijabarkan sebagai berikut.
100 – 200 °C

Pengeringan dengan pemanasan, dehidrasi.

250 °C

Hilangnya cairan dan karbon dioksida. Evolusi hidrogen.

340 °C

Putusnya rantai karbon makromolekul.

380 °C

Tahap pirolisis, pengayaan karbon.

400 °C

Pecahnya rantai C-O dan C-H.

400 – 600 °C

Konversi komponen organik cair dalam hal ini untuk menghasilkan produk

pirolisis cair (tar).
600 °C

Pemecahan komponen organik cair untuk menghasilkan komponen yang

stabil (gas, hidrokarbon rantai pendek) senyawa aromatik (senyawa bensen).
>600 °C

Pemanasan aromatis menghasilkan bensen dan aromatik titik didih tinggi.

Proses pirolisis dapat dibagi menjadi beberapa fase dimana menjadi pedoman kesuksesan
prosesnya.
1)

Fase pengeringan.

2)

Fase pirolisis.

3)

Fase evolusi gas.
Pada suhu 200 °C pengeringan fisik disertai produksi uap air, jika yang dimasukkan

bahan biomasa yang basah maka perlu disertakan atau dimasukkan steam (uap air panas) ke
dalam reaktor, Pirolisis terjadi pada suhu 200 – 500 °C. struktur makromolekul pecah menjadi
gas, komponen organik cair, karbon padat. Evolusi gas terjadi pada 500 – 1200 °C, produk hasil
pirolisis diturunkan lebih lanjut, karbon padat dan produk organik cair menghasilkan gas yang
stabil. Hidrokarbon besar molekul besar dipecah menjadi metana dan karbon padat. Metana
direaksikan dengan uap air dikonversi menjadi karbon monoksida dan hidrogen. Karbon padat
direksikan dengan uap air atau karbon dioksida dikonversi menjadi karbon monoksida dan
hidrogen.
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Reaksi kimia peruraian selulosa pada biomasa.
3(C6H10O5)

8H2O + C 6H8O + 3CO2 + CH4 + H2 + 8C

Reaksi utama yang terjadi pada fase evolusi gas dijabarkan sebagai berikut.
CnHm

xCH4 + y H2 + zC

CH4 + H2O

CO + 3H2

C + H2O

CO + H2

C + CO2 2CO
(Ullmann’s, 2002).
Tabel 2.2. Reaksi Kimia Peruraian Selulosa Pada Biomassa
Reaksi
C 6H10O5 + panas

Produk
CH4 + 2CO + 3H2O + 3C

C 6H10O5 6C + 5H2O(g)

Karbon

C 6H10O5 0.8 C6H8O + 1.8 H2O(g) + 1.2 CO2

Oli residu

C 6H10O5 2C2H4 + 2CO2 + H2O(g)

Etilen

(Sorensen B, 2004)
2.5

Pirolisis Biomassa
Selulosa, hemiselulosa, dan lignin merupakan komponen utama dari biomassa, yang

memiliki properties yang berbeda. Hemiselulosa adalah konstituen yang paling reaktif dan lignin
sebaliknya (Probstein dan Hicks, 1982). Pirolisis biomassa keseluruhan dapat digambarkan
dalam hal perilaku komponen-komponen ini. Laju reaksi, produk, dan perilaku termal lainnya
dari pirolisis biomassa dianggap sebagai kombinasi dari perilaku komponen utamanya.

2.5.1

Pirolisis Selulosa

Selulosa adalah komponen utama dari biomassa yang paling banyak dipelajari. Hal ini
karena selulosa merupakan komponen utama dari biomassa yang paling banyak. Selulosa adalah
sumber utama dari combustible volatiles. Selulosa muncul secara alami dalam keadaan murni
pada kapas.
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Sejumlah penelitian dari pirolisis selulosa dalam berbagai kondisi telah dilaporkan dan
disederhanakan melalui dua jalur mekanisme dekomposisi yaitu K1 dan K2 yang terlihat pada
gambar 2.3.

Gambar 2.3 : Model reaksi sederhana dari dekomposisi selulosa
Sumber : Sadaka S., 2007
Reaksi 1 terjadi pada suhu rendah sementara reaksi 2 terjadi pada suhu tinggi. Adanya dua
jalur ini ditunjukkan oleh studi tentang tingkat kehilangan berat selulosa. Transisi ini ditemukan
terjadi pada temperatur sekitar 300oC. Di bawah temperatur tesebut, reaksi kimia yang mungkin
terjadi yaitu pengurangan berat molekul, munculnya radikal bebas, oksidasi, dehidrasi,
dekarboksilasi, dan decarbonylation. Produk utamanya adalah CO, CO2, H2O, dan residu char.
Jalur kedua terjadi pada temperatur di atas 300 °C dan melibatkan dekomposisi selulosa
menjadi tar yang mengandung levoglucosan sebagai komponen utama (22-50%), yang menguap
dan kemudian terurai seiring dengan meningkatnya temperatur. Karena suhu yang meningkat
dari 300 °C sampai 500 °C, jumlah produk tar meningkat sedangkan proporsi komponen char
(arang) berkurang dan hasil dari levoglucosan yang tertinggal tetap.
Produk utama dari pirolisis selulosa di bawah 500 °C adalah char, tar (terutama
levoglucosan), air, CO2 dan CO (Funakuzuri et al., 1986). Hasil dari hidrokarbon ringan, yaitu
C1 - C4, saat di bawah 500 °C diabaikan tetapi akan diperhitungkan apabila terjadi pada
temperatur tinggi (Scott et al, 1988.). Hasil tar mulai turun ketika suhu pirolisis dinaikkan di atas
600 °C (Hajaligol et al, 1982.). Peningkatan jumlah dari produk gas terjadi pada temperatur yang
sama dengan temperatur dimana produk tar mulai berkurang. Hal ini merupakan indikasi bahwa
pemecahan struktur utama tar memberikan kontribusi terhadap produksi total gas pada
temperatur tinggi.
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2.5.2

Pirolisis Hemiselulosa

Glucoronoxylans (sering disebut sebagai xilan) adalah hemiselulosa yang paling penting
yang terdapat pada kayu keras (hardwood), dan glukomanan adalah hemiselulosa yang dominan
pada kayu lunak (softwood). Xilan telah digunakan dalam beberapa penelitian (Koufopanos et
al., 1989) untuk model pirolisis hemiselulosa. Hemiselulosa merupakan komponen utama yang
paling reaktif dari dekomposisi kayu yaitu pada rentang temperatur 200-260 oC. Ketidakstabilan
termal pada hemiselulosa mungkin disebabkan karena kurangnya crystallines. Dekomposisi
hemiselulosa dalam kondisi pirolitik ini terjadi dalam dua tahap (Soltes dan Elder, 1981).
Pertama adalah pemutusan ikatan dari polimer menjadi fragmen-fragmen yang larut dalam air
diikuti oleh konversi ke unit monomer, dan akhirnya dekomposisi dari unit-unit monomer
menjadi volatil matter. Hemiselulosa menghasilkan gas lebih banyak dan tar yang lebih sedikit
dibandingkan dengan selulosa, dan tidak mengandung levoglucosan. Hemiselulosa juga
memproduksi metanol dan asam asetat yang lebih banyak dibandingkan dengan selulosa.

2.5.3

Pirolisis Lignin

Lignin, komponen utama ketiga dari biomassa, merupakan jaringan polimer 3 dimensi, yang
bersifat amorf dan berat molekul senyawa fenoliknya tinggi. Lignin berfungsi mempererat antar
serat kayu dan juga berfungi sebagai pengerasan. Lignin merupakan komponen biomassa yang
kurang reaktif. Temperatur yang lebih tinggi diperlukan untuk pirolisis lignin. Dekomposisi
termal dari lignin terjadi pada kisaran temperatur 280 °C sampai 500 °C, meskipun beberapa
perubahan fisik atau kimia (misalnya, depolimerisasi dan kehilangan beberapa metanol) dapat
terjadi pada temperatur rendah (Koufopanos et al., 1989).
Wenzel (1970) melaporkan bahwa, pada tingkat pemanasan lambat, lignin kehilangan hanya
sekitar 50% dari berat ketika pirolisis ini dihentikan pada 800 °C. Pirolisis lignin menghasilkan
char dan tar yang lebih banyak dibandingkan dengan selulosa. Soltes dan Elder (1981) telah
melaporkan komposisi produknya, terdiri dari 51-66% char, 14-15% tar, asam pyroligneous
sebesar 13-28% dan 12% produk gas (terutama terdiri dari CO, CH4 dan C2H6).

2.6

Perpindahan Panas
Perpindahan panas (heat transfer) adalah ilmu yang meramalkan perpindahan energi yang

terjadi karena adanya perbedaan temperatur di antara benda atau material. Dari hukum
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termodinamika yang telah diketahui bahwa energi yang dipindahkan itu dinamakan energi panas.
Ilmu peepindahan panas tidak hanya mencoba menjelaskan bagaimana energi panas berpindah
dari satu benda ke benda lain, tetapi juga untuk meramalkan laju perpindahan yang terjadi pada
kondisi – kondisi tertentu. Istilah – istilah yang digunakan untuk menyatakan tiga modulus
perpindahan panas antara lain, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi

2.6.1 Perpindahan Panas Konduksi pada Keadaan Steady State
Perpindahan panas konduksi adalah proses perpindahan panas dimana panas mengalir
dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur rendah dalam suatu medium
baik itu padat, cair, maupun gas atau antar medium berlainan yang bersinggungan secara
langsung. Jika pada suatu benda terdapat gradien suhu (temperatur gradient), maka akan terjadi
perpindahan energi dari bagian bersuhu tinggi ke bagian bersuhu rendah. Hal ini bisa dikatakan
bahwa energi berpindah secara konduksi dan laju perpindahan kalor berbanding dengan suhu
normal.
Dalam aliran panas konduksi, perpindahan energi terjadi karena hubungan molekul secara
langsung tanpa adanya perpindahan molekul yang cukup besar. Menurut teori kinetik, suhu
elemen suatu zat sebanding dengan energi kinetik rata-rata molekul-molekul yang membentuk
elemen tersebut. Energi yang dimiliki oleh suatu elemen zat yang disebabkan kecepatan, dari
posisi relatif molekul-molekulnya disebut energi dalam. Jadi semakin cepat molekul – molekul
bergerak semakin tinggu suhu maupun energi dalam elemen tersebut. Bila molekul – molekul
disuatu daerah memperoleh energi kinetik rata – rata yang lebih besar dari pada yang dimiliki
oleh molekul – molekul di suatu daerah yang berdekatan, maka molekul – molekul yang
memiliki energi lebih besar tersebut akan memindahkan sebagian energinya kepada molekul –
molekul di daerah yang bertemperatur lebih rendah.
Perpindahan energi tersebut dapat berlangsung dengan tumbukan elastik (elastic impact)
atau dengan pembauran (difusi) elektron-elektron yang bergerak lebih cepat dari daerah yang
bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah. Laju perpindahan panas dari suatu medium
tergantung dari dimensi, material, dan perbedaan temperatur yang terjadi pada material tersebut.
Untuk kasus perpindahan panas pada dinding datar hal ini dapat dirumuskan dengan persamaan
berikut:

=−

.
∆

(T1 – T2)

(Yunus A. Cengel, 1998 : 21)

(2-1)
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Dengan :
Q

= Laju perpindahan panas konduksi (Watt)

k

= Konduktivitas termal bahan (Watt/m 0C)

A

= Luas penampang pada posisi normal arah perpindahan panas (m2)

(T1–T2)

= Beda temperatur pada penampang (0C)

ΔX

= Tebal material (m)

Gambar 2.4 : Perpindahan panas konduksi melalui dinding
Sumber : Cengel ; 2003 : 21
Sedangkan pada silinder homogen yang berlubang dan cukup panjang dengan
mengabaikan pengaruh ujung-ujungnya dan suhu permukaan dalamnya konstan pada T 1
sedangkan suhu luarnya dipertahankan seragam pada T 0 maka hal ini dapat dituliskan dalam
rumus:
= −

=

(

)

( )

(Yunus A. Cengel, 2003 : 37)

Dengan :
Q

= Laju perpindahan panas

k

= konduktivitas termal

dT/dr = gradien suhu dalam arah radial
A

= luas permukaan silinder berlubang yaitu = 2πrl

(2-2)

17
2.6.2 Perpindahan Panas Konduksi pada Keadaan Transient
Perpindahan panas konduksi pada keadaan transien terjadi ketika suhu dalam suatu
objek berubah sebagai fungsi waktu. Pada piroliser yang digunakan untuk proses pirolisis serbuk
kayu pada penelitian terdapat wadah berbentuk silinder dan terjadi perpindahan konduksi secara
transien, karena itulah dalam proses pemecahan masalahnya menggunakan teori yang berkaitan
dengan perpindahan panas konduksi transien pada silinder yang berlubang seperti yang terlihat
pada Gambar 2.5 berikut ini:

z

r
Gambar 2.5 : Perpindahan Panas konduksi transien pada silinder berlubang
Sumber : Arsip Pribadi
Dari gambar 2.5 diatas dapat dilihat bahwasanya perpindahan panas terjadi pada silinder
berlubang 3 dimensi. Pada gambar terlihat bahwa selain sumbu z dan r, pada silinder berlubang
tersebut terdapat sudut θ. Namun untuk mempermudah proses perhitungannya dan
pemecahannya, sudut θ diabaikan dan bernilai nol sehingga nantinya dalam pemecahannya,
perpindahan panas konduksi transien pada silinder berlubang dapat dicari dengan rumus :
=

+

+

+

(Cengel,2003 : 95)

Dimana :
ρ

= massa jenis (kg/m3)

Cp

= Kapasitas Panas spesifik pada tekanan konstan (J/Kg oC)

k

= konduktivitas termal (W/m · °C)

T

= temperatur (oC)

t

= waktu (s)

(2-3)
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2.6.3

Konduktivitas Termal
Konduktivitas termal adalah besarnya energi kalor yang dapat dihantarkan per satuan

waktu oleh setiap unit tebal dari material disebabkan adanya perbedaan temperatur sebesar 1 oC.
Konduktivitas termal merupakan suatu konstanta yang menyatakan kemampuan suatu material
untuk menghantarkan kalor. Konduktivitas termal digunakan untuk mengukur seberapa cepat
lintasan panas yang mengalir pada suatu medium. Suatu zat memiliki konduktivitas termal
tertinggi pada fase padatan dan mempunyai konduktivitas termal rendah pada fase gas.
Konduktivitas termal pada padatan sebagian besar menurun dengan meningkatnya temperatur,
sedangkan fase cair akan mengalami penurunan nilai konduktivitas termal ketika terjadi
peningkatan massa molar. Pada padatan, konduktivitas termal disebabkan dua hal, yaitu : getaran
geometris dari atom – atom yang menyusunnya dan perpindahan energi dari elektron yang
mengalir bebas dibidang padat. Nilai konduktivitas termal yang tinggi pada suatu penghantar
menunjukkan bahwa benda tersebut merupakan konduktor yang baik (semakin tinggi nilai
konduktivitas termal maka semakin baik sifat konduktor suatu benda). Material seperti, tembaga,
besi dan baja merupakan salah satu contohnya. Nilainya dapat dicari dengan menggunakan
persamaan:

k = α x Cp x ρ

(Cengel, 2003 : 17)

(2-4)

Dimana :
k

= konduktivitas termal (W/m · °C)

α

= diffusifitas termal (m3/s)

Cp

= Kapasitas Panas spesifik pada tekanan konstan (J/Kg oC)

ρ

= Massa jenis (kg/ m3)
Adapun konduktivitas termal dibagi menjadi 2, yaitu konduktivitas termal konstan dan

konduktivitas termal yang berubah sesuai dengan fungsi T atau temperatur. Karena pirolisis
berada pada fungsi (T) yang berbeda-beda maka pada penelitian ini, akan dicari konduktivitas
termal yang berubah sesuai dengan fungsi Temperatur.

2.7

Serbuk Kayu
Serbuk kayu merupakan limbah yang banyak dibuang dari sisa-sisa penebangan kayu

maupun sisa-sisa pembuatan bahan jadi yang terbuat dari kayu. Serbuk kayu selama ini hanya
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dimanfaatkan untuk media tanam untuk jamur dan juga untuk bahan baku pembuatan pakan
ternak.
Limbah serbuk kayu banyak melimpah dikarenakan kayu yang akan digunakan atau
dibentuk harus diharuskan terlebih dahulu sehingga mengharuskan untuk membuang
permukaan kayu supaya menjadi lebih halus dan bisa dibentuk. Hasil sisa penghalusan
permukaan kayu inilah yang dikatakan sebagai limbah kayu karena setelah melakukan
penghalusan, sisa-sisa hasil penghalusan akan dibuang begitu saja.
Serbuk kayu ini meiliki potensi untuk diubah menjadi ke dalam bentuk yang lebih
berguna apabila diproses dengan benar seperti misalnya bisa dijadikan sebagai bahan bakar.
Serbuk kayu juga mudah didapatkan masyarakat luas karena merupakan salah satu limbah yang
sering ditemui.
Karakteristik dari hasil pirolisis kayu tergantung dari jenis kayu apakah kayu keras
atau kayu lunak yang di pirolisis. Pada jenis kayu keras kondisinya tidak tepat untuk
diidentifikasi sebagai jenis pohon dalam kelas angeospermae. Pada kondisi kayu lunak dapat
diidentifikasi masuk dalam jenis kelas gymnospermae. (mohan et al. 2006).
Di dalam kayu terdapat kandungan yang bisa dimanfaatkan lebih dari sekedar media
tanam untuk jamur dan bahan baku pembuatan pakan ternak. Berdasarkan struktur kimianya
kayu tersusun atas selulosa, lignin dan hemiselulosa. Struktur-struktur kimia tersebut kemudian
terdekomposisi menjadi senyawa-senyawa lainnya. Masing-masing jenis kayu memiliki
komposisi penyusun yang berbeda-beda.
Salah satu jenis kayu yang bisa dijadikan bahan umtuk pirolisis adalah kayu mahoni.
Kayu mahoni ini merupakan salah satu jenis kayu keras dikarenakan struktur permukaan kayu
yang keras. Untuk sebab itu kayu mahoni sering digunakan sebagai bahan baku dalam
pembuatan lemari, kursi dan sejenisnya. Karena sering banyak digunakan sebagai bahan baku
barang jadi maka akan banyak sisa-sisa kayu yang terbuang. Sisa-sisa kayu hasil penebangan
maupun pembuatan barang mebel ini yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk
pirolisis dan akan di dekomposisi.
Serbuk kayu mahoni mengandung 3 unsur utama yang bisa dimanfaatkan untuk
dijadikan produk pirolisis. Unsur-unsur tersebut adalah selulosa, hemiselulosa dan lignin.
Serbuk kayu mahoni termasuk dalam jenis Hardwood dikarenakan struktur dari daun mahoni
berbentuk seperti jarum sehingga dapat digolongkan ke dalam jenis Hardwood.
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Untuk kayu jenis Hardwood memiliki kandungan zat kimia berupa lignin, cellulose,
dan hemicellulose.
Tabel 2.3. Kandungan Komponen Utama pada Jenis Serbuk Kayu
No Jenis Serbuk Kayu

Selulosa (%)

Hemiselulosa (%)

Lignin (%)

1

Softwood

41

24

28

2

Hardwood

39

35
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Pada penelitian ini digunakan serbuk kayu yang merupakan media berporos.
Media berpori adalah suatu benda yang terdiri dari bagian padat yang keras, disebut matriks solid
dan tersisa ruang kosong (ruang pori) yang dapat diisi dengan satu atau lebih fluida (air, minyak,
dan gas).
Media berpori memiliki lubang yang tersebar sehingga menciptakan rongga-rongga yang
dapat dilalui oleh fluida sehingga luas permukaan perpindahan panas lebih besar daripada
masive-solid.

2.8

Resistansi Termal
Resistansi termal merupakan salah satu properti panas dan memiliki definisi ukuran

perbedaan temperatur dari material yang tahan terhadap aliran panas. Resistansi termal sendiri
berbanding terbalik dengan Konduktivitas termal. Resistansi termal memiliki satuan yaitu
(m2K)/W.
Aliran panas dapat dimodelkan dengan analogi rangkaian listrik di mana aliran panas
diwakili oleh arus, suhu diwakili oleh tegangan, sumber panas yang diwakili oleh sumber arus
konstan, resistensi termal mutlak diwakili oleh resistor dan kapasitansi termal dengan kapasitor.
Diagram menunjukkan rangkaian termal setara untuk perangkat semikonduktor dengan heat sink.
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Gambar 2.6 Diagram termal setara untuk perangkat semikonduktor
Sumber : Anonymous, 2013
2.9

Porositas
Porositas merupakan rasio atau perbandingan antara volume rongga atau pori dengan

volume total. Porositas tertentu dapat berkisar dari nol sampai besar sekali, namun biasanya
berkisar antara 5 sampai 40 persen, dan dalam praktiknya berkisar hanya dari 10 sampai 20
persen saja. Porositas 5 persen biasanya disebut porositas tipis (marginal porosity) dan umumnya
bersifat non-komersiil, kecuali jika dikompensasikan oleh adanya beberapa faktor lain.
Rumus yang digunakan untuk menghitung porositas sendiri adalah:

Dimana :
Φ

= Porositas

ρbulk

= Densitas Bulk (Ingredient Bulk Density Table)

ρparticle = Densitas tanpa porositas
Adapun besar porositas dari rumus diatas nantinya adalah pecahan antara 0 dan 1,
berkisar kurang dari 0.01 untuk granit solid dan lebih dari 0.5 untuk gambut dan tanah liat. Atau
bisa dikonversi dalam bentuk prosentasi dengan cara dikalikan 100. Densitas bulk untuk arang
sendiri sebesar 2,8818 10 -5 g/mm3. Dan untuk densitas partikel arang pada penelitian ini ada 3
variasi yaitu 3,183x10-4 g/mm3, 4,775x10-4 g/mm3, 6,367x10-4 g/mm3. Dengan memasukkan
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nilai-nilai tersebut nantinya akan didapatkan besar porositasya yaitu 90,94%, 93,96% dan
95,47%.

2.10

Hipotesa
Semakin tinggi temperatur pada proses

pirolisis serbuk kayu mahoni akan

mengakibatkan melemahnya ikatan antar butir hidrokarbonnya dan porositasnyapun akan
bertambah dan kemampuan serbuk kayu mahoni untuk menghantarkan panas (konduktivitas
termalnya) menjadi menurun, dan semakin besar nilai pemadatannya maka akan mengakibatkan
densitasnya bertambah sehingga konduktivitas termalnya juga akan meningkat seiring dengan
menurunnya porositas yang menurun akibat pemadatan.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1.

Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

eksperimen (true experimental research), yaitu melakukan pengamatan untuk mencari data
dalam suatu proses melalui eksperimen sehingga dapat mengetahui pengaruh dari proses pirolisis
pada serbuk kayu mahoni terhadap thermal conductivity. Kajian literatur dari berbagai sumber
baik berupa buku maupun jurnal yang terkait dengan penelitian ini digunakan untuk menambah
informasi yang diperlukan.

3.2.

Tempat dan Waktu Penelitian
Data yang diambil dalam penyusunan skripsi ini baik data dari proses pirolisis maupun

data pengukuran konduktivitas termal diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Laboratorium
Fenomena Dasar Mesin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang. Sedangkan untuk
pengambilan atau pengukuran berat spesimen uji dilakukan di Laboratorium Pendingin.
Penelitian ini dilakukan pada bulan 17 Juni – 31 Juli.

3.3.

Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel yang digunakan yaitu:
1. Variabel Bebas
Variabel bebas adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh peneliti sebelum
melakukan penelitian serta tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Besarnya
variabel bebas dapat berubah-ubah atau konstan sehingga didapatkan hubungan
antara variabel bebas dengan terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yang
digunakan pada proses pirolisis adalah temperatur pirolisis sebesar 250oC, 350 oC,
550oC dan 650oC. Sedangkan pada uji konduktivitas termal variabel bebasnya
adalah temperatur uji sebesar 150oC, 200 oC, dan 250oC.
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2. Variabel Terikat
Variabel terikat adalah variabel yang besar nilainya tidak dapat ditentukan dan
tergantung pada nilai dari nilai variabel bebasnya. Variabel terikat yang diamati
dalam penelitian pirolisis ini adalah nilai thermal conductivity serbuk kayu mahoni
setelah dipirolisis tanpa pemadatan dan dengan pemadatan.

3. Variabel Terkendali
Variabel terkontrol adalah variabel yang ditentukan dan nilainya dikondisikan
konstan. Dalam penelitian ini variabel terkontrolnya adalah:


laju pemanasan sebesar 720 ˚C/jam.



Jenis serbuk kayu berupa serbuk kayu mahoni.



Densitas pemadatan arang adalah 3,183x10-4 g/mm3, 4,775x10-4 g/mm3,
6,367x10-4 g/mm3.

3.4.

Alat yang Digunakan

3.4.1. Peralatan Penelitian
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1.

Timbangan elektrik
Digunakan untuk mengukur berat spesimen uji proses pirolisis.

Gambar 3.1 Timbangan elektrik
Sumber : Lab. Motor Bakar Teknik Mesin, Universitas Brawijaya
Spesifikasi :
Model

: AD-600H

Capacity

: 600 g

Resolution

: 0.01 g
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Pan size

2.

: Ø115 mm

Cawan
Digunakan sebagai tempat spesimen uji yang nantinya akan dimasukkan ke dalam
piroliser.

Gambar 3.2 Cawan
Sumber : Anonymous 1, 2006
3.

Piroliser
Alat ini digunakan untuk melakukan proses pirolisis pada spesimen uji. Terdiri dari
heater sebagai pemanas, thermocontrol dan thermocouple sebagai pengatur temperatur
pemanasan, dan potensiometer untuk mengatur laju pemanasannya.

Gambar 3.3 Piroliser
Sumber : Arsip Pribadi
Spesifikasi :
Thermocontrol

: TC4S-14R

Heater

: 2 x 2200 watt

Isolator

: Rockwool

Thermocouple

: type K (−200 °C hingga 1350 °C)
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4.

Moisture Analyzer
Di dalam penelitian ini Moisture Analyzer digunakan untuk mengukur kadar air
dari sampel spesimen uji.

Gambar 3.4 Moisture analyzer
Sumber : Anonymous 2, 2011
5.

Stopwatch
Stopwatch ini berfungsi untuk mengukur waktu. Di dalam penelitian ini stopwatch
digunakan untuk mengukur waktu pirolisis, dan waktu pengujian thermal conductivity.

Gambar 3.5 Stopwatch
Sumber : Anonymous 3, 2010
6. Thermal Conductivity Experimental Apparatus
Digunakan untuk mendapatkan nilai thermal conductivity serbuk kayu mahoni
sebelum dan sesudah proses pirolisis

27

Gambar 3.6 Thermal Conductivity Experimental Apparatus
Sumber: Laboratorium Fenomena Dasar Mesin
Spesifikasi :
Model

: HVS-40-200SF

Metal Spesimen : 40mm Diameter x 4mm, 40mm Diameter x 2mm
Electric Heater : 1500 W
Power Supply

: 110 V

Thermo detector: C.A Thermocouple
Low Temp. Source: Chill Water bath
Insulator

: Glass Wool

7. Data Logger
Digunakan untuk mencatat perubahan temperatur sehingga menjamin keakuratan
datanya serta sebagai alat untuk memonitoring histori data dan menyimpan data
pengukurannya dalam kurun waktu tertentu dengan sampling data tertentu

Gambar 3.7 Data Logger
Sumber: Anonymous 4,2012
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8. Komputer
Sebagai data display yang terintegrasi dengan data logger yang berguna
mempermudah pembacaan histori data pengukuran pada penelitian ini.

Gambar 3.8 Komputer
Sumber : Arsip Pribadi

3.4.2. Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk kayu alami dari kayu
mahoni.

3.5.
-

Instalasi Penelitian
Instalasi proses pirolisis dengan piroliser

Gambar 3.9 Instalasi Penelitian Proses Pirolisis
Sumber : Arsip Pribadi
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Keterangan Gambar :
1. Tabung Gas N2
2. Pressure Gauge
3. Orifice
4. Manometer U
5. Rock wool (isolator)
6. Cawan (wadah spesimen)
7. Thermocouple
8. Heater / pemanas
9. Thermocontrol
10. Potensiometer
11. Light Indicator
12. Biomassa
3.6.

Instalasi Thermal Conductivity Apparatus

Gambar 3.10 Instalasi Penelitian Thermal Conductivity Apparatus
Sumber : Arsip Pribadi

Pengujian Thermal Conductivity
Setelah menyiapkan spesimen hasil pirolisis berupa char, kemudian spesimen
tersebut diletakkan pada silinder standar yang terdapat pada Thermal Conductivity
Experimental Apparatus lalu tombol On ditekan untuk menyalakan power pada alat uji
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dan heaterpun akan menyala. Pastikan bahwa air pendinginnya mengalir pada kuantitas
atau debit yang konstan. Kemudian katup N2 dibuka agar gas N2 dapat mengalir masuk ke
dalam ruang pemanas piroliser. Gas N2 dialirkan ke dalam ruang pemanas sampai kadar
O2 ± 2 % dari volume ruang pemanas tercapai. Lalu katup N2 ditutup saat kadar O2 telah
mencapai ± 2 % dari volume ruang pemanas piroliser. Selanjutnya powernya ditingkatkan
secara berkala hingga mencapai suhu yang diinginkan sambil mengamati volume air
pendingin yang mengalir sehingga aliran konstan bisa dihasilkan. Setelah percobaan
terjadi pada kondisi stabil, kemudian dilakukan pembacaan pada setiap titik dengan cara
melihat angka pada Thermometer atau Data Logger. Kemudian dicatat dan dilakukan
perhitungan yang didapatkan dari pengeplotan data t1 hingga t10 untuk mendapatkan ∆ta
dan ∆tb. Hitung ∆tR =
serta λ =

(∆ ,

∆ ,

∆ ,

∆ ,

∆ ,

∆ ,

)

, λa =

∆

.
∆

.
.

, λb =

∆

.
∆

.
.

dan isikan pada tabel pengolahan data. Semua parameter tersebut nantinya

berguna untuk mencari nilai konduktivitas termal pada temperatur yang berbeda-beda.
Proses tersebut nantinya dilakukan berulang sesuai dengan variabel bebas yang telah
ditentukan. Terakhir dilakukan perlakuan setelah percobaan yaitu mengosongkan pipa
untuk mencegah terjadinya pembekuan dengan cara membuka katup V2 dan drain water
dari pipa baja akan mengalir melewati katup dibawahnya yaitu V3.

3.7.

Prosedur Penelitian

3.7.1. Persiapan Spesimen
Spesimen yang digunakan adalah serbuk kayu mahoni. Untuk itu pertama-tama
pembuatan serbuk kayu mahoni. Kemudian dilakukan proses pemanasan hingga kadar air
yang terkandung pada serbuk kayu 0-1 %. Lalu serbuk kayu diletakkan pada dua cawan
dimana cawan A untuk pengujian pada temperatur pirolisis yang telah ditentukan.
Kemudian char hasil proses pirolisis tersebut di letakkan kembali dan dilakukan
pemisahan antara char tanpa proses pemadatan dan char yang sudah dipadatkan dengan
La sebesar 2 mm dan Lb sebesar 4 mm untuk pengujian konduktivitas termal.
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3.7.2. Proses Pirolisis
Sebelum percobaan dilakukan, terlebih dahulu instalasi penelitian untuk melakukan
pengujian proses pirolisis disiapkan. Kemudian dilakukan persiapan spesimen, dengan
cara memasukkan spesimen berupa serbuk kayu mahoni ke dalam cawan. Penampung
yang telah diisi dengan spesimen tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam ruang
pemanas piroliser, dan piroliser ditutup rapat agar tidak terjadi kebocoran. Kemudian
buka katup N2 agar gas N2 dapat mengalir masuk ke dalam ruang pemanas piroliser. Gas
N2 dialirkan ke dalam ruang pemanas sampai kadar O2 ± 2 % dari volume ruang pemanas
tercapai. Lalu katup N2 ditutup saat kadar O2 telah mencapai ± 2 % dari volume ruang
pemanas piroliser. Agar piroliser dapat bekerja dan memberikan hasil sesuai yang
diharapkan, ada baiknya dilakukan pengaturan thermocontrol terlebih dahulu. Penelitian
ini dilakukan pada suhu atau temperatur yang bervariasi dan untuk variasi pertama
dilakukan proses pemanasan hingga mencapai temperatur 250 oC dan laju pemanasan 720
˚C/jam. Selanjutnya piroliser dinyalakan dan juga katup keluar dibuka sedikit agar O2
dapat terdesak dan kemudian dapat keluar yang dikarenakan oleh gas N2 yang memenuhi
tabung. Proses pirolisis ini kemudian dibiarkan berjalan sesuai dengan variasi waktu yang
ditentukan. Apabila sudah menempuh waktu yang ditentukan piroliser dimatikan dan
arang hasil pirolisis yang telah terbentuk dikeluarkan dan serbuk hasil pirolisis yang
terbentuk ditampung dalam gelas ukur. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk semua
variasi. Tetapi sebelum melakukan pengujian dengan variasi suhu pemanasan yang
lainnya dilakukan, disarankan agar wadah pembakaran dibersihkan hingga tidak ada sisasisa proses pirolisis yang tercampur dengan spesimen berikutnya. Setelah proses pirolisis
dengan semua variasi telah selesai dilakukan kemudian dilakukan proses pengujian
Thermal Conductivity yang telah dijelaskan pada sub-bab 3.6 pengujian Thermal
Conductivity .
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3.8.

Diagram Alir Penelitian
Diagram alir penelitian yang dilakukan seperti pada gambar 3.11 berikut :

Gambar 3.11 Diagram Alir Penelitian

BAB IV
DATA DAN PEMBAHASAN
4.1 Pengolahan Data
Hasil pirolisis dan hubungannya dengan konduktivitas termal pada penelitian ini sesuai
dengan teori yang telah ada dan hipotesis yang telah dibuat, berikut hasil penelitiannya. Pada bab
ini dilakukan pembahasan tentang data hasil pengujian, contoh perhitungan serta disajikan grafik
beserta analisa dan pembahasan lebih mendetail tentang penelitian dan juga hasil dari penelitian
yang telah dilakukan

4.2 Data Hasil Pengujian
Pada penelitian ini dilakukan dua pengujian yaitu pengujian pirolisis untuk mendapatkan
produk berupa char dari proses pirolisis serbuk kayu mahoni dan yang kedua adalah proses uji
konduktivitas termal dengan menggunakan thermal conductivity apparatus dengan gradien suhu
yang bervariasi. Selain itu dilakukan pemadatan char dengan densitas yang telah ditentukan.
Sehingga nantinya didapatkan hubungan antara variasi temperatur pirolisis, pemadatan dan juga
gradien suhu pada uji konduktivitas termal. Adapun data yang didapat dari penelitian ini adalah:
Sampel silinder

: Tembaga

Massa

: 1 gram

Volume

: 3141 mm3

D

: 40 mm = 0.4 m

LR

: 30 mm = 0.3 m

La

: 2 mm = 0.02 m

Lb

: 4 mm = 0.04 m

λR

: 320

kcal/mhoC = 3.72W/m.oC

Pada pembahasan ini, t1-t10 diambil dari data char serbuk kayu mahoni dengan variasi
temperatur pirolisis 250 oC tanpa pemadatan dengan gradien suhu 200oC, serta densitas
3,183x10-4 g/mm3. Dan besarnya nilai t1-t 10 adalah sebagai berikut:
t1

: 194 oC

t2

: 192

o

C

o

t3

: 191 C

t4

: 190 oC
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t5

: 35 oC

t6

: 34 oC

t7

: 24 oC

t8

: 23 oC

t9

: 23 oC

t10

: 23 oC

Δta

: 155 oC

Δtb

:10.1 oC

Dimana:
D

: Diameter spesimen dan diameter sampel silinder.

LR

: Tebal dari sampel silinder

La

: Tebal spesimen 1

Lb

: Tebal spesimen 2

λR

: Konduktivitas

Δta dan Δtb

: Didapat dengan cara mengeplot pada tabel terlampir

sampel silinder

T 1-T10 didapat dari pencatatan langsung dari pembacaan termokopel yang dapat dilihat pada
gambar berikut.

Tebal Spesimen 1

Termokopel untuk
pembacaan t1-t 10

Tebal Spesimen 2

Gambar 4.1 Titik t1-t10
Sumber : Arsip Pribadi
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4.3 Contoh Perhitungan
Contoh perhitungan diambil dari data variasi temperatur pirolisis 250 oC tanpa pemadatan
dengan gradien suhu 200 oC, serta densitas 3,183x10-4 g/mm3.
 Penentuan nilai densitas
ρLa

=
=
=3,183x10-4 g/mm3

mLb = ρLb.V
=3,183x10-4. 6282
= 2 gr
 Perhitungan Konduktivitas Termal
∆tR =
=

(∆ ,

∆ ,

(

∆ ,
)

= 0.833

λa

=
=

∆

.
∆

.
.

,

. ,

. ,
. ,

= 0.001 W/m.oC

λb

=
=

∆

.
∆

,

.
.
. ,

. ,

, . ,

= 0.041 W/m.oC

λ

=

∆ ,

∆ ,

∆ ,

)
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.

=

.

.
.

.
.

= 5.46x10 -5 W/m.oC

4.4 Pembahasan
Pembahasan ini dilakukan untuk menganalisa hubungan antara variasi temperatur
pirolisis dan pemadatan serta gradien suhu uji konduktivitas termal dengan nilai konduktivitas
termal yang terjadi pada char. Pada pembahasan ini terdapat dua grafik yaitu hubungan variasi
temperatur pirolisis dan pemadatan pada char serbuk kayu mahoni terhadap thermal conductivity
dan analisa hubungan temperatur pirolisis dan densitas terhadap konduktivitas termal pada
gradien suhu 150 oC, char 1, (b) 200 oC, (c) 250 oC. Sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan
bagaimanakah pengaruh dari variasi temperatur, pemadatan dan gradien suhu terhadap besarnya
konduktivitas termal.
4.4.1 Analisa Grafik Hubungan Variasi Temperatur Pirolisis dan Pemadatan pada Char

Konduktivitas Termal (W/m.C)

Serbuk Kayu Mahoni terhadap Thermal Conductivity

0,0004

Pemadatan dengan Suhu Uji Konduktivitas
150
Pemadatan dengan Suhu Uji Konduktivitas
200
Pemadatan dengan Suhu Uji Konduktivitas
250
Serbuk Suhu 150

0,0002

Serbuk Suhu 200
Serbuk Suhu 250

0
200

300

400

500

600

700

Temperatur Pirolisis (Celcius)

Gambar 4.2 Grafik Hubungan Variasi Temperatur Pirolisis Dan Pemadatan pada Char Serbuk
Kayu Mahoni terhadap Thermal Conductivity
Gambar 4.2 diatas menjelaskan tentang bagaimana pengaruh variasi temperatur pirolisis
dan pemadatan pada char serbuk kayu mahoni terhadap thermal conductivity. Dari grafik
tersebut terlihat bahwa besarnya konduktivitas termal yang terjadi cenderung meningkat seiring
dengan kenaikan temperatur pirolisis pada pembuatan char serbuk kayu mahoni. Ini terjadi
dikarenakan semakin tingginya suhu pirolisis yang terjadi akan menghasilkan kadar arang atau
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kadar karbon yang lebih tinggi sehingga menghasilkan warna yang kehitaman pada char.
Tingginya kadar karbon ini sendiri berasal dari penguraian senyawa-senyawa kompleks yang
menyusun komponen organik dalam hal ini adalah serbuk kayu mahoni. Pada suhu rendah,
karbon atau char yang diproduksi cenderung sedikit karena hanya terjadi pirolisis atau
penguraian selulosa (240-350 oC) dan hemiselulosa (200-260oC). Sedangkan pada suhu tinggi
(280-500oC), terjadi penguraian lignin, dimana pada proses ini menghasilkan kadar arang atau
char lebih banyak sehingga kadar karbonnya meningkat dan mengakibatkan nilai konduktivitas
termalnya meningkat.
Dari grafik diatas juga terlihat bahwa terdapat pengaruh antara pemadatan char terhadap
konduktivitas termal. Dibandingkan dengan char serbuk kayu mahoni tanpa pemadatan,
konduktivitas termal dari char dengan pemadatan memiliki konduktivitas termal yang lebih
tinggi. Ini terjadi disebabkan karena pada char serbuk kayu mahoni dengan pemadatan terjadi
peningkatan densitas yang mengakibatkan meningkatnya konduktivitas termal sesuai dengan
persamaan berikut:
k = α x Cp x ρ

(Cengel, 2003 : 17)

Dimana :
k

= konduktivitas termal (W/m ·°C)

α

= diffusifitas termal (m3/s)

Cp = Kapasitas Panas spesifik pada tekanan konstan (J/Kg oC)
ρ

= Massa jenis (kg/ m3)
Dari persamaan diatas terlihat bahwa konduktivitas termal berbanding lurus dengan

densitas atau massa jenis suatu bahan, sehingga ketika massa jenis bertambah maka
konduktivitas termal juga akan bertambah.
Sedang seiring dengan meningkatnya gradien suhu pada uji konduktivitas termal, terlihat
bahwa terjadi penurunan konduktivitas termal baik pada char tanpa pemadatan dan dengan
pemadatan. Berdasarkan persamaan laju perpindahan kalor
= −

(Cengel, 2003 : 37)
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Dimana:
k

= konduktivitas termal,

q

= laju perpindahan panas,

A

= luas permukaan

dT/dr = gradien suhu dalam radial.
Pada pengujian konduktivitas termal, laju perpindahan kalor serta luas permukaan sama
sehingga konduktivitas termal dipengaruhi oleh gradien suhu. Dan terlihat jelas bahwa
konduktivitas termal berbanding terbalik dengan gradien suhu, sehingga semakin besar gradien
suhu yang terjadi akan mengakibatkan penurunan nilai konduktivitas termal seperti terlihat pada
Gambar 4.2 dimana konduktivitas termal dengan suhu 150 oC memiliki nilai konduktivitas termal
tertinggi dikarenakan memiliki gradien suhu yang kecil dan kemudian diikuti oleh suhu 200 oC
dan 250 oC baik pada char serbuk kayu dengan atau tanpa pemadatan.
4.4.2 Analisa Grafik Hubungan Temperatur Pirolisis dan Pemadatan dengan Densitas
yang Bervariasi pada Char Serbuk Kayu Mahoni terhadap Thermal Conductivity
Pada pengujian ini dilakukan beberapa variasi pemadatan dengan densitas yang berbeda.
Pada alat uji konduktivitas termal sendiri terdapat dua test piece dengan diameter sama dengan
sample cylinder yaitu 40 mm namun memiliki tebal yang berbeda dimana La memiliki tebal 2
mm dan Lb yang terletak diatas memiliki tebal 4 mm. Dari sini didapatkan volume La 3141 mm3
dan Lb 6282 mm3. Sehingga agar mendapatkan densitas yang sama maka dilakukan penyesuaian
besar massa char. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, densitas yang digunakan sendiri
adalah char 1= 3,183x10 -4 g/mm3, char 2 = 4,775x10 -4 g/mm3, dan char 3 = 6,367x10-4 g/mm3.
Sehingga massa La pada char 1 adalah sebesar 1 gram dan Lb sebesar 2 gram. Massa La pada
char 2 adalah sebesar 1.5 gram dan Lb sebesar 3 gram. Dan yang terakhir massa La pada char 3
sebesar 2 gram dan Lb sebesar 4 gram. Adapun hasil yang didapat disajikan pada Gambar 4.3.
berikut ini.
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Gambar 4.3 (a) Hubungan Temperatur Pirolisis dan Densitas terhadap Konduktivitas Termal
pada Gradien Suhu 150 oC, char 1, (b) 200 oC, (c) 250 oC.
Pada Gambar 4.3diatas menjelaskan bagaimana hubungan temperatur pirolisis dan densitas
terhadap konduktivitas termal dengan gradien suhu uji konduktivitas termal yang bervariasi.
Terlihat bahwa seiring bertambahnya temperatur pirolisis maka konduktivitas termal juga akan
meningkat. Dan semakin besar densitas dari char hasil pemadatan juga akan mempengaruhi nilai
konduktivitas termal yang cenderung bertambah atau meningkat. Hal ini terjadi karena antara
konduktivitas termal dan densitas berbanding lurus.
k = α x Cp x ρ

(Cengel, 2003 : 17)

Dimana :
k

= konduktivitas termal (W/m ·°C)

α

= diffusifitas termal (m3/s)

Cp = Kapasitas Panas spesifik pada tekanan konstan (J/Kg oC)
ρ

= Massa jenis (kg/ m3)
Semakin besar densitas suatu bahan akan mengakibatkan rapat massa semakin bertambah

sehingga konduktivitas termal atau daya hantar panasnya juga akan meningkat seperti yang terlihat
pada Gambar 4.3. Jika dilihat dari persamaan porositas, terdapat juga hubungan antara porositas
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dan densitas yang nantinya juga akan berpengaruh pada besarnya nilai konduktivitas termal.
Adapun persamaan porositas adalah :

Dimana :
Φ

= Porositas

ρbulk

= Densitas Bulk (Ingredient Bulk Density Table)

ρparticle = Densitas material
Dari persamaan tersebut, bisa dilihat bahwa jika densitas bulk sama (spesimen yang
digunakan memiliki material yang sama) sehingga dapat diabaikan. Jadi besarnya porositas
dipengaruhi oleh besarnya densitas partikel dan besarnya berbanding terbalik. Sehingga dapat
diambil kesimpulan bahwa semakin besar porositas yang terjadi maka densitasnya akan semakin
kecil sehingga konduktivitasnya juga berkurang. Pada Gambar 4.3 grafik (a) terlihat bahwa pada
gradien suhu uji konduktivitas termal 150oC., char dengan densitas 6,367x10-4 g/mm3 memiliki
konduktivitas termal tertinggi sebesar 4,123x10-4 W/moC dan terendah yaitu pada densitas
3,183x10-4 g/mm3 dengan konduktivitas termal sebesar 3,875x10 -4 W/moC pada temperatur 650oC.
Sedangkan pada Gambar 4.3 grafik (b) terlihat bahwa pada gradien suhu uji konduktivitas termal
200oC., char dengan densitas 6,367x10-4 g/mm3 memiliki konduktivitas termal tertinggi sebesar
1,951x10-4 W/moC dan terendah yaitu pada densitas 3,183x10-4 g/mm3 dengan konduktivitas
termal sebesar 1,281x10-4 W/mmoC pada temperatur pirolisis 650oC. Dan yang terakhir pada
Gambar 4.3 grafik (c) terlihat bahwa pada gradien suhu uji konduktivitas termal 250oC., char
dengan densitas 6,367x 10 -4g/mm3 memiliki konduktivitas termal tertinggi sebesar 8,972x10-5
W/moC dan terendah yaitu pada densitas 3,183x10 -4 g/mm3 dengan konduktivitas termal sebesar
4,729x10-5 W/moC pada temperatur pirolisis 550 oC.

BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN
Dari analisa pembahasan pengaruh variasi temperatur pirolisis dan pemadatan char
serbuk kayu mahoni terhadap thermal conductivity dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Semakin tinggi temperatur pirolisis pada pembuatan char serbuk kayu mahoni akan
mengakibatkan kenaikan pada nilai konduktivitas termal. Ini terjadi karena pada suhu pirolisis
yang tinggi akan menghasilkan kadar karbon atau kadar arang yang lebih banyak yang
kemudian mengakibatkan warna dari char tersebut lebih gelap dan konduktivitas termalnya
meningkat. Adapun konduktivitas termal tertinggi terjadi pada temperatur pirolisis 650 oC dan
terendah 250 oC
2. Nilai konduktivitas termal juga dipengaruhi oleh besarnya nilai densitas, dimana semakin besar
nilai densitas char serbuk kayu mahoni dengan beberapa variasi pemadatan akan meningkatkan
nilai konduktivitas termalnya dikarenakan rapat massa semakin tinggi dan kemampuan
menghantarkan panasnya pun akan meningkat dikarenakan porositas yang terjadi semakin
kecil. Pada densitas 6,367x10-4 g/mm3 memiliki nilai konduktivitas termal tertinggi dan
konduktivitas termal terendah berada pada densitas 3,183x10-4 g/mm3.
3. Gradien suhu pada proses uji konduktivitas termal juga mempengaruhi besarnya nilai
konduktivitas termal, dimana nilai gradien suhu berbanding terbalik dengan besarnya nilai
konduktivitas termal. Semakin besar gradien suhunya maka nilai konduktivitas termalnya akan
semakin kecil atau menurun. Begitupun sebaliknya semakin kecil nilai gradien suhunya, maka
konduktivitas termalnya akan meningkat. Gradien suhu 150 oC memiliki konduktivitas termal
tertinggi dan terendah terjadi pada gradien suhu 250 oC.
4

Dapat disimpulkan bahwa, arang serbuk kayu mahoni dengan konduktivitas termal terbaik
adalah char yang memiliki temperatur pirolisis 650oC dengan densitas 6,367x10-4 dan gradien
suhu uji sebesar 150 oC.
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5.2 SARAN

Adapun saran yang penulis harapkan dari penelitian tentang pengaruh variasi
temperatur pirolisis dan pemadatan char serbuk kayu mahoni terhadap thermal conductivity
adalah sebagai berikut:
1. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh variasi temperatur pirolisis dan
pemadatan char terhadap physical properties lainnya.
2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh variasi temperatur pirolisis dan
pemadatan tar terhadap thermal conductivity.
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Reference Information
Ingredient Bulk Density Table
Ingredient

Bulk Density (lb/cu.ft.)
Loose

Adipic Acid

Packed

Ingredient

45

Barley, fine, ground

Bulk Density (lb/cu.ft.)
Loose

Packed

24

38

Alfalfa Meal

14

22

Barley, malted

31

Alfalfa Pellets

41

43

Barley, meal

28

Alfalfa Seed

10

15

Barley, whole

36

48

Almonds broken

27

30

Basalt

80

105

Almonds whole
shelled

28

30

Bauzite, dry, ground

Alum fine

45

50

Alum lumpy

50

60

Alumina

55

65

Alumina fines

35

Alumina sized or briquette

65

Aluminate gel

45

Aluminate hydroxide

68

Bauzite, crushed - 3”

75

85

Beans, castor, meal

35

40

Beans, castor, whole, shelled

36

Beans, navy, dry

48

Beans, navy, steeped

60

Bentonite, crude

34

40

Bentonite, 100-mesh

50

60

Benzene hexachloride

56

Aluminum chips, oily

7

15

Aluminum hydrate

13

20

60

120

Blood, ground, dried

49

Bone ash (tricalcium phosphate)

40

50

Aluminum ore (see bauxite)
Aluminum Oxide

Bicarbonate of soda (see baking
soda)
Blood, dried

Aluminum Silicate (andalusite)

35

45
30

Aluminum Sulfate

45

58

Boneblack

20

25

Ammonium Chloride, crystalline

45

52

Bonchar

27

40

Ammonium nitrate

45

62

Bonemeal

50

60

Ammonium sulfate

45

58

Bones, whole

35

50

Bones, crushed

35

50

Antimony Powder
Apple pomace, dry

15

Arsenate of lead (see lead
arsenate)
Arsenic oxide (arsenolite)

100

120
30

Asbestos rock (ore)

81
20

Ash, black ground

40
105

Ashes, coal, dry 1/2”

35

45

Ashes, coal, dry 3”

35

40

Ashes, coal, wet 3”

45

50

Ashes, fly (see fly ash)
Asphalt, crushed 1/2”

45

Bagasse

7

10

Bakelite, fine

30

45

Baking powder

40

55

Baking soda (sodium bicarbonate)

40

55

Barite (barium sulfate) +1/2-3”

120

180

Barite powder

120

180

Barium carbonate
Bark, wood, refuse
4/03 Supersedes 4/99

50

Borate of lime

Arsenic pulverized
Asbestos shredded

Bones, ground

72
10

60

Borax, fine

45

55

Borax, screening 1/2”

55

60

Borax, 1/2-2”, lump

55

60

Borax, 2-3”, lump

60

70

Boric acid, fine

55

Boron

75

Bran (rice-rye-wheat)

16

Braunite (manganese oxide)

20
120

Bread crumbs

20

25

Brewer’s grain, spend, dry

14

30

Brewer’s grain, spent, wet

55

60

Brick, ground, 1/8”

100

120

Bronze chips

30

50

Buckwheat

42

47

Calcine, flour

75

85

Calcium carbide

70

90

Calcium carbonate
(see limestone)

20
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Ingredient Bulk Density Table

Ingredient

Bulk Density (lb/cu.ft.)

Loose

Packed

Coal, bituminous,
mined, sized

45

50

Calcium hydrate
(see lime, hydrated)

Coal, bituminous,
mined, slack

43

50

Calcium hydroxide
(see lime, hydrated)

Coal, lignite

37

45

Cocoa beans

30

45

26

Packed

Bulk Density (lb/cu.ft.)

Calcium fluoride
(see fluorspar)

Calcium lactate

Loose

Ingredient

29

Calcium oxide
(see lime, unslaked)
Calcium phosphate

40

50

Calcium sulphate
(see gypsum)

Carbon black, powder
Carborundum

100

Casein

36

Cashew nuts

32

37

Cast iron chips

180

200

Caustic soda

88

Caustic soda, flakes

47

Celite (see diatomaceous earth)
75

Cement, motar

95
133

Cement, portland

94
60

75

Chalk, crushed

75

95

Chalk, pulverized

67

75

Charcoal, ground

18

38

Charcoal, lumps

18

28

Chocolate, cake, pressed

40

45

Chrome ore

125

140

Cerrusite (see lead carbonate)

Cinders, blast furnace

57

Cinders, coal

40

Clay (see bentonite,
diatomaceous earth)
(also Fuller’s earth, Kaolin, marl)
Clay, ceramic, dry, fines

30

35

Cocoanut, shredded

20

22

Coffee, chaff

20
25

Coffee, ground, dry

Carbon black, pelleted

Cement, aerated, portland

35

Cocoa, powdered

Coffee, green bean

Carbon, activated, dry, fine

Cement, clinker

Cocoa nibs

32
25

Coffee, ground, wet

35

45

Coffee, roasted bean

20

30

Coffee, soluble

19

Coke, breeze

25

35

Coke, loose

23

35

Coke, petrol,
calcined

35

45

Compost

30

50

Concrete, pre-mix, dry

85

120

Copper ore

120

150

Copper ore, crushed

100

150

Copper sulfate (bluestone)

75

95

Copra, cake ground

40

45

Copra, cake lumpy

25

30

Copperas (see ferrous sulphate)

Copra, lumpy

22

Copra, meal

40

45

Cork, fine ground

5

15

Cork, granulated

12

15

Corn, cracked

40

50

Corn cobs, ground
Corn cobs, whole

17
12

15

Corn, ear

56

Corn, germ

21

Corn grits

40

45

Corn meal

32

40

60

80

Corn oil, cake

25

Clay, calcined

80

100

Corn seed

45

Clay, brick, dry, fines

100

120

Corn shelled

45

Clay, dry, lumpy

60

75

Corn sugar

30

35

Cottonseed, cake, crushed

40

45

Cottonseed, cake, lumpy

40

45

Cottonseed, dry, delinted

22

40

Cottonseed, dry, not delinted

18

25

Cottonseed, flakes

20

25

Clinker, cement (see cement,
clinker)
Clover seed

45

48

Coal, anthracite,
(river & calm)

55

61

Coal, anthracite,
sized, 1/2”

49

61

Coal, bituminous,
mined

40

60

4/03 Supersedes 4/99

Cottonseed, hulls

12

Cottonseed, meal, expeller

25

30

Cottonseed, meal, extracted

35

40
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Ingredient Bulk Density Table

Ingredient

Bulk Density (lb/cu.ft.)
Loose

Cottonseed, meats, dry

Packed

Ingredient

Bulk Density (lb/cu.ft.)
Loose

Packed

40

Gelatine, granulated

32
37

Cottonseed, meats, rolled

35

40

Gilsonite

Cracklings, crushed

40

50

Glass, batch

Cryolite, dust

75

90

Glue, ground

40

Cryolite, lumpy

90

110

Glue, pearl

40

Cullet, fine

80

120

Glue, veg. powdered

40

Cullet, lumpy

80

120

Gluten, meal

Culm (see coal, anthracite)

80

120

Granite, fine

80

90

Cupric sulphate (see copper
sulphate

Grape pomace

15

20

Detergent (see soap detergent)

Graphite flake

40

Graphite flour

28

Diatomaceous earth

11

17

Dicalcium phosphate

40

50

Disodium phosphate

25

31

Distiller’s grain, spent, dry

30

Distiller’s grain, wet

40

60

Dolomite, crushed

80

100

Dolomite, lumpy

90

100

Earth, loam, dry, loose
Ebonite, crushed

76
63

Egg powder

70
16

Epsom salts (magnesium
sulphate)

40

50

Feldspar, ground

65

80

Feldspar, lumps

90

100

Feldspar, powder

100

Graphite ore

80

100

40

65

Guano, dry

75
70

Gypsum, calcined

55

60

Gypsum, calcined, powdered

60

80

Gypsum, raw - 1”

70

80

Hay, chopped

8

12

35

50

Hexanedioic acid (see adipic acid)
Hominy, dry
Hops, spent, dry

35

Hops, spent, wet

50

55

Ice, crushed

35

45

Ice, flaked

40

45

Ice, cubes

33

35

Ice, shell

33

35

Ilmenite ore

140

160

Iron ore concentrate

120

180

Feldspar, screenings

75

80

Ferrous sulphide 1/2”

120

135

Ferrous sulphide
100M

105

120

Ferrous sulphate

50

75

Fish meal

35

40

Fish scrap

40

50

Flaxseed

43

45

Flaxseed cake (linseed cake)

48

50

Flaxseed mean (linseed meal)

25

45

Flour wheat

33

40

Flue dust, basic oxygen furnace

45

60

Flue dust, blast
furnace

110

125

Flue dust, boiler
H. dry

30

45

Lead arsenate

Fluorspar, fine (calcium fluoride)

80

100

Lead carbonate

240

260

Fluorspar, lumps

90

110

Lead ore - 1/8”

200

270

Flyash

30

45

Lead ore - 1/2”

180

230

Lead oxide (red lead) 100 mesh

30

150

Foundry sand, dry (see sand)

Iron oxide pigment

25

Iron oxide millscale

75

Iron pyrites (see ferrous sulfide)
Iron Sulphate (see ferrous sulfate)
Iron Sulfide (see ferrous sulfide)
Iron vitriol (see ferrous sulfate)
Kafir (corn)

40

Kaolin clay
Kaolin clay-talc

45
63

42

56

Kryalith (see cryolite)
Lactose

32

Lamp black (see carbon black)
72

Lead arsenite

72

Fuller’s earth, dry, raw

30

40

Lead oxide (red lead) 200 mesh

30

180

Fuller’s earth, oily spent

60

65

Lead sulfide - 100 mesh

240

260

40

Lignite (see coal lignite)

Fuller’s earth, calcined
Galena (see lead sulfide)
4/03 Supersedes 4/99

Limanite, ore, brown
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Ingredient Bulk Density Table

Ingredient
Lime, ground, unslaked

Bulk Density (lb/cu.ft.)

Ingredient

Loose

Packed

60

65

Oleo margarine

59

40

Orange peel, dry

15

Oxalic acid crystals, ethane diacid
crystals

60

Lime, hudrated
Lime, hudrated, pulverized

32

40

Lime, pebble

53

56

Limestone, agricultural

68

Limestone, crushed

85

90

Limestone, dust

55

95

Loose

50

60

Oyster shells, whole

80

80

Paper pulp(4% or less)

Lindane (see benzene
hexachloride)
Linseed (see flaxseed)

Peanuts, clean in shell

62
60

Paraffin cake - 1/2”

Litharge (see lead oxide)

Packed

Oyster shells, ground

Paper pulp (6% to 15%)

Lithopone

Bulk Density (lb/cu.ft.)

62
45

15

Peanut meal

20
30

45

50

Peanuts, raw, uncleaned
unshelled

15

20

Malt, dry, ground

20

30

Peanuts, shelled

35

45

Malt, meal

36

40

Peas, dried

45

50

Malt, dry, whole

20

30

Perlite, expanded

8

12

Malt, sprouts

13

15

Maize (see milo)

Magnesium chloride (magnesite)

33

Manganese dioxide

70

85

Manganese ore

125

140

Manganese oxide

120

Manganese sulfate

70

Marble, crushed

80

Marl, clay
Meat, ground

95
80

50

Meat, scrap (w/bone)

55
40

Mica, flakes

17

22

Mica, ground

13

15

Mica, pulverized

13

15

Milk, dried, flake

5

6

Milk, malted

27

30

Milk, powdered

20

45

Milk, sugar

32

Milk, whole powdered

20

36

Mill scale (steel)

120

125

Milo, ground

32

36

Milo, maize (kafir)

40

45

Molybdenite powder

107

Monosodium phosphate

50

Mortar, wet

150

Mustard seed

45

Naphthalene flakes

45

Niacin (nicotinic acid)

35

Oats

26

Oats, crimped

19

26

Oats, crushed

22

Oats, flour

35

Oat hulls

8

12

Oats, rolled

19

24

4/03 Supersedes 4/99

Phosphate acid fertilizer

60

Phosphate disodium (see sodium
phosphate)
Phosphate rock, broken

75

85

90

100

Phosphate rock, pulverized
Phosphate sand

60

Plaster of paris (see gypsum)
Plumbago (see graphite)
Polystyrene beads

40

Polyvinyl, chloride powder

20

30

Polyvinyl, chloride pellets

20

30

Polyethylene resin pellets

30

35

Potash (muriate) dry

70

Potash (muriate) mine rum

75

Potassium carbonate
Potassium chloride pellets

51
120

130

Potassium nitrate, 1/2”

76

Potassium nitrate, 1/8”

80

Potassium sulfate

42

Potato flour

48
48

Pumice, 1/8”

42

48

Pyrite pellets

120

130

Quartz, 100-mesh

70

80

Quartz, 1/2”

80

90

Rice, bran
Rice, grits

20
42

Rice, polished

45
30

Rice, hulled

45

49

Rice, hulls

20

21

Rice, rough

32

36

Rosin, 1/2”

65

68

Rubber, reclaimed, ground

23

50

Rubber, pelleted

50

55

Rye

42

48
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Ingredient Bulk Density Table

Ingredient
Rye bran

Bulk Density (lb/cu.ft.)
Loose

Packed

15

20

Sodium bentonite (see bentonite)

33

Sodium bicarbonate (see baking
soda)

Rye feed
Rye meal

35

Rye middlings
Rye, shorts

40
42

32

33

Safflower, cake

50

Safflower, meal

50

Safflower, seed

45

Saffron (see safflower)

Salt, cake, dry coarse

85
65

Salicylic acid

85
29

Salt, dry coarse

45

60

Salt, dry, fine

70

80

Saltpeter (see potassium nitrate)
Sand, dry, bank (damp)

110

130

Sand, dry, bank (dry)

90

110

Sand, dry, silica

90

100

Sand, foundry (shake out)

90

100

Sand (resin-coated) silica

104

Sand (resin-coated) zircon

115

Sawdust, dry

10

Sea-coal

13
65

Sesame seed

27

41

Shale, crushed

85

90

Shellac, powdered or granulated

31

Silicon dioxide (see quartz)
Silica, flour

80

Silica gel 1/2-3”

45

Slag, blast furnace crushed

130

180

Slag, furnace, granular, dry

60

65

Slate, crushed, 1/2”

80

90

Slate, ground 1/8”

82

85

Sludge, sewage, dried

40

50

Sludge, sewage, dry ground

45

55

Soap, beads or granules

15

35

Soap, chips

15

25

Soap, detergent

15

50

Soap, flakes
Soap, powder
Soapstone, talc fine

40

50

Soda ash, heavy

55

65

Soda ash, light

20

35

Sodium aluminate, ground

72

Sodium aluminum fluoride (see
kryolite)
Sodium aluminum sulfate
4/03 Supersedes 4/99

Bulk Density (lb/cu.ft.)
Loose

Packed

Sodium nitrate

70

80

Sodium phosphate

50

60

Sodium chloride (see salt)
Sodium carbonate (see soda ash)
Sodium hydrate (see caustic
soda)
Sodium hydroxide (see caustic
soda)
Sodium borate (see borax)

Sal ammoniac (see ammonium
chloride)
Salt, cake, dry pulverized

Ingredient

75

Sodium sulfate (see salt cake)
Sodium sulfite

96

Sorghum, seed (see kafir or milo)
Soybean, cake

40

43

Soybean, cracked

30

40

Soybean, flake, raw

18

25

Soybean, flour

27

30

Soybean meal, cold

40

Soybean meal, hot

40

Soybean whole

45

50

Starch

25

50

Steel turnings, crushed

100

150

Sugar beet, pulp, dry

12

15

Sugar beet, pulp, wet

25

45

Sugar, refined, granulated, dry

50

55

Sugar, refined, granulated, wet

55

65

Sugar, powdered

50

60

Sugar, raw

55

65

Sugar, crushed - 1/2”

50

60

Sulphur, lumpy, 3”

80

85

Sulphur, powdered

50

60

Sunflower seed

19

38

Talcum, 1/2”

80

90

Talcum powder

50

60

Tanbark, ground

55

Timothy seed

36

Titanium dioxide (see ilmenite ore)
Tobacco, scraps

15

Tobacco, snuff

25
30

Tricalcium phosphate

40

50

Triple super phosphate

50

55

Trisodium phosphate

60

Trisodium phosphate, granular

60

Trisodium phosphate, pulverized

50

Tung nut meats, crushed

28

Tung nuts

25

30

Urea Prills, coated

43

46

Vermiculite, expanded
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Ingredient Bulk Density Table

Ingredient

Bulk Density (lb/cu.ft.)
Loose

Packed

Vermiculite, ore

80

Vetch

48

Walnut shells, crushed

35

45

Wheat

45

48

Wheat, cracked

40

45

Wheat, germ

18

28

White lead ,dry

75

100

Wood chips, screened

10

30

Wood flour

16

36

Wood shavings

8

16

Zinc, concentrate residue

75

78

Zinc oxide, heavy

30

35

Zinc oxide, light

10

15

Head Office:
6500 Kestrel Road
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Canada, L5T 1Z6
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