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  Naiknya harga minyak bumi di pasar global, menjadikan harga minyak tanah sebagai
konsumsi publik yang paling besar, langka dan mahal di pasaran. Masyarakat kita yang
didominasi kalangan menengah ke bawah paling merasakan dampaknya dan  ternyata menjadi
gambaran kesulitan ekonomi Indonesia saat ini. Kesulitan itu tidak hanya sampai disitu,
kenaikan harga minyak bumi juga menyebabkan seluruh harga perdagangan barang dan jasa
juga naik. Jadi kata pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula.   

  

  Pembuatan briket arang dapat menjadi salah satu alternatif mrnjawab kesulitan bahan bakar
minyak tanah. Bagaimana caranya ? gampang, lingkungan kita banyak menyediakan limbah
serbuk gergajian, Anda perlukan adalah teknik pembuatannya yaitu dengan cara baca , pahami
dan kerjakan isi artikel ini !   

  

     

  

  Hamiudin SST/1999/UP   

    

  PEMBUATAN BRIKET ARANGDARI SERBUK GERGAJI   

  

  Pendahuluan  

  

  Pada awal perkembangannya, kayu adalah sumber bahan bakar yang paling banyak dipakai
karena mudah didapat dan sederhana penggunaannya. Namun dewasa ini tekanan terhadap
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hutan sangatlah berat sehingga mengurangi persediaan kayu sebagai bahan bakar. Untuk itu
diperlukan alternatif penggantiannya, dan salah satunya adalah pembuatan briket arang. Dalam
upaya pemanfaatan limbah serbuk gergaji, dimana serbuk gergaji merupakan bahan yang
masih mengikat energi, oleh karena itu rantai pelepasan energi dimaksud diperpanjang dengan
cara memanfaatkan serbuk gergaji sebagai bahan pembuatan briket arang.   

  

  Manfaat Briket Arang  

  

  Dengan penggunaan briket arang sebagai bahan bakar maka kita dapat menghemat
penggunaan kayu sebagai hasil utama dari hutan. Selain itu penggunaan briket arang dapat
menghemat pengeluaran biaya untuk membeli minyak tanah atau gas elpiji.Dengan
memanfaatkan serbuk gergaji sebagai bahan pembuatan briket arang maka akan
menningkatkan pemanfaatan limbah hasil hutan sekaligus mengurangi pencemaran udara,
karena selama ini serbuk gergaji kayu yang ada hanya dibakar begitu saja.Manfaat lainnya
adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat bila pembuatan briket arang ini dikelola
dengan baik untuk selanutnya briket arang dijual.Bahan pembuatan briket arang mudah
didapatkan disekitar kita berupa serbuk kayu gergajian.    

  

  Cara Pembuatan Briket Arang :  

  

  1. Peralatan   

     
    -        Ayakan ukuran lolos 50 mesh dan 70 mesh         
    -        Cetakan briket                                  
    -        Oven.        

  

  2.        Bahan   

  

  -          Serbuk gergaji   

  

  -          Tempurang kelapa  
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  -          Lem kanji  

  

  Proses pembuatan media tumbuh jamur adalah sebagai berikut :  

  

  -          Pengarangan  

  

  Serbuk gergaji dan tempurung kelapa dibuat arang dengan pengarangan manual (dibakar).  

  

  -          Pengayakan       

  

  Pengayakan maksud untuk menghasilkan arang serbuk gergajian dan tempurung kelapa yang
lembut dan halus. Arang serbuk gergaji diayak dengan saringan ukuran kelolosan 50 mesh dan
arang tempurung kelapa dengan ukuran 70 mesh.  

  

  -          Pencampuran media  

  

  Arang serbuk gergaji dan tempurung kelapa yang telah disaring selanjutnya dicampur dengan
perbandingan arang serbuk gergaji 90 % dan arang tempurung kelapa 10 %. Pada saat
pencampuran ditambah dengan lem kanji sebanyak 2,5 % dari seluruh campuran arang serbuk
gergaji dan tempurung kelapa.    

  

  Pencetakan Briket Arang        

  

  Setelah bahan-bahan tersebut dicampur secara merata, selanjutnya dimasukkan ke dalam
cetakan briket dan dikempa     
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