
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Micropower Generator dan Micro/Meso-Scale Combustor 

Micropower generator adalah sumber energi berskala mikro yang 

memanfaatkan prinsip pembakaran dalam pembangkitan energinya. Dengan 

adanya micropower generator diharapkan ketergantungan peralatan mikro pada 

sumber energi baterai dapat dikurangi. Micropower generator sendiri pada 

dasarnya terbagi menjadi dua jenis. Diantaranya adalah micropower generator yang 

menggunakan siklus daya konvensional dan micropower generator yang 

menggunakan smodul pengkonvensi energi termal menjadi energi listrik (thermo 

photo voltaic atau thermo electric). Perbedaan kedua micropower generator ini 

terletak pada prinsip kerja pembangkitan energinya. Untuk micropower generator 

yang menggunkan siklus daya konvensional prinsip kerjanya hampir sama dengan 

prinsip kerja turbin gas yaitu dengan memanfaatkan pembakaran untuk memutar 

turbin yang berskala mikro. 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Micropower generator 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 hampir sama dengan prinsip kerja thermo electric 

pada umumnya. Bedanya sumber energi termal pada micropower generator jenis 

ini bukan berasal dari sinar matahari melainkan dari proses pembakaran berskala 

mikro. 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Micropower generator dengan prinsip 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 

sumber energi termalnya. Dimana sumber energi termal pada micropower 

generator berasal dari proses pembakaran berskala mikro atau bisa disebut dengan 

istilah microcombustion pada micro- atau meso-scale combustor. Microcombustion 

merupakan proses pembakaran pada suatu combustor (ruang bakar) yang memiliki 

karakteristik dimensi relatif mendekati quenching distance atau lebar minimal suatu 

ruang bakar agar dapat terjadi pembakaran didalamnya. Suatu combustor yang 

dimensinya mendekati quenching distance disebut microcombustor. (Ju and 

Maruta, 2011) 
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Microcombustor terbagi menjadi berbagai macam jenis dan ukuran. Namun 

secara garis besar microcombustor diklasifikasikan secara sederhana menjadi dua 

golongan yaitu micro-scale combustor dan meso-scale combustor. 

Pengklasifikasian tersebut berdasarkan besarnya celah pada ruang bakar. Untuk 

micro-scale combustor celah ruang bakar memiliki ukuran kurang dari 1 mm. 

sedangkan untuk meso-scale combustor memiliki ukuran lebih dari 1 mm. adapun 

klasifikasi pembakaran skala micro dalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.2 

dibawah ini. (Maruta, 2011) 

Tabel 2.1: Klasifikasi jenis pembakaran 

 

Lenght scale menyatakan ukuran diameter dalam suatu combustor 

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), sehingga heat-loss yang terjadi juga semakin tinggi. Hal ini dapat 
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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 (butana), tetapi sifat bahan bakar tersebut harus disimpan 

pada tabung bertekanan sehingga mempersulit proses penyimpanan dan 

pengirimannya. Untuk penelitian ini menggunakan bahan gas (butana) sangat muda 

diatur debit bahan bakarnya dan mudah tercampur dengan udara sehingga 

mempermudah mencapai titik nyala api. 

Dalam penilitian ini, menggunakan Micro Combustor dengan jenis Miso-

scale combustion ber-body stainlees steel yang memiliki diameter luar 5 mm dan 

diameter dalam 3 mm. Flame holder yang digunakan adalah jenis perforated rate 

mesh yang disisikan didalam Micro-scale combustion yang brfungsi untuk 

menempelnya nyala api didalam Micro-scale combustor. 

 

2.2 Baterai 

 Baterai adalah perangkat yang mengandung sel listrik yang dapat menyimpan 

energi yang dapat dikonversi menjadi daya. Baterai menghasilkan listrik melalui 

proses kimia. Baterai atau akkumulator adalah sebuah sel listrik dimana didalamnya 

berlangsung proses elektrokimia yang reversible (dapat berkebalikan) dengan 

efisiensinya yang tinggi. Yang dimaksud dengan reaksi elektrokimia reversibel 

adalah didalam baterai dapat berlangsung proses pengubahan kimia menjadi tenaga 

listrik (proses pengosongan ) dan sebaliknya dari tenaga listrik menjadi tenaga 

kimia ( proses pengisian ) dengan cara proses regenerasi dari elektroda - elektroda 
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yang dipakai yaitu, dengan melewatkan arus listrik dalam arah polaritas yang 

berlawanan didalam sel. 

Baterai terdiri dari dua jenis yaitu, baterai primer dan baterai sekunder. 

Baterai primer merupakan baterai yang hanya dapat dipergunakan sekali pemakaian 

saja dan tidak dapat diisi ulang. Hal ini terjadi karena reaksi kimia material aktifnya 

tidak dapat dikembalikan. Sedangkan baterai sekunder dapat diisi ulang, karena 

material aktifnya didalam dapat diputar kemabli. Kelebihan dari pada baterai 

sekunder adalah harganya lebih efisien untuk penggunaan jangka waktu yang 

panjang.  

 

2.3 Pembakaran 

Proses pembakaran merupakan rangkaian reaksi-reaksi kimia yang terjadi 

antara bahan bakar dan zat pengoksida berupa oksigen, dimana dalam proses 

pembakaran ini dibarengi dengan produksi energi berupa panas dan perubahan 

senyawa kimia. Pelepasan energi panas ini dapat menimbulkan cahaya dalam 

bentuk api. Reaksi pembakaran berlangsungketika suatu zat bereaksi cepat dengan 

oksigen dan mendapatkan suhu yang cukup untuk memulai awal pembakaran atau 

yang disebut dengan energi aktivasi energi aktivasi. 

Energi aktivasi yang digunakan pada proses pembakaran umumnya berupa 

panas, panas tersebut akan mengaktifkan molekul penyusun bahan bakar, sehingga 

molekul tersebut akan melepaskan elektron pada kulit terluarnya dan berikatan 

membentuk molekul baru dengan oksidator. Ilustrasi secara sederhana yang 

menjelaskan proses pembakaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3 dibawah 

ini. 



12 
  

 

 

 

 

 

      Gambar 2.3: ilustrasi proses pembakaran 

  

2.3.1 Jenis Pembakaran 

   Heywood (1988) berpendapat bahwa, ada dua jenis pembakaran jika 

ditinjau berdasar tujuan, yaitu internal combustion dan external combustion. 

Internal combustion adalah cara untuk menghasilkan energi mekanik dari 

energi kimia yang terkandung pada bahan bakar, energi yang diperoleh dapat 

langsung dimanfaatkan. Sedangkan external combustion adalah proses 

pembakaran yang menghasilkan energi yang belum dapat dimanfaatkan 

secara langsung, memerlukan perlatan lain agar dapat memanfaatkannya, 

termasuk pembakaran yang terjadi pada mesoscale – combustor. 

Pada mesoscale – combustor membutuhkan peralatan lain untuk 

memanfaatkan dari hasil energi pembakaran. Thermophotovoltaic (TPV) 

berfungsi untuk mengonversi energi panas hasil pembakaran ke energi kimia, 

Yang et al. (2010), sehingga tercipta energi untuk skala kecil. 
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2.3.2 Reaksi Kimia Pada Proses Pembakaran 

Persamaan pembakaran yang terdiri dari bahan bakar, yang 

mempunyai rantai hidrokarbon, gas oksigen sebagai oksidator, serta heat 

yang bertindak sebagai energy activator, akan menghasilkan gas buang dan 

energi. Product yang dihasilkan merupakan kelompok dari reactant itu 

sendiri, berasal dari senyawa hidrokarbon dan oksigen. Berikut persamaan 

yang dimaksud :  

𝐶𝑥𝐻𝑦 + 𝑎 𝑂2 → 𝑏 𝐶𝑂2 + 𝑐 𝐻2𝑂 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦  ..................................................... (2.1) 

Heywood (1988); Basshuysen and Schäfer (2004) 

Tidak mudah untuk menghasilkan reaksi kimia pada proses 

pembakaran secara sempurna. Indikasi utama disebabkan oleh penggunaan 

gas oksidator yang berasal dari udara bebas (tabel 2.1), di mana kandungan 

gas nitrogen lebih mendominasi dibandingkan gas oksigen yang berada di 

udara bebas, serta terdapat kandungan gas lainnya yang akan bereaksi pada 

proses pembakaran, sehingga dapat mempengaruhi produk yang dihasilkan.  

 
Gambar 2.4. Micro modular TPV power generator 

Sumber : Yang et al. (2010) 
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2.3.3 Persamaan Kimia Stoikiometri 

Pada tabel 2.2 tercantum komposisi udara dalam keadaan kering. 

Kandungan gas dengan persentase kecil dapat diabaikan karena mempunyai 

pengaruh yang tidak begitu banyak. Sehingga dapat diasumsikan komposisi 

gas di udara bebas terdiri dari gas nitrogen (N2) sebesar 79% dan gas oksigen 

(O2) sebesar 21% yang digunakan untuk proses pembakaran. 

Kondisi campuran bahan bakar dan udara tepat bereaksi pada 

pembakaran disebut stoikiometri, di mana kondisi seimbang pada persamaan 

reaksi antara reaktan dan produk. Pada kondisi stoikiometri, pembakaran 

bahan bakar hidrokarbon dengan atom tersusun atas C dan H dan gas 

oksidator terdiri dari O2 dan N2 akan menghasilkan gas CO2, H2O, dan N2. 

Persamaan 2.2 menunjukkan persamaan saat berada pada kondisi 

stoikiometri. 

𝐶𝑎𝐻𝑏 + (𝑎 +
𝑏

4
) (𝑂2 + 3,773 𝑁2) → 𝑎 𝐶𝑂2 +

𝑏

2
𝐻2𝑂 + 3,773 (𝑎 +

𝑏

4
) 𝑁2 ...... (2.3) 

Heywood (1988) 

Gas 

Ppm by Volume 

(
𝑚𝑔

𝐿⁄ ) 

Molecular 

Weight 

Mole 

Fraction 

Molar 

Ratio 

𝑂2 209.500 32,998 0,2095 1 

𝑁2 780.900 28,012 0,7905 3,773 

𝐴𝑟 9.300 39,948 – – 

𝐶𝑂2 300 44,009 – – 

𝐴𝑖𝑟 1.000.000 28,962 1 4,773 

Tabel 2.2 Kandungan udara kering. 

Sumber : Heywood (1988) 
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Hal ini bertolak belakang pada produk hasil pembakaran secara aktual. 

Pada reaksi pembakaran tidak sepenuhnya terjadi sesuai dengan persamaan 

di atas. Akan muncul kandungan gas lain akibat tidak sempurnanya 

pembakaran, yaitu antara lain gas dengan senyawa NOx dan CO. 

Gas NOx dapat berupa NO (Nitrogen monoksida) ataupun NO2 

(Nitrogen dioksida), gas tersebut terbentuk karena kelebihan kadar oksigen 

saat pembakaran, dari teori seharusnya oksigen akan berikatan dengan atom 

C namun pada nyatanya akan berikatan dengan atom N. Sebaliknya, senyawa 

CO dihasilkan saat pembakaran karena minimnya jumlah kandungan oksigen 

yang telah berikatan dengan atom N, berdampak pada atom C hanya mengikat 

dengan satu atom O. Terbentuknya beberapa gas lain dapat mengakibatkan 

menurunnya efisiensi pembakaran dan berpeluang menyebabkan polusi 

udara. 

 

2.3.4 Rasio Ekuivalen (ɸ) 

  Pengertian dari rasio ekuivalen (ɸ) adalah perbandingan dari nilai 

AFR stoikiometri dengan AFR aktualnya, rumus rasio ekuivalen dituliskan 

sebagai berikut. 

ɸ =
(𝐴𝐹𝑅) 𝑠𝑡𝑜𝑖𝑐

(𝐴𝐹𝑅)𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙
                                      (2-4) 

 

  (Wardana, 2008) 

  Keterangan :  

 ɸ      = Rasio ekuivalen 

 𝐴𝐹𝑅 𝑠𝑡𝑜𝑖𝑐      = Rasio udara dan bahan bakar dalam kondisi 
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                                        stoikiometrik 

 𝐴𝐹𝑅𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙     = Rasio udara dan bahan bakar dalam kondisi 

                                        aktual 

  Perhitungan rasio ekuivalen berfungsi untuk menentukan jenis 

campuran udara dan bahan bakar yang terjadi pada reaksi pembakaran. Jenis 

campuran udara dan bahan bakar diklasifikasikan menjadi tiga jenis 

tergantung dari nilai rasio ekuivalennya, ketiga jenis tersebut antara lain : 

 ɸ > 1 disebut campuran kaya bahan bakar (fuel-rich mixture), dalam 

kondisi ini jumlah mol bahan bakar yang terkandung didalam campuran 

melebihi jumlah mol yang mampu diikat oleh oksigen secara 

keseluruhan. 

 ɸ = 1 merupakan campuran stoikiometrik dimana jumlah oksigen dan 

bahan bakar berada di proporsi yang tepat untuk berikatan seluruhnya. 

 ɸ < 1 disebut campuran miskin bahan bakar (fuel-lean mixture), dalam 

kondisi ini ketersediaan oksigen melimpah namun tidak ada cukup 

bahan bakar untuk bereaksi. 

 

2.3.5 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 diinjeksikan pada saluran masuk meso-scale combustor. 

Laju aliran reaktan pada meso-scale combustor dapat dihitung menggunakan 

rumus: 
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U = 
𝑄

𝐴
 = (

𝑄1+ 𝑄2

𝐴
) = (

𝑄𝑓+ 𝑄𝑎

𝐴
) 

U = 
(𝑄𝑓(𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟)+𝑄𝑎)

(𝜋 × 𝑟2)
 = 

(𝑄𝑓(𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟)+𝑄𝑎)

60
(𝜋 ×𝑟2)

100

      (2-5) 

Keterangan: 

 𝑈 = Kecepatan 

 𝑄 = Debit bahan bakar + udara 

 𝐴 = Luas penampang (𝐴 =  𝜋𝑟2) 

 “60” = Merubah satuan dari menit ke detik 

 “100” = Merubah satuan dari mm2 ke cm2 

 

2.4 Karakteristik Pencampuran Pembakaran 

Sesuai pernyataan yang telah dikemukakan oleh Heywood (1988), bahwa 

internal combustion dan external combustion dibedakan berdasar energi yang akan 

dihasilkan, dapat langsung dimanfaatkan ataupun masih memerlukan perangkat 

lain untuk memanfaatkannya. Tidak terdapat perbedaan yang jauh pada cara 

pencampuran reaktan pembakaran. Oleh karena itu, karakteristik pencampuran 

pembakaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

 

2.4.1 Premixed Combustion 

Premixed adalah metode pencampuran reaktan, antara bahan bakar 

dan gas oksidator terlebih dahulu sebelum pembakaran terjadi di dalam 

combustion chamber, Heywood (1988). Teknik ini memberikan 

kesempatan beberapa saat sebelum reaktan terbakar, akibatnya pembakaran 

lebih mudah terjadi, serta nyala api merata.  
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2.4.2 Non – Premixed Combustion 

Non – premixed atau dikenal juga dengan istilah diffusion 

combustion, adalah teknik pembakaran dengan cara memisahkan antara 

jalur masuk bahan bakar dan gas oksidator. Terdapat dua jalur, untuk bahan 

bakar dan gas oksidator, sehingga dapat juga disebut multiple inlet, Hery 

Soegiharto et al. (2017). 

 
 

Saat pembakaran berlangsung, bahan bakar dan oksidator masih 

akan mengalami reaksi dengan waktu cukup singkat, sebelum habis 

terbakar. Nyala api pada combustor (gambar 2.18) yang telah dilakukan Fan 

et al. (2008), menunjukkan terdapat gradasi intensitas nyala api. Dengan arti 

bahan bakar dan oksidator belum mengalami pencampuran yang cukup 

 
Gambar 2.5. Skema premixed – combustion. 

Sumber : Kyritsis et al. (2004) 

 
Gambar 2.6. Aliran campuran bahan bakar non – premixed pada 

meso – combustor. 
Sumber : Hery Soegiharto et al. (2017) 
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singkat. Ju and Maruta (2011) berpendapat, gerak aliran molekul secara 

difusi saat pembakaran mampu meningkatkan heat losses, yang mampu 

mempengaruhi ketidakstabilan nyala api dan flame propagation. 

 
 

 

 

2.5 Reaktan 

Reaktan adalah sebutan dari campuran bahan bakar dan gas oksidator. 

Ketersediaan bahan bakar tanpa oksidator, pembakaran tidak dapat dilakukan 

dengan sempurna. Dan sangat tidak mungkin terjadi apabila terjadi pembakaran 

tanpa bahan bakar, keduanya tidak bisa dijauhkan. 

 

2.5.1 Gas Butana 

Butana adalah senyawa kimia hidrokarbon berikatan tunggal, 

termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3) dan sangat mudah terbakar. 

Dengan rumus molekul C4H10, yang berarti memiliki 4 atom karbon dan 10 

atom hidrogen, sehingga mempunyai berat molekul 58,14 gram/mol. 

 
Gambar 2.7 Bentuk api yang terjadi pada radial micro-channel dan berdasar 

regime diagram untuk campuran metana dan udara. 
Sumber : Fan et al. (2008) 
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Secara fisik, butana berupa gas (liquefied compressed gas) dan tidak 

berwarna. Memiliki titik kondensasi –0,5℃, titik beku –138℃, dan critical 

temperature 151,85℃, serta temperatur auto-ignition pada 365℃. 

Anonymous (1992), Anonymous (2013), Anonymous (2014). 

 

2.5.2 Oksidator 

Pada proses pembakaran, oksidator sering menggunakan udara 

bebas, tetapi dapat juga menggunakan oksigen murni, atau campuran gas 

oksigen dengan gas lain, Zohuri (2016). 

Sayangnya jika oksidator menggunakan udara bebas, maka tidak 

sepenuhnya terdiri dari oksigen, tetapi gas nitrogen yang lebih 

mendominasi, sekitar 79 %. 20 % terdiri dari oksigen, dan terdapat beberapa 

persentase gas lain yang sangat kecil, sehingga dapat diabaikan, Heywood 

(1988). Hal ini yang masih menjadikan kendala pada proses pembakaran, 

tentunya untuk mesoscale – combustor untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik. 

 

2.6 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 eksternal 

untuk mengawali terjadinya reaksi pembakaran. Dalam hal ini terdapat kisaran 

batas komposisi antara bahan bakar dengan udara agar terbentuk nyala api. 
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Menurut (Farizkarja M., Sasongko, M. N., 2014) pemunculan dari nyala api 

bergantung pada sifat dari bahan bakar dan kecepatan pancaran bahan bakar 

terhadap udara di sekitarnya. Pemunculan nyala api ini juga memiliki kisaran batas 

bawah atau biasa disebut campuran termiskin maupun kisaran batas atas atau biasa 

disebut campuran terkaya. Kisaran batas bawah terjadi jika kondisi campuran awal 

minimal akan terbentuk nyala api kecil. 

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 dapat digunakan untuk mengatur komposisi campuran bahan 

bakar dan udara sehingga reaksi pembakaran dapat terjaga kestabilannya. 

 

2.7 Hasil Penelitian Sebelumnya 

 Yuliati, et al, (2012) telah melakukan eksperimen yang mempelajari 

kemungkinan terjadinya pembakaran bahan bakar cair yang stabil pada meso-scale 

combustor. Meso-scale combustor yang digunakan berbentuk tube berdiameter 3,5 

mm didalamnya dipasangkan wire mesh sebagai media pembantu heat recirculation 

sekaligus sebagai flame holder. Mereka melakukan pengujian dengan bahan bakar 

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

kemudian diatomisasi menjadi droplet menggunakan electrospray (Gambar 2.8).  



22 
  

 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembakaran bahan bakar cair pada 

meso-scale combustor dapat terjadi secara stabil dengan debit bahan bakar 1 ml/jam 

(Gambar 2.9).  Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa pengaplikasian wire mesh 

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 dan 

akhirnya akan mematikan api. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Proses atomisasi bahan bakar cair menggunakan electrospray 

Sumber : Yuliati, et al, (2012) 

 

 
Gambar 2.9 pembakaran bahan bakar cair pada Meso-scale combustor  dengan 

menggunakan electrospray 

Sumber : Yuliati, et al, (2012) 

Kemudian, Achmad Fauzan H.S., et al, (2017), telah melakukan eksperimen 

yang mempelajari kemungkinan terjadinya pembakaran bahan bakar cair yang 

stabil pada meso-scale combustor. Penelitian ini menggunakan tiga jenis 

mesocombustor dengan tabung berdiameter dalam 3,5 mm. setiap mesocombustor 

dibuat dari tabung kaca kuarsa-tembaga-tabung kaca kuarsa dengan menggunakan 

lem keramik sebagai perekat (Ceramabond 569, Aremco Product Inc.). Setiap 
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mesocombustor memiliki bagian tembaga yang berfungsi sebagai ruang 

pencampuran bahan bakar. Bagian tembaga dari masing-masing mesocombustor 

diisolasi dengan lapisan perekat keramik. 

Mesocombustor pertama (gambar 2.10), disebut combustor tipe A, memiliki 

kanal sempit sepanjang dinding 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 terhubung ke kanal melingkar yang mengelilingi 

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

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Mesocombustor tipe A 

Sumber: (Achmad Fauzan et al., 2017) 

Combustor kedua (gambar 2.11) ruang, disebut combustor tipe B, memiliki 

sebuah kanal pembakaran berbentuk anulus 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. 
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Gambar 2.11 Mesocombustor tipe B 

Sumber: (Achmad Fauzan et al., 2017) 

Combustor tipe C (Gambar 3.0) mirip dengan tipe B, memiliki kanal 

pembakaran berbentuk anulus disepanjang dinding tembaga yang mengelilingi 

mesocombustor. Akan tetapi, pada tipe C, udara tidak mengalir dari arah hulu 

mesocombustor; sebagai gantinya dialirkan ke kanal anulus menggunakan sebuah 

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

sebelum masuk ke ruang bakar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Mesocombustor tipe C 

Sumber: (Achmad Fauzan et al., 2017) 
 


