KULIAH V

KEMASAN KAYU
Tujuan Instruksional Khusus (TIK) pada pertemuan ini adalah :
- mampu mengaplikasikan kemasan kayu pada bahan pangan .

PENDAHULUAN
 Hutan  1/3 total permukaan bumi
 Kayu adalah bahan pengemas tertua
 Masalah dalam penggunaan kemasan kayu :
- Masalah lingkungan dan pembuangan
tidak dapat didaur ulang
volume besar
- Harus mempunyai sertifikat bahwa kayu sudha mendapat
perlakuan khusus untuk mencegah penyebaran penyakit kayu
atau serangga, terutama negara pengimpor Australia
- Kurangnya teknologi dasar mengenai struktur kayu, metode
perakitan dsb.
 Perakitan dilakukan dengan cara sederhana, jarang dilakukan :
- Observasi kansungan air
- Rancang bangun/disain yang efisien
- pengikatan tidak benar

Kekuatan dan
Nilai ekonominya
rendah

Sejak September 2005, kayu yang akan digunakan
sebagai kemasan harus mempunyai sertifikat
ISPM # 15.
 Disahkan oleh FAO pada bulan Maret 2002
 memuat tentang cara-cara pelabelan/sertifikat
untuk kemasan kayu
 Harus ada : fumigasi, pemanasan (heat
treatment)

Kelebihan Kemasan Kayu :
 Perlindungan mekanis baik
 Karakteristik tumpukan baik
 Mempunyai ratio daya tarik : berat yang baik

 Kemasan kayu digunakan untuk :
- alat-alat berat
- buah, sayuran, ikan Light-weight wooden Box
 Peranan kemasan kayu dimasa depan : tetap baik terutama untuk
aplikasi palet.
 Kemasan kayu pada the masih lebih baik daripada kemasan
lainnya

JENIS-JENIS KAYU UNTUK KEMASAN









Faktor pertimbangan pemilihan jenis kayu:
- densitas
- kemudahan pemakuan
- ketersediaan
- jenis produk yang akan dikemas
- kekuatan
- kekakuan
- panjang kayu
Species kayu berbentuk kayu gergajian :
 tidak cocok untuk kotak dan peti
 diproses menjadi kayu lapis , kemudian direkatkan  dibuat
menjadi kotak kayu atau peti kayu
Kayu dengan kualitas tinggi : untuk perabot ruham tangga
Kayu dengan kualitas sedang : untuk bahan bangunan
Kayu dengan kualitas lebih rendah : untuk kemasan

PERENCANAAN DISAIN KEMASAN

TOLOK UKUR BERDASARKAN FAKTOR-FAKTOR :
1. Faktor ekonomi :
 perlu proses alternatif dan bahan-bahan teknik yang tepat
untuk membuat kemasan yang lebih ekonomis
 kemasan kayu berbentuk palet, kotak dan peti tetap berperan
untuk beberapa produk.
2. Pemakaian Akhir :
 tergantung pada sifat dan berat produk, konstruksi kemasan,
dimensi kemasan, metode dan kekuatan penanganan selama di
jalan.

TOLOK UKUR…………

3. Hubungan antara kayu dan faktor-faktor teknis
 tidak ada hubungan jenis kayu dengan jenis kemasan
tertentu, tapi karakteristik kekuatan aktual berhubungan erat
dengan jenis kayu, kualitas, tebal, disain peti dan keahlian tenaga
kerja dalam merakit kayu.

PERAKITAN KEMASAN KAYU DAN METODE PENGIKATAN
1. Bahan Perekat
 menyangkut batas keselamatan selama pengangkutan  perlu
diperhatikan.
 Jenis :
- baja  tradisional
- paku
- kawat jepret (staples)
- lem felksibel (perekat dari kayu)

2. Jenis metoda penggabungan/pengikatan :
• Pengikatan dengan kawat jepret (stapling)  untuk konstruksi
palet khusus
• Pengikatan dengan tali pengikat (Strapping)  untuk konstruksi
kayu kotak dan palet
• Konstruksi sisi logam (metal edge)  untuk peti/kotak dari kayu lapis
biasanya digabung dengan paku
atau kawat jepret
• Ikatan Kawat (Wire bound)  untuk boks kayu (bagian samping, atas
dan bawah)

3. Pemakuan
 faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan kemasan kayu :
- jenis paku
- ukuran
- pembuatan spasi dan penempatan paku (posisi)
- ketebalan kayu dan seratnya
JENIS-JENIS PAKU :
- Paku kotak standar (umum)
- Paku berlapis resin
- Paku lapis seng
- Paku berputar
- Paku bergalur/bercincin
- Ulir kayu
- Paku jepret
-Paku Jepret berlapis resin

JENIS--JENIS KOTAK KAYU DAN PALET KAYU
JENIS
1. KOTAK KAYU GERGAJIAN
-

Bentuk Box dan case

-

Pemuatan beban terendah 2020-50 kg

-

Ada 11 Disain :

a. Disain Dasar Kotak
- Ukuran : 500 x 300 x 200 m (p x l x t)
- Tebal kayu : 8/10 mm
- Untuk komponen dasar, tebalnya 15 mm

b. Combed Tenon Box (20-100 kg)
 Sisi-sisi dilekatkan dengan combining (tenone) dan direkat dengan
perekat eksternal
 Digunakan pada kotak untuk buah-buahan, minuman (Crate)
 Ukuran : 600 x 400 x 300 mm
 Tebal kayu 15-20 mm untuk semua sisi kotak
c. Internally Battened Box (30-100 kg)
 Modifikasi dari jenis kotak dasar yaitu bagian dilengkapi dengan
pengikat bentuk segitiga atau segi empat yang dilekatkan pada sudutsudut bagian dalam kotak
 Ukuran : 600 x 400 x 300 mm, dengan tebal kayu 10-15 mm

d. Kotak dengan pengikat ujung (Battened End Box)
 Ukuran 1000 x 750 x 750 mm
 Tebal 18 – 23 mm dan pengikat 20 x 60 mm
e. Kotak dengan panel ujung (Paneled End Box), 50-400 kg
f. Battened Top (Base Case), 50-350 kg
g. Kotak dengan pengikat keliling (birth Battened Case), 100-400 kg
h. Kotak panel dan pengikat keliling (Girth Battened and Panneled
Case), max 500 kg
i. Kotak panel dengan 3 pengikat (Triple Battening and Paneled Case)
j. Tiga pengikat dengan Ceruk Panel (Triple Battened with Recessed
Panel)
k. Girth Battened Single Braced Case (450 kg)

2. Kotak Kayu lapis
Penggunaan luas dalam transportasi barang, karena :
 Kayu lapis berukuran lebih tipis tapi kekuatan sama dengan papan
kayu gergajian
 Lebih kecil per unit volume dan lebih ringan
 Panel lebih seragam
 Daya tahan terhadap retak tinggi
 Pemakuan mudah
 Memberikan perlindungan hama lebih mudah
 Ukuran Standard : 2440 x 1224 mm, atau 2400 x 1200 mm
 mengurangi faktor fleksibilitas
 banyak menghasilkan bahan sisa yang tidak terpakai

3. Kotak Berbingkai (Large Framed Cases)
 Keterbatasan kotak kayu gergajian dan kayu lapis adalah ukuran
dan berat
 Alternatif pengganti kotak kayu gergajian dan kayu lapis
 Dua tipe kotak berbingkai :
- Tipe penyangga (Skid Type)
- Tipe jendela (Sill Type)

4. Peti Krat (Crates)
 digunakan sebagai pengemas selama pengangkutan
 Rasio tinggi kotak : panjang  penting untuk memperkuat peti
Untuk barang berat ratio = 1 : 2

5. Kotak Berkawat (Wirebound Boxes and Cases)
 Peti kayu , dengan lembaran sisi-sisi samping, atas dan dasar
diikat dengan tali kawat
 Kedua ujung kotak terpisah, dikuatkan dengan cara penguncian
sehingga menjadi satu unit box yang komplit

6. Kotak Dengan Sisi Logam (Metal Edge Boxes and Cases)
 Menggunakan pemancang logam pada pinggir kotak disamping
pemakuan

PENGAWASAN MUTU KAYU



Ditetapkan berdasarkan sistem persyaratan cacat pada kayu
- jenis
- ukuran
- jumlah
CACAT
- keadaan
- penyebaran



Perlakuan kimiawi untuk menjaga mutu kayu yang akan diekspor:
- Pemanasan  56oC, 30 menit, kadar air 20%
- Fumigasi  Metil bromida 2 kg/100 m3, suhu 21oC selama 24 jam
atau 6 jam pada keadaan kering suhu 74oC
- Pengeringan hingga kadar air 14%
- Penguapan pada suhu 82oC selama 4 jam
- Pencelupan dalam larutan borat suhu 93oC selama 3.5 jam

APLIKASI KEMASAN KAYU UNTUK BAHAN PANGAN






Pengemasan buah segar dalam transportasi
Peti kayu untuk botol minuman
Kemasan tersier untuk berbagai produk
Label pada kemasan kayu :
- Nama barang yang dikemas
- Ukuran
- Isi (jumlah/volume)
- Mutu Kayu
- Jenis Kayu
- Tanda Pengenal dan nama perusahaan

