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Gliserol = Gliserin = Propantriol

• Di awal abad 21 hanya diproduksi oleh industri oleokimia, 
sebagai produk ikutan (coproduct, associated product) di :
þ Industri asam-asam lemak dan industry sabun;
þ Industri biodiesel dan ester metal asam-asam lemak.

• Gliserol murni (min. 99,5 %) telah memiliki ribuan
penggunaan klasik di dalam industri. 

• Produksi biodiesel dan biohidrokarbon membuat dunia 
“kebanjiran” gliserol.
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• Sebelum tahun 1990 diproduksi oleh 
industri oleokimia maupun petrokimia.
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Pagliaro dan Rossi (2010)

Spektrum penggunaan-penggunaan klasik untuk gliserol
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Rantai produksi gliserol

Dibutuhkan penggunaan-penggunaan baru untuk gliserol kasar
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Gliserol kasar dari industri biodiesel

• Berwarna gelap, mengandung 60 – 80 % gliserol, dengan
pengotor-pengotor sabun, katalis, alcohol, mono-, di, dan 
trigliserida, oligomer gliserol, polimer-polimer, dll. 

• Bisa dimurnikan menjadi gliserol murni (min. 99,5 %-b) 
tetapi ongkosnya mahal, sehingga hanya ekonomik
dilakukan dalam pabrik-pabrik besar.

• Pabrik-pabrik biodiesel terutama yang relatif kecil
membutuhkan penggunaan-penggunaan industrial untuk
gliserol kasar.

• Usulan-usulan : pembakaran, pengomposan, pakan ternak, 
konversi-konversi termokimia, dan konversi-konversi
biokimia (fermentasi). 
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6Jalur-jalur pemrosesan yang sedang dikembangkan untuk gliserol kasar



Potensi gliserol di sektor energi

• Selain steam reforming, aqueous reforming dll.
[Permasalahan sektor energi sebaiknya ‘diselesaikan’ di 
sektor energi juga]

• Gliserol dapat dioksidasi dengan oksigen udara menjadi
asam format.

• Asam format dapat berfungsi menjadi :
þ Cairan pembawa hydrogen (ke konsumen yang jauh);
þ Donor hidrogen dalam reaksi fasa cair;
þ Reduktor poliol-poliol menjadi hidrokarbon.

• Teknologi formic acid fuel cell juga sedang berkembang.
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Struktur ideal perindustrian BBN 
biohidrokarbon : 
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Permasalahan glycerine pitch

• Produk sisa pemurnian gliserol dari gliserol kasar; 
terproduksi sebagai hasil bawah kolom distilasi gliserin.

• Padatan kecoklatan, 5 – 30 % gliserol, 40 – 60 % 
material organik non gliserol (MONG), 20 – 50 % abu, 
< 3 % air.

• Produksi Indonesia bisa mencapai 35 ribu ton/tahun, 
diklasifikasikan limbah B3 (untuk pembuangan, harus
bayar US$400/ton).

• Perlu riset pemrosesan glycerine pitch menjadi produk
yang lebih bernilai tambah dan tidak berbahaya.

• Contoh potensi : untuk peremaja aspal (asphalt 
rejuvenating agent).    
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