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Abstract
Traditional distillation of akar wangi (Vetiveria zizanioides) using kerosene as a fuel
has been used in small industries. The solid waste is burned in open air will emit
strong odor which harmful to the environment. In fact, the waste has a caloric value
of 3.800 kkal/kg, and by the proper handling, the waste can substitute part of the
distillation process energy potentially and can reduce the environment impact
caused by incomplete combustion or by the ingredient it self i.e. sulphur oxide and
nitrogen oxide. To treat those waste, it is necessary to separate between distillation
vessel with the steam generation system.
Key Words : Distillation, akar wangi, solid waste, pollution, proper handling.
1. PENDAHULUAN.
Limbah padat akar wangi mengandung
karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, air
dan abu. Dari kandungan tersebut terdapat
unsur-unsur yang bisa dibakar menghasilkan
energi, di antaranya karbon, hidrogen, nitrogen
dan sulfur.
Karbon dan hidrogen dalam sampah akan
terbakar menjadi karbon dioksida dan air sambil
mengeluarkan energi pembakaran. Secara
keseluruhan, unsur-unsur dalam limbah akar
wangi yang mampu bereaksi dengan oksigen
dituliskan dalam reaksi sebagai berikut :
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Dari reaksi-reaksi di atas, selain
menghasilkan energi, juga dihasilkan emisi gasgas CO2, CO, NOx, dan SOx. Selain bentuk gas,
oleh karena limbah akar wangi juga
mengandung abu, pembakaran limbah akar
wangi juga menghasilkan abu, sebagian jatuh
ke dasar ruang bakar (bottom ash) dan
sebagian lagi bersama-sama gas produk
pembakaran diemisikan ke udara (fly ash).
Gas karbon dioksida adalah gas yang tidak
berwarna dan tidak berbau. Gas ini di atmosfir
berperanan dalam penyerapan radiasi infra
merah, dan ditengarai menyokong pemanasan
atmosfer
bumi,
yang
mengakibatkan
pemanasan global sehingga mempengaruhi
kondisi iklim dan cuaca(1,5,6,7,8)
C
C
CO
H2
N2
S

Gas karbon monoksida bersifat inert
terhadap tanaman dan bahan, tetapi dapat
menimbulkan pengaruh yang berarti bagi
kesehatan manusia. Karbon monoksida adalah
gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak
berasa
yang
dapat
bereaksi
dengan
hemoglobin
dalam
darah
sehingga
menghalangi penyerapan oksigen. Pengaruh
gas ini terhadap manusia mulai dari sakit
kepala ringan sampai pada kematian,
tergantung
pada
konsentrasi
dan
penyebarannya. Gas ini terbentuk sebagai hasil
reaksi yang tidak sempurna antara karbon
dengan oksigen. (5)
Pengaruh racun yang ditimbulkan oleh gas
karbon monoksida pada manusia disebabkan
oleh interaksi gas tersebut dengan hemoglobin
darah. Ketika campuran udara dan CO terhirup,
oksigen dan karbon monoksida diserap oleh
darah melalui paru-paru. Keduanya terserap
oleh hemoglobin darah, tetapi koefisien
kesetimbangan CO sekitar 210 kali koefisien
kesetimbangan oksigen. Rasio kesetimbangan
carboxyhemoglobin
(HbCO)
dengan
oxyhemoglobin
(HbO2)
diberikan
pada
persamaan sebagai berikut :
HbCO
P CO
= (210)
HbO2
P O2

Dalam hal ini :

P CO, P O2

= tekanan parsial CO dan O2

Semakin banyak CO terhirup semakin
banyak HbCO terbentuk, kemampuan paruparu dan darah untuk memasok oksigen ke
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seluruh tubuh menjadi berkurang. Gejala
pertama keracunan gas karbon monoksida
ditandai
dengan
sesak
nafas
karena
kekurangan oksigen. Penderita tampak pucat
dan apabila tidak segera mendapat oksigen,
penderita akan pingsan, bahkan lebih fatal,
penderita bisa menemui ajal.(5)
Oksida nitrogen adalah salah satu gas
penyebab
polusi
yang
membahayakan
kehidupan manusia, binatang, jasad renik dan
tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Nitrogen
oksida terbentuk dari pembakaran nitrogen baik
yang berasal dari udara maupun dari bahan
bakar membentuk NO, NO2, N2O, N2O3, N2O5
dan NO3 yang digolongkan sebagai NOx.(1,5,6,7,8)
Nitrogen oksida memberiandil pada
pembentukan smog,mempengaruhi kehidupan
tanaman, hewan dan juga kesehatan manusia,
juga memiliki andil pada pembentukan hujan
asam.(1,5,6,7,8)
Konsentrasi NOx yang berlebih di udara
menjadikan warna kecoklatan, sebab gas
menyerap secara kuat daerah biru-hijau dari
spektrum yang bisa dilihat. Penghilangan warna
ini
menyebabkan
ketidaknyamanan
dan
mengurangi pandangan(1,5,6,7,8)
Sulfur oksida (SOx) terbentuk dari sulfur atau
bahan yang mengandung sulfur bereaksi
dengan oksigen. Sulfur oksida yang utama
adalah SO2. Sulfur dioksida teroksidasi secara
perlahan menjadi sulfur trioksida di atmosfer.
Selanjutnya SO2 dan SO3 ini bisa membentuk
asam jika terhidarsi dengan air, yang dapat
menimbulkan pengaruh yang merugikan pada
lingkungan. Gas SO2 dan H2S mengalami
transformasi menjadi semacam partikulat di
atmosfer sebagai droplet sulfat. Oleh karena
pergerakan angin, senyawa sulfur yang
dikeluarkan oleh suatu lokasi tersapu dari
atmosfer, baik secara pengendapan, gravitasi
atau benturan langsung dengan tanah atau
tanaman yang ditandai dengan menurunnya pH
air sungai, danau atau tanah.(1,5,6,7,8)
Sebagai tambahan, SO2 menimbulkan
kerusakan pada tanaman dan hewan, masalah
pada kesehatan manusia, juga menimbulkan
korosi pada bahan. Kerusakan pada tanaman,
misalnya terjadi peristiwa tanaman hijau
kehilangan klorofil, terjadi plasmolisis atau
kerusakan sel-sel daun. Pengaruh pada
manusia maupun hewan hampir sama, hanya
saja manusia lebih sensitif. Gas SO2 dapat larut
dalam air dan dapat terserap oleh saluran
pernafasan bagian atas. Ambang rasa atau bau
pada manusia masing-masing 0,3 ppm dan 0,5
ppm. Konsentrasi di atas 10 ppm dapat
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menyebabkan iritasi mata, hidung dan
kerongkongan. (5)
Partikulat yang tersuspensi di udara dapat
menyebabkan jarak pandang berkurang.
Sebuah obyek dapat terlihat oleh mata karena
obyek
tersebut
kontras
dengan
latar
belakangnya. Semakin jauh jarak antara obyek
dengan yang melihat, maka kekontrasan makin
melemah. Partikulat dalam jumlah besar dapat
mengurangi pandangan yang disebabkan oleh
penghamburan dan penyerapan cahaya.(5)
Endapan partikulat mengurangi keindahan
bangunan dan monumen. Bangunan dan
monumen akan membutuhkan pembersihan
dan atau pengecatan yang lebih sering.
Partikulat memperhebat pengaruh kimiawi
seperti korosi yang disebabkan oleh gas
asam.(5)
Partikel
yang
tersebar
di
udara
mempengaruhi kesehatan manusia. Polutan
seperti
timbal
atau
arsenik
bersifat
karsinogenik. Partikel dapat menyerap zat kimia
dan memperhebat pengaruhnya dengan
penahanan dalam waktu yang lama di paruparu. Dalam hal khusus akan mengganggu
fungsi pernafasan.(5)
2. PERMASALAHAN.
Penyulingan akar wangi dilakukan oleh
penduduk secara tradisional, yaitu mengukus
akar wangi dalam bejana pada suhu dan
tekanan tertentu secara batch selama 12 jam
atau lebih (Gambar 1).
Bahan bakar yang digunakan adalah minyak
tanah, kurang lebih 300 liter (rata-rata 25
liter per jam) per proses untuk penyulingan 2
ton bahan baku akar wangi. Empat jam
pertama
digunakan
sebagai
proses
pemanasan awal dan pembentukan kukus,
dilanjutkan dengan pencapaian tekanan
proses yang diinginkan. Kukus yang
dihasilkan, digunakan untuk menguapkan
zat-zat yang mudah menguap (volatile
matter). Setelah melalui proses kondensasi,
terbentuk kondensat yang terdiri atas air
(yang berasal dari penguapan air proses
dan air yang terkandung dalam akar wangi)
di bagian bawah serta minyak akar wangi di
bagian atas. Kondensat tersebut ditampung
dalam suatu penampung yang dilengkapi
dengan pipa kapiler yang berfungsi untuk
memisahkan air dan minyak akar wangi.
Setelah itu dilakukan proses pemurnian
dengan cara menyaring untuk memisahkan
sisa air.
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Gambar 1. Skema alat penyulingan
tradisional.
Keterangan gambar :
1. bahan baku akar wangi, 2. air , 3. ruang
bakar, 4. Pendingin, 5. Separator
Setelah proses penyulingan selesai,
kompor
dimatikan,
kemudian
dilakukan
penurunan tekanan sampai tekanan atmosferik
melalui pembuangan uap proses secara by
pass. Setelah kondisi atmosferik tercapai,
dilakukan pembongkaran dan pengisian
kembali bahan baku akar wangi. Akar wangi
yang telah dilakukan proses penyulingan
dianggap sebagai limbah, dibakar di tempat
terbuka, menyebarkan bau yang mengganggu
pernafasan.
Dari 2 ton bahan baku akar wangi segar
dan basah (karena proses pencucian dari
ikutan rumput, lumpur dan tanah) yang
dilakukan proses penyulingan, dihasilkan
limbah akar wangi basah yang lebih berat,
karena kenaikan kandungan airnya. Limbah ini
diunggunkan di suatu tempat kemudian dibakar.
Namun
pembakaran
limbah
ini
tidak
menghasilkan lidah api, hanya asap dari bara
kecil, terkadang diselingi dengan timbulnya api
kecil, sehingga volatile matter yang tersisa di
limbah tidak terbakar secara sempurna,
sebaliknya, seperti terjadi pemanggangan, sisa
volatile matter tersebut terpirolisa, sebagian
dalam bentuk cair (fraksi berat) yang meleleh
dan sebagian dalam bentuk gas (fraksi ringan)
yang teruapkan. Selanjutnya fraksi cair juga
teruapkan, namun meninggalkan bau hangus.

Pembakaran limbah sisa penyulingan tidak
menghasilkan api karena limbah dalam kondisi
basah tersebut ditumpuk di atas bara
pembakaran limbah sebelumnya. Pada limbah
yang baru ditumpuk di atas limbah sebelumnya,
pertama kali terjadi penguapan air, pirolisa,
kemudian pembaraan. Namun sebelum terjadi
penyalaan, di bagian atas ditumpuk lagi dengan
limbah baru. Uap dari zat mudah terbang ini
melewati tumpukan limbah yang masih basah,
suhu di unggun ini tidak begitu mencukupi
untuk terjadinya penyalaan, sehingga zat
tersebut terlepas ke udara sebelum sempat
terbakar
Penyalaan sesekali terjadi hanya pada
tumpukan limbah yang agak tipis, sehingga
cukup suhu untuk penyalaan sehingga
terjadilah lidah api. Namun api tersebut tidak
merambat ke sekeliling karena ketebalan
penumpukan limbah tidak merata. Jadi di
bagian tumpukan yang relatif tipis bisa terjadi
nyala, namun di tumpukan yang lebih tebal
hanya keluar asap. Asap dan bau ini sangat
mengganggu terhadap lingkungan.
Dari hasil analisa limbah Akar wangi siap
bakar (dengan kandungan air 7-10%) memiliki
nilai kalor sekitar 3.800 kkal/kg. Artinya limbah
tersebut bisa digunakan sebagai bahan bakar
untuk menghasilkan uap proses, yang berarti
pula bisa dilakukan penghematan penggunaan
minyak tanah. Bila dalam sekali proses
dihasilkan limbah kering sebanyak 300 kg, dan
bahan bakar yang digunakan selama ini adalah
minyak tanah dengan kandungan kalori 9.260
kkal/lt(2), maka sekitar 120 liter minyak tanah
(3.800 kkal/kg : 9.260 kkal/lt x 300 kg limbah
kering) yang akan bisa dihemat per batch
proses.
Namun bila alternatif pemanfaatan limbah
padat Akar wangi sebagai bahan bakar
ditangani secara kurang memadai, selain dapat
menimbulkan bau yang sangat mengganggu,
gas-gas berbahaya seperti SOx dan NOx, juga
menyebabkan terjadinya pembakaran kurang
sempurna yang menghasilkan gas CO yang
berlebihan.
Tulisan ini membahas pemanfaatan limbah
padat Akar wangi sebagai bahan bakar proses
sehingga aman terhadap lingkungan. Adapun
hasil percobaan terhadap retrofit peralatan
tersebut disajikan dalam tulisan yang lain.
2. PEMECAHAN MASALAH.
Untuk
mengatasi
masalah
akibat
penggunaan limbah akar wangi sebagai bahan
bakar, salah satunya adalah dengan suatu
inovasi
teknologi
yaitu
dengan
cara

Anam A dan Kuncoro H. 2004: Retrofit Alat Penyulingan…..J.Tek.Ling.P3TL-BPPT. 5 (1): 7-11

9

menambahkan boiler untuk pembentukan kukus
(retrofit boiler berbahan bakar limbah),
kemudian produk kukus diumpankan ke sistem
penyulingan yang sudah ada.
Ada beberapa peralatan tambahan dalam
retrofit boiler berbahan bakar limbah, di
antaranya adalah : alat penyiapan bahan bakar
dan alat pengering, ruang bakar tempat
terjadinya proses pembakaran limbah, alat
perpindahan panas, dan steam drum, serta alat
pengendali abu terbang.

B. Tungku Bakar.
Oleh karena boiler yang diperlukan
berkapasitas kecil maka tungku bakar yang
digunakan adalah tungku bakar jenis stoker.
Tungku jenis stoker sangat sederhana
pembuatannya dan operasinya. Selain itu
stoker lebih dipilih karena kisaran operasinya
yang lebih luas, kemampuan membakar bahan
bakar padat dengan kisaran luas (bisa dengan
limbah akar wangi, jerami padi dll) dan lebih
sedikit penggunaan listrik.
Sistem pembakaran menggunakan stoker
terdiri atas :(7,8)
♦ Sistem pengumpanan bahan bakar
♦ Perangkat grate tetap (stasioner) untuk
menopang sejumlah massa bahan bakar
serta melewatkan udara pembakar ke
dalam unggun bahan bakar.
♦ Sistem udara atas api (over fire air) untuk
membantu kesempurnaan pembakaran dan
mengurangi emisi polutan.
♦ Sistem pembuangan abu.
Secara garis besar, bahan bakar dan
serbuk batu kapur diumpankan secara terus
menerus secara manual melalui lobang
pengumpan, jatuh dan disebarkan merata di
atas grate. Setelah terbakar, abu sisa
pembakaran turun melalui kisi-kisi grate atau
didorong ke ujung grate, dikumpulkan di
penampung abu. Penambahan serbuk batu
kapur dimaksudkan sebagai zat penyerap gas
SO2 yang terbentuk selama pembakaran
limbah, menghasilkan CaSO4 yang akan turun
melalui kisi-kisi grate bersama abu (bottom
ash).(1,6,7,8)
Ruang bakar dibuat cukup luas dan cukup
tinggi sehingga memungkinkan terlaksana
reaksi pembakaran yang sempurna. Ruang
yang luas memberikan keleluasaan dalam
penyebaran bahan bakar dengan ketinggian
unggun yang cukup sehingga memungkinkan
pembakaran yang lebih baik. Ketinggian ruang
bakar yang cukup memungkinkan zat-zat yang
bisa terbakar yang karena satu dan lain hal
terbawa bersama gas produk pembakaran
(namun belum terbakar sempurna), memiliki
waktu yang cukup untuk bereaksi dengan
oksigen di ruang bakar sebelum teremisikan ke
lingkungan. Dalam hal ini, pembentukan gas
CO dan teruapkannya volatile matter dapat
diminimasi. Udara pembakar dipasok berlebih

A. Fasilitas Penyiapan Bahan Bakar.
Peralatan ini sangat berperan bagi
kelangsungan operasional unit yaitu untuk
memastikan bahwa limbah yang diumpankan
ke ruang bakar adalah limbah yang bisa
terbakar. Ada beberapa persyaratan limbah
sebelum diumpankan ke ruang bakar, di
antaranya memiliki ukuran yang tidak besar
sehingga tidak mengalami kesulitan ketika
melewati lobang pengumpan bahan bakar, juga
memiliki kekeringan yang cukup, karena limbah
dengan kandungan air yang tinggi akan
mengganggu kinerja pembakaran di ruang
bakar, bahkan kalau kandungan air sangat
tinggi menjadikan limbah sulit terbakar,
sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan
proses pembakaran tidak berlangsung sama
sekali.
Limbah basah bila diumpankan ke dalam
boiler, juga akan menurunkan efisiensi termal,
karena sebagian energi hasil pembakaran
digunakan untuk mengeringkan batubara,
menguapkan kandungan airnya, lalu menaikkan
suhu uap air tersebut hingga mencapai suhu
FEGT (furnace exit gas temperature). Kerugian
panas
ini,
umumnya
diatasi
dengan
penambahan laju umpan batubara. Semakin
banyak limbah yang diumpankan, semakin
banyak pula gas CO2 yang terbentuk, padahal
gas ini merupakan salah satu gas penyebab
pemanasan global (efek rumah kaca). Salah
satu cara untuk mengurangi efek rumah kaca
tersebut adalah dengan meningkatkan efisiensi
termal sehingga konsumsi bahan bakar limbah
dapat dikurangi dan pembentukan gas CO2
dapat diminimasi. Peningkatan efisiensi termal
bisa dicapai dengan meningkatkan kualitas
limbah itu sendiri, yaitu dengan mengurangi
kandungan airnya seminimal mungkin.
Oleh karena limbah akar wangi banyak
mengandung air sampai dengan 60%, sedang
dibandingkan kebutuhan reaksi stoikiometri. Hal ini
ukuran limbah sudah memenuhi syarat sebagai
umpan, maka fasilitas penyiapan bahan bakar dimaksudkan agar terjadi pembakaran yang
sempurna, sehingga pembentukan gas CO dan
ini lebih dibutuhkan sebagai alat pengering.
teruapkannya volatile matter semakin dapat
diminimasi. Udara pembakar dibagi menjadi
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dua bagian yaitu udara yang
diumpankan dari bawah grate dan udara yang
diumpankan dari atas grate. Udara pembakar
yang diumpankan dari bawah grate (udara
pembakar utama), bergerak ke ruang bakar
melalui unggun bahan bakar. Sedang udara
yang diumpankan melalui bagian atas unggun
bahan bakar (over fire air) membantu
kesempurnaan pembakaran (karena membantu
terjadinya
turbulensi),
mengurangi
pembentukan asap (smoke) dan oleh karena
suhu udara yang diumpankan relatif rendah,
maka suhu di daerah tersebut menurun,
sehingga pembentukan NOx juga menurun.
Pemisahan udara pembakar ini merupakan
bentuk aplikasi dari teknologi pembakaran
bertingkat
(stage
combustion),
juga
dimaksudkan untuk mengubah kembali NOx
yang terbentuk pada pembakaran pertama
menjadi nitrogen dan oksigen pada proses
selanjutnya. Umpan udara melalui bagian atas
api (overfire air) sekitar 15-20 % dari
keseluruhan udara umpan.(7,8)
C. Alat Perpindahan Panas dan Steam Drum.
Di dalam ruang bakar, pembakaran limbah
berlangsung secara terus menerus sehingga
dihasilkan gas yang bersuhu tinggi, karena itu
di ruang bakar ini perpindahan panas dari gas
panas ke fluida didominasi oleh radiasi. Radiasi
panas diserap oleh air melalui evaporator
menghasilkan uap air jenuh. Evaporator
tersusun atas pipa-pipa yang membentuk
dinding pembatas ruang bakar. Uap jenuh hasil
penguapan dikumpulkan di dalam steam drum
untuk dipisahkan antara fraksi uap dengan
fraksi cair. Proses pemisahan uap dari air
mendidih di dalam steam drum dilakukan
secara mekanik dengan sekat-sekat yang
membantu dan melengkapi pemisahan secara
gravitasi. Fraksi uap dialirkan ke bejana
penyuling, sedang fraksi cair diumpankan lagi
ke pipa-pipa evaporator. Sedangkan panas
konveksi dimanfaatkan untuk memanaskan air
penambah (make up) sehingga menambah
efisiensi penyerapan panas. Sistem penambah
air umpan dilakukan secara otomatis melalui
penginderaan tinggi muka air di dalam steam
drum.
D. Pengendali Abu Terbang (fly ash).
Gas buang hasil pembakaran bersamasama dengan abu terbang keluar ruang
pembakaran dilewatkan ke siklon sebelum
dibuang ke atmosfer melalui cerobong. Siklon
berfungsi untuk memisahkan gas fraksi ringan
dengan fraksi berat.(1,6,7,8) Fraksi berat berupa
partikulat terpisah melalui bagian bawah siklon,
dikumpulkan di penampung abu, sedangkan

fraksi ringan, berupa gas buang yang relatif
sudah bersih dari partikulat, keluar melalui
bagian atas siklon menuju ke cerobong.
4. KESIMPULAN.
Limbah akar wangi yang diunggunkan di
ruang terbuka dan dibakar namun tidak dapat
terbakar dengan sempurna, mengakibatkan
asap dan bau yang sangat mengganggu.
Limbah akar wangi mengandung zat-zat
karbon, sulfur, nitrogen dan abu. Bila limbah
akar wangi tersbut dibakar akan menghasilkan
karbon diokida, karbon monoksida, sulfur
oksida, nitrogen oksida serta partikulat. Produk
pembakaran tersebut merupakan polutan yang
berbahaya bagi lingkungan.
Pemanfaatan limbah akar wangi sebagai
bahan
bakar
namun
ramah
terhadap
lingkungan dimungkinkan dengan penanganan
dan teknologi yang memadai. Pembakaran
dalam ruang bakar yang cukup, penambahan
batu kapur, pemasokan udara berlebih,
teknologi
pembakaran
bertingkat
serta
pemanfaatan siklon dapat meminimasi polusi
yang ditimbulkan.
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