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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi terutama pada media penyimpanan energi listrik yaitu 

baterai sangat pesat sekali, mulai dari sel volta sampai baterai Lithium, tetapi 

kemajuan teknologi pemakaian baterai Lithium memiliki dampak negatif terhadap 

lingkungan. Limbah baterai yang berbahaya karena dapat meledak dan beracun, 

dari permasalahan ini munculah berbagai macam gagasan alternatif, salah satunya 

yaitu micro generator sebagai alternatif pengganti fungsi baterai lithium.  

Micro power generator adalah alat penghasil energi listrik skala mikro yang 

dimana memiliki 2 bagian utama, yaitu micro atau meso scale combustor yang 

berfungsi sebagai tempat untuk mengubah bahan bakar kimia menjadi energi panas, 

dan thermofotovoltaic (TPV) atau thermoelektric sebagai media pengkonversi 

energi panas menjadi energi listrik siap pakai. Micro-TPV power generator adalah 

tipe alat pengkonversi energi langsung, yang dimana menggunakan PV cell untuk 

mengkonversi radiasi panas dari pembakaran bahan bakar fosil, menjadi energi 

listrik (Chou, Yang, Chua, Li, & Zhang, 2011).  

Pembakaran pada micro atau meso scale haruslah stabil guna menjamin 

keberlangsungan energi listrik yang dihasilkan, akan tetapi kestabilan nyala api 

pada skala mikro sangat sukar dilakukan, mengingat waktu tinggal bahan bakar 

yang singkat pada ruang pembakaran dan heat losses yang tinggi. Agar kestabilan 

nyala api dapat terwujud maka perlu ditingkatkan waktu tinggal bahan bakar, 
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kecepatan laju pembakaran dan pengurangan heat losses. hal ini juga sudah 

diketahui bahwa mempertahankan kestabilan nyala api didalam pembakaran micro 

atau meso scale sangatlah sukar, pembakaran berkaitan dengan pendeknya waktu 

tinggal bahan bakardan juga tingginya heat loss daripada pada panas yang 

dihasilkan (Lilis Yuliati, 2014).  

Yuliati, 2014 telah melakukan penelitian kestabilan nyala api dalam 

pembakaran meso scale dengan penambahan mesh pada hulu dan hilir dari  ruang 

pembakaran, jarak antar mesh adalah 3 mm dan jarak antara mesh di hilir ke ujung 

alat adalah 10 mm. Penelitian ini menggunakan quartz glass tube dengan diameter 

3,5 mm dan  bahan bakar berupa propana dengan penambahan dua mesh yang 

diletakkan di hulu dan hilir dari ruang pembakaran. Pada percobaan tersebut nyala 

api lebih stabil  dan flammability limit lebih luas dengan dua mesh dari pada hanya 

menggunakan satu mesh. 

1.2 Rumusan Masalah 

Menimbang dengan tingginya nilai densitas bahan bakar hidrokarbon berupa 

propana dan penambahan mesh di hulu dan hilir ruang pembakaran pada penelitian 

sebelumnya, maka penulis mencoba mengembangkan penelitian tersebut dengan 

melakukan penelitian eksperimental menggunakan quartz glass tube diameter 

dalam 3,5 dan luar 5 mm. Menggunakan perforated tembaga yang dimana akan 

dibandingkan dengan material stainless steel, bahan bakar yang digunakan adalah 

Butana, adapun jenis pembakaran pada  meso-scale combustor  ini menggunakan 

pembakaran Premixed.  
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Pada penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap flammability limit, 

visualisasi bentuk nyala api, dan temperatur api dari pembakaran bahan bakar 

butana didalam meso-scale combustor, kemudian membandingkan data yang 

didapat antara perforated tembaga dan stainless steel, diharapkan dengan 

membandingkan antara dua jenis perforated, dapat menentukan perforated mana 

yang lebih baik dalam flammability limit, visualisasi, dan temperatur nyala api. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas maka perlu diberikan 

batasan masalah guna mempermudah pemahaman dan pengerjaan penelitian ini, 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meso-scale combustor terbuat dari quartz glass tube dengan diameter dalam 

sebesar 3,5 mm. 

2. Bahan bakar gas yang digunakan adalah butana. 

3. Perforated yang digunakan terbuat dari tembaga dan stainless steel. 

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

scale combustor melalui kompresor. 

5. Proses pembakaran yang terjadi di dalam meso-scale combustor adalah 

pembakaran premixed. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

karakteristik nyala premixed berupa flammability limit, visualisasi nyala api, dan 

temperatur nyala pada meso-scale combustor dengan menggunakan perforated 

tembaga dan stainless steel sebagai flame holder. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Perkembangan teknologi dalam pemanfaatan energi yang berasal dari bahan 

hidrokarbon terus mengalami kemajuan, mulai dari untuk tenaga penggerak 

kendaraan bermotor, pembangkit tenaga listrik, pesawat terbang, bahkan sebagai 

bahan bakar untuk roket ruang angkasa. Pendekatan inovatif untuk mengkonversi 

energi yang tersedia menjadi bentuk yang berguna menggunakan mikro dan 

nanoteknologi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

ketersediaan energi dan memenuhi kebutuhan penkembangan untuk energi dalam 

pengaplikasian skala kecil (Chou et al., 2011). Microcombustor adalah bentuk 

penerapan nano teknologi sebagai alat yang ampuh untuk produksi energi portable 

dalam skala mikro, karena besar kerapatan energi hidrokarbon yang digunakan 

sebagai bahan bakar sekitar 40 vs 0.5 MJ/Kg, microcombustor mungkin nantinya  

dapat mengganti mahal dan ketidakramahan lingkungan batere Li pada laptop, 

Handphone, dan alat komunikasi lainnya.  

Teknik pemanfaatan konversi energi panas yang berasal dari bahan bakar 

hidrokarbon sangat banyak digunakan karena kerapatan energi yang dimiliki oleh 

bahan bakar hidrokarbon sangat menjanjikan. Jika konversi energi panas dengan 

bahan bakar ini dibuat menjadi skala mikro tentu akan membuat kemajuan dalam 

menanggulangi ketergantungan pemakaian baterai lithium yang telah diketahui 

bahwa lithium adalah bahan yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Adapun tabel 

tentang kerapatan energi dapat disajikan seperti dibawah ini : 
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Table 1.1 Kerapatan energi  pembakaran. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Anonim 

Pemanfaatan energi hasil konversi energi panas tidak hanya sebatas sebagai 

tenaga penggerak mekanik saja, tetapi dapat menjadi sebagai penghasil energi 

listrik dengan bantuan thermoelektric sebagai pengkonversi energi panas menjadi 

listrik, dengan demikian teknologi microcombustor ini dapat diaplikasikan menjadi 

baterai dengan bahan bakar hidrokarbon yang ramah lingkungan, dan ini menjawab 

sebuah permasalahan yang terjadi akibat penggunaan baterai lithium yang sangat 

berbahaya bagi lingkungan.  

Salah satu jenis pembangkit tenaga mikro yang menghasilkan energi listrik dari 

kesetimbangan pembakaran dalam pembakaran mikro atau meso scale yang 

digabungkan dengan modul pengkonversi energi listrik seperti thermo elektrik atau 

thermo fotovoltaic (L. Yuliati, Sasongko, & Wahyudi, 2014). Secara garis besar 

Mikro-power generator terdiri dari dua bagian utama, yaitu micro- atau meso-scale 
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combustor yang berperan  mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi 

termal dan modul pengkonversi energi berupa thermo elektrik atau thermo 

fotovoltaic. Generator power thermoelektric adalah alat berbentuk padat yang 

menyediakan energi konversi langsung dari energi thermal menjadi energi listrik 

berdasarkan “Efek Seebeck” (Jacks, Balaji, & Gowrishankar, 2013). 

Percobaan telah banyak dilakukan untuk menyalakan api dalam ruang mikro, 

proses ini tidaklah mudah dilakukan, mengingat ruang pembakaran yang sangat 

kecil, juga perlu adanya perhitungan yang tepat antara bentuk geometri, material 

yang digunakan dan juga kecepatan bahan bakar dan udara sangat berpengaruh 

terhadap kestabilan nyala api. Bagaimanapun, hal ini juga sudah diketahui bahwa 

mempertahankan kestabilan nyala api didalam pembakaran micro atau meso scale 

sangatlah sukar, pembakaran berkaitan dengan pendeknya waktu tinggal bahan 

bakar  dan juga perbandingan tingginya heat loss terhadap panas yang dihasilkan 

karena kecilnya skala ruang pembakaran (Lilis Yuliati, 2014).  

 

 

  

 

 

 


