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INDUSTRI PENGOLAHAN BATUBARA

Adapun berikut ini adalah flowsheet Industri pengolahan hasil tambang batubara.

Gambar 1. Flowsheet Industri Pengolahan Batubara

Pada makalah saat ini akan dijelaskan salah satu alat yang ada di Industri Pengolahan 

Batubara yaitu Cyclone Separator.
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Cyclone separator

tekanan rendah karena adanya perputaran untuk 

berdasarkan  perbedaan massa jenis dan ukuran. 
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CYCLONE SEPARATOR

Cyclone separator adalah alat yang menggunakan prinsip gaya sentrifugal dan 

tekanan rendah karena adanya perputaran untuk memisahkan materi 

berdasarkan  perbedaan massa jenis dan ukuran. 

Gambar 2. Cyclone
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adalah alat yang menggunakan prinsip gaya sentrifugal dan 

memisahkan materi 
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Prinsip kerja cyclone

Adapun prinsip kerja dari cyclone ini sebagai berikut:

 Gas atau aliran fluida diinjeksikan melalui pipa input.

 Bentuk kerucut cyclone menginduksikan aliran gas atau fluida untuk berputar, 

menciptakan vortex. 

 Partikel dengan ukuran atau kerapatan yang lebih besar didorong ke arah luar 

vortex.

 Gaya gravitasi menyebabkan partikel-partikel tersebut jatuh ke sisi kerucut 

menuju tempat pengeluaran. 

 Partikel dengan ukuran atau kerapatan yang lebih kecil keluar melalui bagian 

atas dari cyclone melalui pusat yang bertekanan rendah. 

 Cyclone membuat suatu gaya sentrifugal yang berfungsi untuk memisahkan 

partikulat dari udara kotor.

 Gaya sentrifugal timbul saat partikulat di dalam udara masuk ke puncak 

kolektor silindris pada suatu sudut dan diputar dengan cepat mengarah ke 

bawah seperti pusaran air. Aliran udara mengalir secara melingkar dan 

partikulat yang lebih berat mengarah ke bawah setelah menabrak ke arah 

dinding cyclone dan meluncur ke bawah.

Komponen-komponen cyclone

Komponen cyclone:

Cyclone atau centrifugal separator adalah dust collector yang prinsipnya terdiri dari:

1. Silinder vertikal dengan bagian bawah berbentuk corong (conical).

2. Pipa outlet pada bagian bawah untuk mengeluarkan partikulat.

3. Pipa outlet gas pada bagian atas.
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Bentuk-bentuk cyclone

Adapun bentuk-bentuk cyclone

 Dua bentuk utama dari 

 Pada dasarnya, keduanya beroperasi dengan prinsip kerja yang sama. 

 Namun, pada axial 

dan dipaksa untuk bergerak membentuk sudut pada bagian atas.  

 Pada tangential cyclones

posisi menyudut dengan badan cyclone. 

 Axial flow cyclones
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cyclone antara lain:

Dua bentuk utama dari cyclone adalah axial dan tangensial cyclone. 

keduanya beroperasi dengan prinsip kerja yang sama. 

Namun, pada axial flow cyclones materi masuk melalui bagian atas cyclone 

dan dipaksa untuk bergerak membentuk sudut pada bagian atas.  

cyclones, materi masuk dari celah pada sisi yang be

posisi menyudut dengan badan cyclone. 

flow cyclones lebih banyak digunakan.

Gambar 3. Bentuk-bentuk cyclone
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adalah axial dan tangensial cyclone. 

keduanya beroperasi dengan prinsip kerja yang sama. 

materi masuk melalui bagian atas cyclone 

, materi masuk dari celah pada sisi yang berada pada 
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Parameter – parameter dari cyclone

Ada 3 parameter terpenting dari sebuah cyclone dalam pemisahan berbagai jenis 

materi yakni: 

 Cut diameter (dpc)

dpc = [9µBc / 2¶Ni(ρp-ρ)]0.5

Dimana:

µ = viscositas (lb/ft.s.Pa.s)

N = effective number of turns (5-10 untuk cyclone pada umumnya)

I = inlet gas velocity, ft/s (m/s)

ρp = particle density, lb/ft3 (kg/m3)

ρ = gas density, lb/ft3 (kg/m3)

Bc= inlet width, ft (m)

 Pressure drop (ΔP)

ΔP = 0.0027q2 / [kcDc
2BcHc(Lc/Dc)

1/3(Zc/Dc)
1/3]

Dimana:

q = volumetric flow rate

kc = a dimensionless factor descriptive

       of cyclone inlet vanes

 Overall collection efficiency

Ei = 1- e [-2(c)^1/(2n+2)]

Dimana:

c = cyclone dimension factor
 = impaction parameter

n = vortex exponent 
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Efisiensi cyclone

Efisiensi Cyclone tergantung pada:

1. Ukuran partikel 

Semakin besar ukuran partikel, maka efisiensi cyclone akan semakin 

meningkat karena berdasarkan Hukum Stokes, diameter partikel berbanding 

lurus dengan terminal settling velocity.

2. Diamater dari cyclone

Berdasarkan gaya sentrifugal, diameter cyclone berbanding terbalik dengan 

gayanya, sehingga semakin kecil diameter cyclone maka semakin besar 

efisiensinya.

3. Viskositas dari gas

Berdasarkan Hukum Stokes, semakin besar viskositas maka efisiensi cyclone

semakin kecil.

4. Temperatur gas buang 

Temperatur gas buang akan mempengaruhi sifat dari fluida.

5. Densitas partikel 

Semakin besar densitas partikel maka akan semakin besar efisiensi cyclone.

6. Dust loading

Semakin banyak dust loading maka akan semakin baik efisiensi karena 

memungkinkan terjadinya tumbukan antar partikel semakin besar.

7. Inlet velocity

Semakin besar inlet velocity maka akan semakin besar efisiensi cyclone.

Faktor-faktor yang dapat mengurangi performa cyclone

Adapun factor-faktor yang dapat mengurangi performa cyclone antara lain:

1. Kerusakan mekanik dari cyclone

2. Penyumbatan unit disebabkan endapan debu 

3. Penggunaan yang berlebihan, biasanya disebabkan oleh abrasi.
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Jenis-jenis dari Cyclone

Adapun beberapa jenis cyclone diantaranya adalah:

1. Hydrocyclone

Hydrocyclone adalah suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan padatan 

atau gas dari cairan berdasarkan perbedaan gravitasi setiap komponen. Pada 

proses di Industri pengolahan batubara alat ini lah yang digunakan.

Gambar 4. Hydrocyclone

Cara kerja hyrdocyclone:

Hydrocyclone bekerja dengan cara memutar zat yang dimasukan di dalam 

ruang dalam yang berkontur. Material yang lebih berat dialirkan ke bawah 

melalui jalur spiral di sepanjang dinding ruangan, sementara material yang 

lebih ringan diarahkan ke ruang penampungan di bagian atas. 

Gambar 5. Cara kerja hydrocyclone
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Keunggulan dari hydrocyclone

 Biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah 

 Tidak memerlukan sumber energi yang terpisah 

 Biaya perawatan yang murah 

 Mudah diterapkan dalam berbagai dunia industri 

 Pemasangan yang cepat 

 Kemungkinan kesalahan dalam pemasangan relatif kecil. 

2. Multicyclone

Ketika harus menangani volume gas dalam jumlah besar dan efisiensi tinggi 

maka digunakan beberapa cyclone dengan diameter kecil yang biasanya 

dipasang bersama membentuk 

Lebih efisien daripada single
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Keunggulan dari hydrocyclone:

Biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah 

Tidak memerlukan sumber energi yang terpisah 

Biaya perawatan yang murah 

Mudah diterapkan dalam berbagai dunia industri 

Pemasangan yang cepat 

Kemungkinan kesalahan dalam pemasangan relatif kecil. 

Ketika harus menangani volume gas dalam jumlah besar dan efisiensi tinggi 

maka digunakan beberapa cyclone dengan diameter kecil yang biasanya 

dipasang bersama membentuk multicyclone. 

Gambar 6. Multicyclone

Lebih efisien daripada single-cyclone separator (90-95%).
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Ketika harus menangani volume gas dalam jumlah besar dan efisiensi tinggi 

maka digunakan beberapa cyclone dengan diameter kecil yang biasanya 
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Gambar 7. Grafik perbandingan tipe cyclone terhadap efisiensi vs ukuran partikel

Gambar 8. Grafik perbandingan tipe multiple cyclone terhadap efisiensi vs ukuran 

partikel


