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 Mengkonversikan biomasa menjadi bentuk
energi lain (panas, kimia, mekanik)



 Combustion : Pembakaran

 Gasification  : Gasifikasi
◦ Alcohol fermentation

◦ Anaerobic digestion

 Pyrolysis        : Pirolisis



 Cara yang paling sederhana

 Membakar secara langsung biomasa

 Panas yang dihasilkan digunakan untuk
memanaskan air dalam ketel, dan uap yang 
dihasilkan digunakan untuk menggerakkan
turbin  membangkitkan energi listrik

 Menghasilkan banyak polusi
◦ Emisi gas buang

◦ Abu

◦ Kerak dalam ruang bakar



 Ada dua macam biomas (Kering dan Basah)

 Kering  kadar air kurang dari 50%

 Basah  kadar air 90% (e.g : kotoran hewan)

 Biomas kering  thermochemical

 Biomas basah  Biokimia



 Gasifikasi dengan oksidasi dan uap sebagai
agen

 Panas sebesar 800-1000 oC dapat dicapai
melalui pembakaran langsung atau
penggunaan panas siklus internal

 Produk utama adalah gas dengan kalori 4-6 
MJ/Nm3 menggunakan udara dan/atau uap.

 Terdiri atas CO, H2, CH4 dan CO2 dan dapat
disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan



 Salah satu cara gasifikasi

 Melalui proses pemanasan biomasa
dikonversikan menjadi gula

 Gula difermentasikan dengan ragi menjadi
etanol (ethil alcohol) 

 Etanol ini didestilasi menjadi bahan bakar cair
 gasohol (pengganti gasolin)



 Mengkonversi biomasa menjadi gas metana

 Biogas menghasilkan kalori sekitar 20-
25MJ/Nm3 dengan kandungan gas metana
bervariasi antara 45-75%, dan juga CO2, 

 Rasio tergantung beberapa faktor seperti
waktu retensi , nilai pH digester dan tingkat
temperatur

 Level temperatur sekitar 15°C untuk bakteri
psychrophilic, 35°C untuk mesophilic and 
55°C untuk bakteri thermophilic bacteria. 









 Pirolisis adalah pemanasan biomassa dalam
ketiadaan oksigen dalam suhu rendah

 Produk yang dihasilkan arang , bio - minyak
dan gas pirolisis dalam hasil yang berbeda-
beda , tergantung pada berbagai parameter 
seperti laju pemanasan , suhu , ukuran
partikel dan waktu retensi [ 2 , 7 , 10 ] . 





 Keuntungannya dapat menerima berbagai
produk ' tailor-made ' bersaing dengan
kelemahan hasil yang lebih rendah karena
biasanya memiliki kisaran suhu lebih rendah
sekitar 300-500 ° C [ 6 ] .



 Cepat dan flash pirolisis mencapai hasil yang 
lebih tinggi , namun kebutuhan mereka
tentang laju pemanasan dan proses yang 
lebih sulit. 

 Secara umum, pirolisis belum mencapai
status komersial penuh dan kebutuhan lebih
lanjut untuk pengembangan belum
disebutkan [ 2 , 7 ] .



 Pencairan adalah retak suhu rendah molekul
biomassa karena tekanan tinggi dan
menghasilkan bahan bakar cair encer . 

 Keuntungan dari proses ini , hanya
mempekerjakan suhu rendah sekitar 200-
400 ° C , harus bersaing dengan hasil
comparably rendah dan prasyarat peralatan
yang luas untuk memberikan tingkat tekanan
yang diperlukan ( 50 - 200bar ) [ 6 , 11 ] .
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