
Kampus ITENAS  

Bandung, 6 Desember 2017

Sem in ar

Te k n ik

M E S I N

Editor :   Dr.Tarsisius Kr istyadi, S.T. , M.T
Tito Shantika, ST., M.Eng.                 
Liman Hartawan, ST., MT.                 
Eka Taufik, ST., MT.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL XVI 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di  Industri 
ITENAS, Bandung, 6 Desember 2017

Editor : 
Tarsisius Kristyadi, Ph.D 
Tito Shantika, M.Eng 
Liman Hartawan, MT 
Eka Taufik, MT 
Mohammad Azis M, MT 

Pengarah : 
DR. Agus Hermanto, Ir., M.T. 
Tarsisius Kristyadi, Ph.D 
DR. Ing. M. Alexin Putra 
DR. Dani Rusirawan 
Prof. DR. Meilinda Nurbanasari 

ISSN 1693-3168 

Cetakan Pertama, Desember 2017 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
Dilarang mengutip, memperbanyak atau menterjemahkan sebagian atau 
seluruh isi buku tanpa seijin dari Jurusan Teknik Mesin, ITENAS



PROSIDING SEMINAR NASIONAL XVI 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di  Industri 
ITENAS, Bandung, 6 Desember 2017

Editor : 
Tarsisius Kristyadi, Ph.D 
Tito Shantika, M.Eng 
Liman Hartawan, MT 
Eka Taufik, MT 
Mohammad Azis M, MT 

Pengarah : 
DR. Agus Hermanto, Ir., M.T. 
Tarsisius Kristyadi, Ph.D 
DR. Ing. M. Alexin Putra 
DR. Dani Rusirawan 
Prof. DR. Meilinda Nurbanasari 

ISSN 1693-3168 

Cetakan Pertama, Desember 2017 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
Dilarang mengutip, memperbanyak atau menterjemahkan sebagian atau 
seluruh isi buku tanpa seijin dari Jurusan Teknik Mesin, ITENAS



Harlian Kadir, Riswanda, Sugianto, Sinatrya Azali A. 
07 Analisis Pengaruh Variabel Tegangan, Arus, Dan Waktu Terhadap Hasil Uji Radiografi 

Syarif Hidayat 
36 

TOPIK TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI TKE 

01 Studi Numerik Analisis Pengaruh Variasi Bentuk Draft Tube Terhadap Performa Turbin 
Francis Poros Vertikal 
Arif Hidayat dan Samsul Kamal 

1

02 Implementasi Model Interface CLSVOF Pada Simulasi Aliran Gas-Liquid Countercurrent 
Di Dalam Model PWR Hot Leg 
Sugianto 

9

03 Perancangan konsep Pembangkit Listrik Hybrid Solar PV-Hydro 
Tito Shantika dan Liman Hartawan 

16 

04 Pengembangan Mesin Penyegar Udara dengan Tenaga Matahari 
Kamaruddin A., Muh. Sykri Nur, Aep S. Uyun dan Jadearman 

25 

05 Rotor Savonius Tiga Sudu Dengan Sudu Pengarah 
Mohammad Alexin Putra, Adhi Cahyo Putranto 

31 

06 Analisis Numerik Siklon Pada Reaktor Gasifikasi Tipe Downdraft Dengan Menggungakan 
CFD 
Mohammad Azis, M. Pramuda, dan Fery Hidayat 

36 

TOPIK TEKNOLOGI SISTEM KENDALI DAN PEMROSESAN SINYAL TSKP 

01 Penerapan Kendali Terbang PID pada Fully Autonomous Quadcopter 
Budi Hartono 

1

02 Fully Autonomous Quadcopter Menggunakan ArduFlyer 
Budi Hartono 

8

03 Sistem Akuisisi Data Nirkabel Untuk Pengujian Dinamika Kendaraan Skala Kecil 
Rusman dan Mochamad Safarudin 

14 

TEKNOLOGI MANUFAKTUR DAN METROLOGI TMM 

01 Perancangan Canting Batik Dan Mekanisme Penggantian Otomatis Canting Batik Tulis 
Pada Mesin CNC 
Fitrahudin Risqi dan Andi Sudiarso 

1



Seminar Nasional – XVI ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS – Bandung, 6 Desember 2017  

Analisis Numerik Siklon Pada Reaktor Gasifikasi Tipe Downdraft Dengan Menggungakan 
CFD 

Mohammad Azis M, M. Pramuda N.S., Fery Hidayat 
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Industri 

 Institut Teknologi Nasional, Bandung 
Email : 

ABSTRAK 

Kekayaan energi yang dimiliki oleh Indonesia meliputi energi fosil dan non-fosil. Besarnya 
ketergantungan terhadap sumber energi fosil (sebesar 95%) menyebabkan berkurangnya sumber 
cadangan energi secara drastis jika tidak dilakukan konservasi dan diversifikasi energi. Hal 
tersebut menyebabkan diperlukannya kebijakan konservasi dan diversifikasi pemerintah serta 
pemanfaatan, pengembangan dan pengoptimalan energi non-fosil (energi baru terbarukan) yang 
berkelanjutan [1].Indonesia memiliki banyak sumber energi alternatif yang berpeluang besar untuk 
dikembangkan pemanfaatannya, salah satunya adalah energi biomassa. Salah satu sumber energi 
biomassa adalah tongkol jagung.Limbah tongkol jagung dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi 
dengan proses gasifikasi. Gasifikasi memanfaatkan syngas (synthetic gas) dari hasil pembakaran 
biomassa sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan dengan pembakaran 
langsung.namun masih terdapat kekurangan yaitu adanya abu terbang (fly ash) yang ikut terbawa 
keluar dari burner sehingga gas yang dihasilkan tidak bersih. Sehingga diperlukan alat untuk 
memisahkan abu terbang dari gas hasil gasifikasi. Analisa numerik dilakukan untuk mengetahui 
performa siklon yang telah didesain sebelum diuji. Hasil simulasi menunjukkan siklon mampu 
memisahkan abu terbang sebesar 60% dan pressure drop yang dihasilkan sebesar 300 Pa 

Kata kunci :siklon, CFD, Analisis Numerik 

1. Pendahuluan 
Kekayaan energi yang dimiliki oleh Indonesia meliputi energi fosil dan non-fosil. Besarnya ketergantungan terhadap 
sumber energi fosil (sebesar 95%) menyebabkan berkurangnya sumber cadangan energi secara drastis jika tidak 
dilakukan konservasi dan diversifikasi energi. Hal tersebut menyebabkan diperlukannya kebijakan konservasi dan 
diversifikasi pemerintah serta pemanfaatan, pengembangan dan pengoptimalan energi non-fosil (energi baru 
terbarukan) yang berkelanjutan [1].  
Indonesia memiliki banyak sumber energi alternatif yang berpeluang besar untuk dikembangkan pemanfaatannya, salah 
satunya adalah energi biomassa. Salah satu sumber energi biomassa adalah tongkol jagung. Tongkol jagung merupakan 
limbah dari hasil proses pemipilan jagung untuk bahan pangan. Sekitar 30% dari berat jagung tongkol yang akan 
menjadi limbah. Limbah tongkol jagung ini umumnya tidak termanfaatkan. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Biro 
Pusat Statistik, produksi jagung di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 19 juta ton . Dengan demikian maka perkiraan 
limbah tongkol jagung dapat mencapai 5,7 juta ton. 
Limbah tongkol jagung dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi dengan proses gasifikasi. Gasifikasi memanfaatkan 
syngas (synthetic gas) dari hasil pembakaran biomassa sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan 
dengan pembakaran langsung.  
Alat gasifikasi yang banyak tersedia umumnya tipe batch dimana pada tipe ini proses gasifikasi berlangsung secara 
tidak kontinu. Pada tipe batch, proses pemasukan bahan bakar dan pembuangan abu dapat dilakukan ketika proses 
gasifikasi telah selesai. Untuk kebutuhan sektor industri maupun Usaha Kecil Menengah (UKM) hal ini cukup 
merugikan karena produksi gas berlangsung tidak secara kontinu sehingga akan mengganggu proses produksi. Oleh 
karena itu diperlukan sistem produksi gas yang kontinu sehingga tidak mengganggu keberlangsungan proses produksi.  
M. Pramuda et al. [2] telah melakukan penelitian mengenai sistem gasifikasi kontinu. Pada sistem tersebut produksi gas 
dapat berlangsung secara kontinu, namun masih terdapat kekurangan yaitu adanya abu terbang (fly ash) yang ikut 
terbawa keluar dari burner sehingga gas yang dihasilkan tidak bersih. Sehingga diperlukan alat untuk memisahkan abu 
terbang dari gas hasil gasifikasi [3]. Analisa numerik dilakukan untuk mengetahui performa siklon yang telah didesain 
sebelum diuji.       

2. Metodologi 

Proses perancangan dimulai dari menentukan parameter desain dari data-data yang diperoleh dari hasil pengujian dan 
perancangan alat gasifikasi sebelumnya. Selanjutnya sistem dirancang sesuai dengan parameter yang diinginkan. 
Selanjutnya dilakukan simulasi dengan menggunakan CFD. 
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Diagram alir proses perancangan dapat dilihat pada gambar 1 

Gambar 1. Flow chart desain siklon 

3.  Deskripsi Siklon 

Sistem gasifikasi yang akan dibuat ditunjukkan pada Gambar 2. Cara kerja mesin gasifikasi ini menggunakan prinsip 
reaktor tipe inverted downdraft. Bahan bakar masuk melalui Hopper, udara masuk melalui plenum udara. Selanjutnya 
pada reaktor akan terjadi reaksi pembakaran dan pirolisis. Selanjutnya gas CO dan H2 terbentuk akibat proses ini. 

Gambar 2 Skema sistem gasifikasi kontinu 
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Gambar 5 Mesh siklon 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Setelah proses mesh, selanjutnya adalah memasukkan asumsi-asumsi, data, dan model yang digunakan untuk proses 
simulasi. Selanjutnya, proses simulasi akan menghasilkan hasil yang ingin dianalisis. Gambar 6 menunjukkan pola 
aliran siklon yang terjadi. 

Gambar 6 Pola aliran siklon 
Hasil dari simulasi tersebut menunjukkan terjadi pemisahan partikel akibat aliran mengalami pusaran. Pemisahan 
partikel terjadi akibat adanya gaya sentrifugal yang menyebabkan partikel terlempar keluar dan menabrak dinding. 
Akibat peristiwa ini kecepatan partikel akan menurun sehingga partikel akan jatuh ke bawah, sedangkan partike yang 
ringan/lebih kecil diameternya tidak akan terlempar keluar, karena gaya sentrifugal yang kecil. Partikel kecil akan 
mengikuti aliran gas. Hasil simulasi menunjukkan bahwa partikel yang tersaring sebesar 60%. 
Pressure drop yang terjadi di dalam siklon sebesar 300 Pa yang disebabkan akibat gesekan fluida dan adanya pusaran di 
dalam siklon. 
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Gambar 7 Pressure drop siklon 

5. KESIMPULAN 

Hasil simulasi menunjukkan bahwa efisiensi penyaringan siklon yang terjadi sebesar 60%. dan tekanan drop siklon 
sebesar 300 Pa.  Performa siklon dianggap sudah cukup baik karena siklon merupakan proses penyaringan awal. 
Terdapat proses-proses lain yang juga dapat menyaring dan membersihkan gas hasil gasifikasi 
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