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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meso-scale combustion yaitu pembakaran, pada, saluran, bakar, 

diameter, sebesar, 1-10 milimeter (Ju and Maruta, 2011). Merupakan wujud 

pengembangan teknologi memanfaatkan bahan bakar fosil. dPembakaran, tersebut 

memproduksi energy panas yang memanfaatkan pembangkit listrik skala micro 

yaitu Micro Power Generator (MPG). Bagian utama MPG adalah ruang bakar 

atau di dalam combustor tersebut terjadi proses .pembakaran skala meso. 

Kebanyakan penelitian tentang micro atau meso-scale combustion yang 

dilakukan menggunakan bahan bakar gas seperti hidrogen, metana, propana, atau 

butana. Hal tersebut bahan bakar gas lebih mudah bercampur dengan udara 

sehingga mempermudah terjadinya pembakaran. Akan tetapi kelebihan tersebut 

memberikan kekurangan disisi lain, diantaranya dari segi penyimpanan (storage). 

Penyimpanan bahan bakar gas harus menggunakan tangki bertekanan tinggi. Hal 

tersebut akan mempersulit prosedur transportasi dan operasional untuk menjaga 

nilai keamanannya. 

Bahan bakar terbaik untuk pembakaran micro atau meso-scale combustor 

adalah bahan bakar cair karena penanganannya yang mudah dan tempat 

penyimpanannya yang kecil serta faktor keamanan dan kemudahan transportasi. 

Namun begitu bahan bakar ini memiliki lebih banyak tantangan disektor micro 
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atau meso-scale combustor, terkait penguapannya, pencampuran dengan 

udara, dan pembakaran dalam waktu yang sangat singkat. (A. Yamamoto, et al, 

2011) 

Terkait hal tersebut, penulis mencoba mengembangkan penelitian 

tersebut dengan melakukan penelitian eksperimental menggunakan sisipan 3 

milimeter gelas kuarsa (quartz glass tube) sebagai resikulator kalor untuk 

penguapan bahan bakar dan menstabilkan nyala api di dalam meso-scale 

combustor. Hal ini dikarenakan pada bahan bakar hexane untuk mencapai titik 

penguapan yakni 60° C dimana material quartz glass tube sangat mempengaruhi 

proses penguapan dan temperatur di dalam meso-scale combustor. 

1.2 Rumusan masalah 

Dari penjelasan sebelumnya, rumusan masalah dari apenelitian ini adalah 

bagaimanakah pengaruh penambahan material sisipan tiga milimeter glass tube 

quartz dan menggunakan flameholder jenis line 8 terhadap flammability limit, 

visualisasi bentuk nyala api dan temperatur nyala api pada meso-scale combustor 

berbahan. bakar cair. 

1.3 Tujuan Penelitian. 

Tujuan penelitian tersebut adalah. membandingkan penggunaan bahan 

bakar hexana dan bahan bakar butana untuk mengetahui pengaruh  flammability 

limit, visualisasi bentuk nyala api dan temperatur nyala api. Pada pembakaran 

menggunakan bahan bakar cair didalam meso-scale combustor. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Perkembangan teknologi terutama dibidang perangkat listrik portabel 

telah meningkat dengan sangat cepat. Umumnya persyaratan ini, telah dipenuhi 

oleh beberapa jenis teknologi baterai seperti baterai lithium ion atau baterai utama 

(Non Rechargeable). (A. C. Fernandez-Pello, 2002) 

Pemanfaatan  electronik memanfaatkan energy listrik dari baterai 

menghasilkan teknologi lithium. Ion. bateray yaitu kelebihan yang dimilikinya. 

Keuntungan penggunaan mempunyai daya. dan energy yang besar. Di bandingkan 

Ni-Cd (Nickel Cardium) dan Zinc-Mn baterai, menjadikan teknologi baterai ini 

banyak digunakan pada berbagai macam alat electronik yang membutuhkan 

energy listrik,. Beberapa Sifat yang rechargeable yaitu  salah satu keunggulan 

yang dapat digunakan untuk menyimpan energy listrik. terhadap pembangkit 

listrik, tenaga angin dan sollar ceell,. 

Penggunaan lithium. Ion. bateray  digagas oleh M.S. Whittingham pada 

tahun 1970 yang memanfaatkan teknologi titaniium (II) sulfide yaitu katoda dan 

lithium metal yaitu anoda.  Riset ini dilakukan tersebut  secara intensif selama 

lebih dari 20 tahun, Tahun 1991 Sony memproduksi secara komersial lithium ion 

baterai yang pertama. Produksi teknologi lithium. ion bateray mengalami 

peningkatan yang  pesat karena telah membuat revolusi didunia electronik. 

Meningkatknya ,produksi lithium ion bateray tahun 2007 mencapai 22.5% di 

Negara Japan. Negara japan yaitu produsen bateray terbanyak yang dimiliki oleh 
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aSony, aPanasonic, dan zToshiba. Teknologi lithium, ion baterai  merupakan  

produk baterai 46% pasar pada tahun 2007. (Yugi Mustofa, 2009) 

Dengan keunggulan dari baterai lithium ion, memiliki kekurangan, yaitu 

dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan yang berbahaya baik bagi 

kesehatan manusia maupun hewan dan tumbuhan. Penggunaan baterai 

menyimpan jenis logam berat seperti merkuri, mangan, timbal, nikel, lithium dan 

kadium. Jika limbah baterai ini dibuang sembarangan,  logam berat yang 

terkandung didalamnya akan merusak dan membahayakan kesehatan makhluk 

hidup (Vera Farah, 2011). Selain itu,  baterai lithium ion memiliki kekurangan  

yaitu kepadatan energy yang rendah , waktu operasi yang relatif singkat dengan 

jangka waktu pengisian daya yang lama. (Yang et al., 2002) 

Seiring dengan hal tersebut, tuntutan akan adanya sumber energi berskala 

mikro juga tidak dapat dihindari. Untuk menanggulangi ketergantungan terhadap 

penggunaaan baterai lithium ion, maka dikembangkan suatu sumber energi mikro 

berbasis microcombustion yang disebut dengan Micro Power Generator atau 

MPG. Pilihan tersebut diambil karena bahan bakar hidrokarbon memiliki densitas 

energi jauh lebih tinggi daripada densitas energi pada baterai. Dengan 

perbandingan ~40-45 MJ/kg untuk hidrokarbon dan ~1,2 MJ/kg untuk baterai 

lithium ion. (A. C. Fernandez-Pello, 2002) 

Dengan perbandingan diatas, maka microcombustion adalah pilihan yang 

tepat sebagai pengganti baterai. Selain dari densitas energi yang jauh lebih tinggi, 

microcombustion juga memiliki waktu operasi lebih lama serta ramah lingkungan. 
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Jika dibandingkan dengan baterai yang memiliki densitas energi rendah, waktu 

operasi lebih singkat dengan jangka waktu pengisian daya yang lama serta limbah 

dari hasil penggunaan baterai sangat berbahaya bagi lingkungan. 

Komponen utama dari sebuah MPG adalah meso-scale combustor. 

Kekurangan dari meso scale combustor adalah ketidakstabilan api pada proses 

pembakaran didalamnya. Ketidakstabilan tersebut disebabkan karena skala 

pembakaran yang diperkecil, sehingga perbandingan kerugian kalor (heat loss) 

yang terlepas ke sistem sekitar, dengan energi yang dibangkitkan akan meningkat. 

Selain itu, dengan memperkecil ukuran combustor dapat mengakibatkan 

pembakaran menjadi tidak sempurna sehingga meningkatkan emisi CO (karbon 

monoksida) pada exhaust gas. (Katsuyoshi et al., 2009) 

Banyak penelitian tentang microcombustion yang telah dilakukan dengan 

menggunakan bahan bakar gas seperti hidrogen, metana, propana dan butana. Hal 

tersebut dikarenakan sifat dari bahan bakar gas yang lebih mudah bercampur 

dengan udara sehingga mempermudah terjadinya pembakaran. Akan tetapi 

kelebihan tersebut memberikan kekurangan disisi lain. Diantaranya dari segi 

penyimpanan (storage). Penyimpanan bahan bakar gas harus menggunakan tangki 

bertekanan tinggi. Hal tersebut pasti akan mempersulit prosedur transportasi dan 

operasional untuk menjaga nilai keamanannya. 

Menyadari akan kekurangan tersebut pada tahun 2012, Mikami, et al, 

melakukan penelitian tentang teknologi bahan bakar cair pada meso-scale 

combustor. Penelirian dilakukan pada meso-scale combustor  berbentuk tabung  
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dengan bantuan elecrospray sebagai media pengkabutan bahan bakar cair,  wire-

mesh  sebagai media penyokong sirkulasi panas dari flameholder  ke unburned 

gas sehingga tidak diperlukan pemanasan dari luar untuk menjaga kestabilan api. 

Penelitian tersebut, menunjukkan bahwa karakteristik pembakaran menggunakan 

bahan bakar cair pada kondisi tertentu dapat disetarakan dengan pembakaran 

menggunakan bahan bakar gas. (M. Mikami, Y. Maeda, K. Matsui, T. Seo, 2013) 

Pada penelitian eksperimental ini, penulis mencoba menggunakan 

penambahan material antara tiga millimeter gelas kuarsa (glass tube glass) agar 

dapat menjaga kestabilan nyala api di dalam ruang bakar. Diharapkan dengan 

penambahan material dapat membuat nyala api pada ruang bakar meso-scale 

combustor menjadi lebih stabil. 

1.5 Batasan Masalah, 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Meso-scale combustor terbuat dari stainless stell dan gelas kuarsa (quartz

glass tube) dengan diameter dalam 3,5 mm.

2. Bahan bakar cair yang digunakan adalah Heksana (C6H14)

3. Udara pembakaran (oxydizer) adalah udara atmosfer yang disuplai ke meso-

scale combustor melalui kompresor.

4. Temperatur ruangan pada saat penelitian diasumsikan 21
0
C – 31

0
C pada

bulan september 2017. (berdasarkan data: www.accuweather.com)

5. Proses pembakaran yang terjadi didalam meso-scale combustor adalah

pembakaran premixed.

http://www.accuweather.com/

