
1 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Dalam pemgolahan tandan buah segar (TBS) menjadi crude palm oil 

(CPO) dihasilkan limbah berupa tempurung,serabut,dan tandan kosong kelapa 

sawit (TKKS).dalam setiap pengolahan 1 ton tandan buah segar akan 

dihasilkan 22-23 % tandan kosong kelapa sawit diperkirakan 220-230 kg. 

jumlah yang luar biasa besar untuk jumlah perkebunan kelapa sawit yang ada 

diidonesia, namun potensi ini belum dimanfaatkan.pemanfaatan limbah secara 

sepadan akan mengurangi masalah bahkan dapat mendatangkan keuntungan 

bila dapat mengoptimalkan nilai tambah limbah tersebut. 

Untuk memanfaatkan limbah dari tandan kosong kelapa sawit ada 

beberapa teknologi konversi termal biomassa meliputi pembakaran langsung 

gasifikasi, pirolisis atau karbonisasi. Karbonisasi merupakan hasil dari 

dikomposisi secara tidak langsung,melalui proses destilasi kering atau 

pemanasan dalam ruangan tertutup dengan aliran udara yang terbatas.udara 

yang mengalir kedalam ruangan dengan jumlah terbatas akan mampu 

membuat proses pembakaran terjadi menyeluruh didalam ruang pembakaran. 

Proses pengarangan secara tradisional pada umumnya dialakukan didalam 

lubang tanah yang kemudian ditutup menggunakan dedaunan untuk 

mengisolasi udara supaya oksigen tidak dapat masuk pada saat proses 

pengarangan. 
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Pada pengarangan secara tradisional asap yang dihasilkan dan dibuang 

kelingkungan masih dalam jumlah yang besar,sehingga dapat menyebabkan 

polusi udara.pada pengarangan tradisional harus sering dilakukan pengawasan 

pada saar proses berlangsung dan arang yang dihasilkan kurang maksimal 

karena masih terdapat kebocoran pada saat proses pengarangan.pada 

perancangan alat ini udara yang dihasilkan pada saat proses karbonisasi tidak 

langsung dibuang keudara,melainkan digunakan untuk memanaskan bahan 

yang akan diolah menjadi arang,sehigga hasil pembakaran tidak menyebabkan 

polusi yang besar. 

Panas yang merata pada saat proses karbonisasi berlangsung dapat dengan 

cepat mengubah biomassa menjadi arang.oleh karena itu dibutuhkan judul 

”PERANCANGAN KILN KARBONISASI DENGAN TEKANAN 

TERBATAS”  

I.2 Rumusan Masalah 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan permasalahan yang dapat 

dirumuskan untuk diselesaikan : 

Mendesain kiln karbonisasi dengan tekanan udara terbatas sehingga hasil 

pembakaran bisa menghasilkan arang yang baik. 

    I.3 Tujuan  

 Tujuan dari pembuatan perancangan desain karbonisasi  ini untuk 

menghasilkan hasil arang yang baik dari tandan kosong kelapa sawit. 
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I.4 Manfaat 

 Manfaat dari perencangan desain alat karbonisasi yaitu sebgai rujukan 

untuk pembuatan briket yang terbuat dari arang tandan kosong kelapa sawit 

sebagai bahan bakar boiler. 

I.5 Batasan Masalah  

1. Pembakaran diruang tertutup. 

2. Menggunakan tekanan konstan pada saat proses pembakaran. 

3.Temperatur disekitar kiln dianggap konstan. 

 


