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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya 

 Yuliati, et al, (2012) bereksperimen mempelajari kemungkinan terjadinya 

pembakaran bahan bakar cair yang stabil pada meso-scale combustor.  Meso-scale 

combustor yang digunakan berbentuk tube berdiameter 3,5 mm di dalamnya 

dipasangkan wire mesh sebagai media pembantu heat recirculation sekaligus sebagai 

flame holder. Mereka melakukan engujian dengan bahan bakar liquid campuran 

antara 70% n-heptana dan 30% etanol, bahan bakar cair tersebut kemudian 

diatomisasi menjadi droplet menggunakan electrospray (Gambar 2.1).  

 Hasil dari penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa pembakaran bahan 

bakar cair pada meso-scale combustor dapat terjadi secara stabil dengan debit bahan 

bakar 1 ml/jam (Gambar 2.2). Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa 

pengaplikasian wire mwsh pada combustor memiliki pengaruh yang besar terhadap 

kestabilan api. Selain itu debit bahan bakar yang digunakan juga harus sangat rendah, 

karena apabila debit bahan bakar terlalu tinggi dapat mengakibatkan permukaan 

combustor basah danakhirnya akan mematikan api. 

  

 

Gambar 2.1 Proses atomisasi bahan bakar cair menggunakan electrospray 
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Sumber : (Yuliati, Seo and Mikami, 2012) 

  

Gambar 2.2 Pembakaran bahan bakar cair pada Meso-scale combustor dengan 

menggunakan electrospray 

Sumber : (Yuliati, Seo and Mikami, 2012) 

 

Suenaga, et, el, (2016) telah melakukan penelitian eksperimental mengenai 

karakteristik pembakaran dengan menggunakan bahan bakar propane (C3H8), 

pembakaran berlangsung dengan bantuan udara sebagai Oxydizer. Penelitian tersebut 

dilakukan menggunakan jenis annulus meso scale combustor dengan penyumbatan 

aliran (stagnation flow). Combutor terdiri dari dua tabung perpori tabung dalam dan 

tabung luar. Dengan system stagnation flow diharapkan proses pembakaran terbentuk 

didalam ruang bakar sehingga bahan bakar yang belum terbakar mengalami proses 

preheated oleh panas dari hasil pembakaran. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pembakaran bahan bakar propane (C3H8) dapat berlangsung 

dengan baik, sehingga dapat meminimalisir tingkat kerugian energy dengan 

mempertimbangkan tingkat entropi dan tingkat kehilangan panas. 
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Gambar 2.3 Desain Meso-scale Combustor dengan menggunakan media 

berpori  

Sumber : Suenaga, et, el. (2016) 

 

Vijayan, et al, (2011) telah melakukan penelitian mengenai meso-scale 

combustor dengan menggunakan bahan bakar cair. Bahan bakar cair yang digunakan 

pada penelitan tersebut adalah methanol, pembakaran berlangsung dengan bantuan 

udara sebagai oxidizer. Combustor digunakan berjenis swiss-roll yang didesain 

berdasarkan konsep heat recirculation sehingga bahan bakar yang belum terbakar 

mengalami proses preheated oleh panas dari pembakaran yang berlangsung melalui 

dinding combustor. Dinding combustor dilapisi oleh bahan keramik Zicronium 

phosphate yang memiliki konduktivitas termal yang rendah (0,8 W/m.K) guna 

meminimalisir heat loss dari dinding combustor ke lingkungan sekitar. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembakaran bahan bakar cair (methanol) 

pada meso-scale combustor dapat dilakukan dengan baik. Kunci berlangsungnya 

pembakaran yang terjadi adalah proses penguapan bahan bakar akibat panas dari 

dinding combustor, proses penguapan mempermudah pencampuran udara dan bahan 

bakar sehingga pembakaran dapat terjadi dengan baik.  
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Gambar 2.4 Instalasi meso-scale combustor dan reaksi pembakaran methanol yang 

terjadi di dalamnya 

Sumber : Vijayan, et,al, (2011) 

  

 Achmad fauzan H.S., et al (2017), telah melakukan eksperimen yang 

mempelajari kemunkinan terjadinya pembakaran bahan bakar cair yang stabil pada 

meso-scale combustor. Penelitian ini menguunakan tiga jenis microcombustor dengan 

tabung berdiameter dalam 3,5 mm. setiop mesocombustor dibuat dari tabung kaca 

kura-tembaga-tabung kaca kursa dengan menggunakan lem keramik sebagai perekat 

(Ceramabond 569,Aremco Product Inc.). setiap mesocombustor memiliki bagian 

tembaga yang berfungsi sebagai ruang pencampuran bahan bakar. Bagian tembaga 

dari masing-masing mesocombustor diisolasi dengan lapisan perekat keramik. 

 Mesocombustor pertama (gambar2.5) disebut combusor tipe A, memiliki 

kanal sempit sepanjang diniding tembaga yang digunakan untuk menginjeksikan 

bahan bakar cair. Kanal sempit ini memiliki kedalaman, lebar, dan panjang masing-

masing 0,5 mm, 2 mm, dan 5 mm yang terhubung ke kanal melingkar yang 

mengililingi pembakaran. Ada 5 lubang masuk untuk uap bahan bakar dikanal 

melingkar. 
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Gambar 2.5  Mesocombustor tipe A 

Sumber : (Achmad Fauzan et al., 2017) 

  

 Combustor kedua (Gambar 2.6) disebut combustor tipe B, memiliki sebuah 

kanal pembakaran berbentuk annulus disepanjang dinding tembaga dan lima lubang 

kecil untuk masuk uap bahan bakar kedalam ruang pembakaran. Udara dialirkan pada 

mesocombustor tipe A dan tipe B dari arah hulu mesocombustor. Dalam dua jenis 

combustor ini, uap dan udara bahan bakar dicampur didalam ruang pembakaran. 

 

Gambar 2.6 Mesocombustor tipe B  

Sumber : (Achmad Fauzan et al., 2017) 

 

 Combustor tipe C (Gambar 2.3) mirip dengan tipe B, memiliki kanal 

pembakaran berbentuk annulus disepanjang dinding tembaga yang mengililingi 
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mesocombustor. Akan tetapi pada tipe C udara tidak mengalir dari arah hulu 

mesocombustor. Sebagai gantinya dialirkan ke kanal analus menggunakan sebuah 

pipa kecil, oleh karena itu bahan bakar dapat dicampur didalam kanal annulus 

sebelum masuk ke ruang bakar 

 

Gambar 2.7 Mesocombustor Tipe C  

Sumber : (Achmad Fauzan et al., 2017) 

 

2.2 Pembakaran 

 Pembakaran yaitu proses reaksi kimia beruntun yang melibatkan bahan bakar, 

oksigen dan energy aktivasi. Reaksi pembakaran menghasilkan produk berupa  

energy termal (panas) yang seringkali disertai dengan perpindahan cahaya berupa api. 

Bahan bakar pada reaksi pembakaran dapat berupa senyawa organik maupun 

anorganik, akan tetapi senyawa tersebut harus memiliki struktur dasar hidrokarbon 

(CxHy). 

 Energi aktivasi yang digunakan pada proses pembakaran umumnya berupa 

panas, panas tersebut akan menggunakan molekul penyusun bahan bakar, sehingga 
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molecul  akan menyebarkan electron bagian ,kulit terluar yang  membuat molecul 

yang baru dengan .oksidator. Secara sederhana seperti itulah reaksi pembakaran 

terjadi, ilustrasi secara sederhana yang menjelaskan terjadinya pembakaran  yaitu : 

 

Gambar 2.5 Ilustrasi proses terjadinya pembakaran  

Sumber : Anonymous 1 

 

2.2.1 Reaksi Kimia Pada Proses Pembakaran 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya komponen penyusun reaksi kimia 

pembakaran dibagi menjadi tiga yaitu bahan bakar, oksigen dan energy aktivasi. 

Perbedaan kadar komposisi pada masing-masing komponen tersebut berpengaruh 

pada reaksi tersebut terjadi, reaksi kimia yang terjadi pada proses pembakaran 

membawa dampak pada fenomena fisiknya seperti perpindahan panas dan 

perpindahan massa. Secara sederhana rumus reaksi pembakaran dituliskan sebagai 

berikut. 

 

CxHy + a O2 + Energi aktivasi   b CO2 + c H2O + Energi panas 



14 

 

 
 

 Persamaan diatas merupakan rumus reaksi pembakaran ideal, namun pada 

faktanya pembakaran sempurna sangat sulit terjadi, karena kebanyakan reaksi 

pembakaran yang terjadi menggunakan oksidator (oksigen) dari udara bebas. 

Kandungan udara bebas tidak hanya oksigen saja, melainkan banyak gas-gas lain 

yang terkandung di dalamnya. Pada umumnya komposisi udara bebas yang kering 

dan bersih terdiri atas berbagai gas seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Komposisi / Pencampuran Udara Kering 

Udara 
Proporsi Volume (%) Proporsi Massa (%) 

Aktual Penggunaan Aktual Penggunaan 

Nitrogen 78,03 79 75,45 76,8 

Oksigen 20,99 21 23,20 23,2 

Argon 0,94 0 1,30 0 

CO2 0,03 0 0,05 0 

Gas 

lainnya 
0,01 0 - 0 

 Sumber : Wardana (2008) 

 Dari tabel diatas apabila kandungan gas yang lain diabaikan karena 

persentasenya kecil, makan dapat diasumsikan udara hanya terdiri dari 79% Nitrogen 

(N2) dan 21% Oksigen (O2).   1 mol O2 yang tekandung unsur di udara pada reaksi 

pembakaran, secara otomatis akan mencakup penggunaan (
  

  
) = 3,76 mol N2. 
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 Suatu pembakaran dikatakan stoikiometri apabila pencampuran fuel dan 

oksigen (air)  yang cocok untuk bereaksi secara menyeluruh. Reaksi pembakaran 

hidrokarbon, keadaan .stoikiometri dapat dicapai apabila seluruh atom. C dan H pada 

.hidrokarbon berikatan seluruhnya dengan O2 membentuk CO2 dan H2O. berdasarkan 

pada perhitungan diatas maka di dapatkan rumus stoikiometri dimana pembakaran 

hidrokarbon dan udara dapat dituliskan sebagai berikut. 

CxHy + (x + y/4) O2 + 3,76 (x + y/4) N2 x CO2 + y/2 H2O +3,76 (x + y/4) N2 

 Suatu reaksi pembakaran tidak selalu berlangsung pada reaksi pembakaran 

diatas, akan tetapi reaksi pembakaran justru kebanyakan menghasilkan gas-gas buang 

seperti NOx (Nitrogen Oksida) atau CO (Karbon Monoksida). 

2.2.2 Air Fuel Ratio (AFR) 

 Air .fuel; ratio (AFR) adalah rasio perbandingan, antara massa atau mol bahan 

bakar dan oksigen yang terjadi suatu reaksi pembakaran. Metode ini merupakan 

metode yang sering dilakukan  untuk mendefinisakan pencampuran  udara dan bahan 

bakar. Pada reaksi pembakarann ini memegang peranan penting dalam menentukan 

jalannya proses yang dimaksud , selain itu AFR jugs berperan dalam pembentukan 

nyala api dan hasil gas buang dari suatu proses pembakaran. Persamaan AFR pada 

campuran stoikiometrik dituliskan dalam rumus yaitu : 

 

             (
    

     
)                                       2-1. 

             (
    

     
)                                       . 2-2. 
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(Wardana, 2008:58-59) 

 Keterangan :  

                 = Rasio air dan bahan bakar cair dalam kondisi stoikiometrik 

                  = Jumlah mol udara (air) 

        = Jumlah mol bahan bakar (feul) 

      = Massa udara (air) 

       = Massa bahan bakar (feul) 

 Dengan persamaan (2-2) tersebut, dihitung nilai AFR untuk bahan bakar 

heksana (C6H14) pada kondisi stoikiometriknya, perhitungannya menjadi sebagai 

berikut: 

 Diketahui:  

C6H14 + 9,5 (O2 + 3,76 N2)   6 CO2 + 7 H2O + 35,72 N2 

 Massa. Atom, relatif (Ar). 

C  = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; N =14 

 Rumus stoikiometri heksana (C6H14) berdasarkan massa 

 AFR =  
                          

             
   =  

       

  
  =         

        

               
 

 Dari hasil perhitungan AFR diatas dapat dicari perbandingan antara 

heksana(liquid) dan udara 
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            AFR = 15,1646  
        

               
 

           1 kg (heksana) :  15,1646 kg (udara) 

              
              

                         
 :  

                  

                        
 

            1,5174 ml
 
(heksana) : 12797,1308 ml

 
(udara) 

(Perry, 1997; Anonymous 2) 

 Nilai tersebut adalah perbandingan stoikiometri antara volume heksana dan 

volume udara untuk terjadinya reaksi pembakaran. Sehingga untuk 

perbandingan debitnya adalah sebagai berikut 

 

                    1,51745 ml
 
(heksana) : 12797,1308 ml

 
(udara)   

         1,51745 hr             

              1 ml/hr : 8433,3129 ml/hr  

               1 ml/hr : 140,5552 ml/min 

2.2.3 Rasio Ekuivalen  (ɸ) 

 Menurut Farizkarja .et al, (2014.), besarnya .rasio .ekuivalen kmerupakan 

perbandingan antara lrasio ,bahan bakar  (hexane) dan udara (air) stoikiometri 

terhadap rasio bahan bakar  hexane dan oksigen (air) stoikiometri terhadap rasio 

bahank bakarj hexana dan oksigen aktual pencampuran pembakaran dengan jumlah 

oksigen. Rumus  tersebut sebagai berikut. 
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    2-3 

 (wardana, 2008:65) 

 Keterangan,  : 

 ɸ.  = Rasioo ekuivaleni 

 AFRstoic = Rasio udara (air) dan bahan bakar (hexane) dalam kondisi 

stoikiometrik  

 AFRaktual  = Rasioo udara (air)dan bahan bakar (hexane) dalam kondisi 

aktual 

 

Penggunaan rasioi ekuivalen berfungi menentukang suatu ojenis campurang 

oksigen dan bahan bakar  (hexane) yang terjadi pada proses pembakaran. 

Beberapa campuran, udara dan bahan bakar dapat dikelompokkan ,menjadi tiga 

jenis yang sesuai nilaii rasioo ekuivalennya yaitu : 

 ɸ. > 1  pencampuran kaya bahan bakar (fuel-rich mixture), dalam kondisi 

tersebut adanya jumlah mol bahan bakar (feul) yang terkandung didalam 

campuran melebihi kapasitas jumlah mol yang mampu diikat oleh udara 

secara menyeluruh. 

 ɸ = 1 proses campurann stoikiometrik jumlah udara dan bahan bakar 

(feul)berada di komposisi yang tepat untuk berikatan secara keseluruhan 

 ɸ < 1 proses campurann miskinn bahann bakar ( fuel-lean mixture), 

kondisii  ketersediaann udara melimpahh namunn tidakk tercukupnya 

bahann bakarr untuk beraksi terhadap udara. 
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2.2.4 Laju Aliran Reaktan 

 Pada proses pembakaran di dalam ruang bakar meso-scale combustor terdapat 

laju aliran reaktan yang mana dapat mempengaruhi stabilitas nyala api. Laju aliran 

tersebut merupakan hasil dari campuran antara bahan bakar dengan udara yang di 

injeksikan pada saluran masuk meso-scale combustor dapat dihitung menggunakan 

rumus: 

V = 
 

 
 = 
              

        
 = 

              

  

       

   

   2-4 

Keterangan : 

 V = Kecepatan 

 Q  = Debit bahan bakar + udara 

 A = Luas penampang         

 “60” = Merubah satuan dari menit ke detik 

 “100”  = Merubah satuan dari ml ke cm   

2.3 Klasifikasi Pembakaran 

2.3.1 Klasifikasii pembakarann berdasarkann sifaty reaksi ikimia 

a. Pembakarann Sempurnam  

Proses pembakarann tersebut merupakang jenis pembakaran sempurna, 

dimana  jumlah reaktann secara menyeluruh terbakari dengan udara yang 

menghasilkani energy panasi, ,karbondioksida dengan uapi airo saja.  
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b.  Pembakarann tidakk sempurnaa 

  Prosesi pembakaran berlangsung secaraa tidaka sempurnaa  disebabkana 

karena adanya jumlah udara yang tidak mencukupi untuk membakar bahan bakar 

sehingga menghasilkan  zat sisa  pembakaran berupa gas buang  dan segala yang zat 

berbahaya bagii kesehatana makhluk hidup.  

2.3.2 Klasifikasii pembakarann berdasarkanm proses  pencampuran reaktan 

dan pengoksidasii 

a. Pembakaran Difusii  

  Bahan bakar pada pembakaran difusii akan bercampur dengan oksigen dalam 

ruang pencampuran bahan bakar,o seperti proses pembakaran pada mesin diesel, 

bahan bakar diinjeksikan dalam ruang bakar agar tercampur dengan oksigen 

bertekanan tinggi dan proses pembakaran diruang bakar. 

b. Pembakaran Premixed 

  Pembakaran premixed  mengalami proses pembakaran diruang bakar, 

berbahan bakar dan zat oksida terrcampur secara menyeluruh antara satu sama lain 

terlebih dialirkan ke dalam ruang bakar (combustor) untuk mengalami proses 

pembakarann 

2.4 Batas Nyala Api 

Api yang terbentuk dalam proses pembakaran merupakan hasil dari 

pelepasan energi panas pada reaksi pembakaran. Api dapat terbentuk apabila terdapat 

bahan bakar yang bercampur dengan oksidator mendapatkan penambahan energi 
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eksternal untuk mengawali terjadinya reaksi pembakaran. Dalam hal ini terdapat 

kisaran batas komposisi antara bahan bakar dengan udara agar terbentuk nyala api. 

Menurut Farizkarja et al. (2014) pemunculan dari nyala api bergantung  

adanya  bahan bakar dan kecepatann aliran reaktan bahan bakar terhadap udara di 

sekelilingnya. Timbulnya nyala api memiliki kisaran batas bawah atau biasa disebut 

campuran rendah maupun kisaran batas atas atau biasa disebut campuran oterkaya. 

Batas bawah terjadi jika kondisi campuran awal minimal akan terbentuk nyala api 

kecil. (Farizkarja M., Sasongko, M. N., 2014) 

Kisaran batas bawah stabilitas nyala api lebih dikenal juga dengan lower 

flammability limit, sedangkan batas atas stabilitas nyala api dikenal dengan istilah 

upper flammability limit. Melalui kedua parameter ini kita dapat mengetahui sifat dari 

suatu reaksi pembakaran, apakah suatu reaksi pembakaran itu memiliki stabilitas 

nyala api tingggi atau sebalaiknya. Selain itu dengan mengetahui nilai dari stabilitas 

nyala api untuk mengatur komposisi pencampuran bahan bakar dan oksigen sehingga 

reaksi pembakaran dapat terjaga kestabilannya. 

2.5 Sifati Nyalai Apii  

 Nyala apii dalami reaksii pembakarann mendapatkan  stabilitasi nyalaa yang 

banyakk dipengaruhii oleh komposisii campuran bahano bakar dan oksigen. Menurut 

(Mahandari, C. P., 2010) dalam reaksi pembakaran dapat terbentuk nyala api dengan 

sifat nyala yang berbeda-beda. Klasifikasi nyala api berdasarkan sifat nyala adalah 

sebagai berikut: 
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a. Flashbacki 

Flashback i yaitu kondisii  kecepatann pembakarann lebihi besar 

dibandingkan dengan kecepatan campuran antara udara dan bahan bakar sehingga 

nyala api merambat kembali ke dalam wadah  pembakaran. penyebutan lain dari 

fenomena ini biasa dikenal dengan back fire atau light back. 

b. Lift-offi 

Lift-off imerupakan peristiwa dimana api  mencapai kestabilan pada jarak 

tertentu dari tabung pembakaran, nyalaa apii tidakh menemui permukaan mulut tube 

pembakaran. Peristiwa nyala api (lift-off) mempengaruhi  kecepatann nyala api dan 

sifat aliran campurann bahanm bakari dan oksigen di dekat ujung (mulut) wadah  

pembakaran. Meningkatnya kecepatan aliran hingga tercapai kecepatan kritis, ujung 

nyala akan meloncat ke posisi jauh dari ujung (mulut) pembakaran dan nyala api 

terdorong ke atas. Kondisi nyala terangkat inilah yang disebut sebagai lift-off, dan 

jika kecepatan aliran terus dinaikkan, maka api akan padam. 

c. Blow-offoo 

Blow-offoomerupakanm suatu keadaan dimana  nnyala aapi yang terbakar 

padam akibati kecepatan aliran lebih besar dari aliran yang terbakar tersebut, hal ini 

sangat dianjarkan agar keberlangsungan nyalaa apii tetap dapat berlangsung. 

2.6, Pembakaran Bahan Bakar Cair 

  Pembakaran bahan bakar cair selalu diawali dengan proses penguapan terlebih 

dahulu sebelum terjadinya reaksi pembakaran. Artinya fase dari bahan bakar cair 

harus dirubah terlebih dahulu menjadi fase gas atau dengan kata lain diuapkan. Proses 
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penguapan bahan bakar cair dapat dilakukan dengan  cara. Memperluas bidang 

kontak fluida dengan sumber panas, cara seperti ini disebut metode liquid film 

dimana pada dasarnya membuat fluida pada kondisi selebar dan setipis mungkin 

sehingga bidang kontak fluida dengan sumber panas semakin lebar dan transfer panas 

dapat terjadi dengan baik dan penguapan lebih cepat terjadi. Sumber panas yang 

digunakan pada metode ini biasanya berupa permukaan dinding yang dipanaskan. 

berikut adalah ilustrasi metode liquid film secara sederhana 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Penguapan dengan metode liquid film 

Sumber : (Wesley Sund, 2009) 

Cara yang kedua disebut dengan atomisasi droplet, tujuannya hampir sama 

dengan metode liquid film yaitu memperluas bidang kontak permukaan fluida. 

Bedanya metode atomisasi droplet memperluas permukaan bidang kontak permukaan 

fluida dengan cara membuat fluida pada kondisi terpisah-pisah hingga ukuran mikro 

(droplet) dengan demikian luas bidang kontak antara fluida dan lingkungan sebagai 

sumber panas akan semakin besar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk 

menguapkan bahan bakar akan semakin cepat, karena kalor langsung tersebar 

keseluruh permukaan droplet tanpa perlu meresap kedalamnya. Gambar 2.7 berikut 

adalah ilustrasi atomisasi droplet. 
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Gambar 2.7 : Penguapan dengan metode atomisasi droplet  

Sumber : (Jagadeesh Varma Indukuri, 2015) 

 

2.7 Heksana  

Heksana merupakan senyawa hidrokarbon alkana dengan rumus kimia C6H14 

bentuk rantainya lurus atau sering disebut juga dengan n-heksana. Isomer utama n-

heksana memiliki rumus CH3(CH2)4CH3. Awalnya heks- merujuk pada enam karbon 

ataom yang terdapat pada heksana, sedangkan akhiran –ana berasal dari jenis alkana 

yang merujuk pada ikatan tunggal yang menghubungkan atom-atom kerbon tersebut. 

(IPCS, 2010) 

Pada suhu ruangan heksana berbentuk cair, tidak berwarna dan berbau 

seperti bensin. Heksana bersifat flammable atau mudah terbakar sehingga cocok 

dijadikan bahan bakar pada meso-scale combustor. Berikut ini adalah karakteristik 

dari n-heksana: 

 Rumus molekul  : C6H14 

 Berat molekul   : 86,18 gr mol
-1

 

 Penampilan   : cairan tidak berwarna 
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 Densitas   : 0,6548 gr/ml 

 Temperatur didih  : 68,7
o
C pada tekanan 1 atm 

 Titik beku   : -95
o
C, 178 K, -139

o
F 

 Titik nyala   : 225
o
C pada tekanan 1 atm 

 Kalor laten penguapan : 3,35 × 10
5
 Joule/kilogram 

2.8 Micropower Generator dan Micro/Meso-Scale Combustor 

Micropower generator merupakan sumber energi berskala mikro yang 

memanfaatkan proses pembakaran dalam pembangkitan energinya. Dengan adanya 

MPG diharapkan ketergantungan peralatan mikro pada sumber energi baterai dapat 

dikurangi. Micropower generator sendiri pada dasarnya terbag dua jenis. Diantaranya 

adalah micropower generator yang menggunakan siklus daya konvensional dan MPG 

yang menggunakan modul pengkonvensi energy  termal menjadi energi listrik 

(thermo photo voltaic atau thermo electrical). Perbedaan kedua micropower 

generator ini terletak pada prinsip kerja pembangkitan energinya. Untuk MPG yang 

menggunkan siklus daya konvensional prinsip kerjanya sama dengan prinsip kerja 

turbin gas yaitu dengan menggunakan pembakaran untuk memutar turbin yang 

berskala mikro. 

 

 

Gambar 2.8: MPG dengan siklus daya konvensional 

Sumber: (A. C. Fernandez-Pello, 2002) 
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Sedangkan micropower generator dengan menggunakan thermo photo 

voltaic (TPV) prinsip kerjanya mirip dengan proses kerja thermo electric pada 

umumnya. Bedanya sumber energi termal pada MPG jenis ini bukan berasal dari 

sinar matahari melainkan dari proses pembakaran berskala non makro. 

 

 

 

Gambar 2.9 MMPG dengan pproses thermoelectric 

Sumber: (A. C. Fernandez-Pello, 2002) 

Meskipun micropower generator terbagi menjadi dua jenis seperti diatas, 

dapat dilihat bahwa persamaan dari kedua micropower generator tersebut yaitu 

proses energinya . Dimana dasar energy termal pada MPG berasal dari proses 

pembakaran berskala mikro atau bisa disebut dengan istilah microcombustion pada 

micro- atau meso-scale combustor. combustion merupakan proses pembakaran pada 

suatu combustor (ruang bakar) yang memiliki karakteristik dimensi relatif mendekati 

quenching distance atau lebar minimal suatu ruang bakar agar  terjadi pembakaran 

didalamnya. (Ju and Maruta, 2011) 

Tabel 2.2: Pengelompokkan jenis pembakaran 

 

 

Lenght scale menyatakan ukuran diameter dalam suatu combustor 
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Sumber: (Ju and Maruta, 2011) 

Dalam penelitian ini combustor yang digunakan adalah meso-scale 

combustor. Pada meso-scale combustor pembakaran yang stabil sangat sulit dicapai 

karena perbandingan luas permukaan volume sangatlah besar (surface to volume 

ratio, S/V), heat-loss yang terjadi juga semakin tinggi. Hal tersebut dapat 

menyebabkan api padam karena panas yang terjadi dari pembakaran sebelumnya 

tidak cukup untuk menjadi energi aktivasi bagi pembakaran selanjutnya. 

Sejauh ini bahan bakar yang umum digunakan pada meso-scale combustor 

adalah bahan bakar gas, karena gas mudah diatur debit bahan bakarnya serta mudah 

tercampur dengan udara. Namun karena sifat tersebut juga yang membuat bahan 

bakar gas harus disimpan pada tabung bertekanan sehingga mempersulit proses 

penyimpanan dan pengirimannya. Oleh karena itu pada penelitian ini dicoba 

menggunkan bahan bakar cair untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 

2.9 Hipotesa 

Pembakaran bahan bakar cair pada meso-scale combustor dapat terjadi 

dengan penambahan material sisipan tiga milimeter glass tube quartz, bahan bakar 

cair (heksana) dapat menguap di dinding combustor. Uap bahan bakar yang masuk ke 

bagian dalam combustor diharapkan dapat bereaksi dengan udara dan terjadi proses 

pembakaran. Dengan diaplikasikannya line 8 dapat meratakan distribusi uap dan 

dapat menjadi flame holder, sehingga pembakaran dalam meso-scale combustor dapat 

terjadi dengan stabil. 


