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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hampir seluruh aktivitas manusia tidak lepas dari peranan perangkat 

elektronik, misalkan smartphone dan laptop. Di jaman millineal, penggunaan 

perangkat elektronik tidak hanya digunakan untuk meringankan beban pekerjaan, 

melainkan digunakan untuk mengisi kekosongan waktu sesaat. Sayangnya, masih 

banyak perangkat elektronik saat ini yang menggunakan baterai untuk menjalankan 

fungsinya. Baterai dinilai merugikan karena besar energi yang terkandung akan 

menurun seiring dengan bertambah lama dalam masa pemakaian dan penyimpanan, 

Kaisare and Vlachos (2012). Dan apabila baterai digunakan dalam kurun waktu 

lama akan mengakibatkan banyak timbunan limbah baterai bekas yang dibuang 

setelah melebihi masa pemakaian. Sehingga berpotensi untuk menghasilkan limbah 

dan mencemari lingkungan sekitar. 

Teknologi untuk pengembangan baterai konvensional tidak dapat dilakukan, 

mengingat tidak ada ketersediaan material yang memadai. Sehingga muncul energi 

alternatif yang berhasil digagas oleh Fernandez-Pello (2002), micropower 

generator berdasar pembakaran untuk menggantikan baterai. Dapat dilihat pada 

tabel 1.1 merupakan data densitas energi yang dihasilkan oleh pembakaran per 

satuan massa untuk setiap bahan bakar. Potensi energi akan meningkat 107 kali 

dibanding baterai li-ion, jika melakukan variasi dengan propana. Namun 

micropower saat ini dihadapkan permasalahan mengenai kestabilan nyala api dalam 

pembakaran dikarenakan ketersediaan waktu reaksi pembakaran yang terjadi cukup 
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singkat dan potensi munculnya pendinginan reaksi pembakaran oleh dinding. 

Namun apabila nyala api dapat lebih distabilkan pada reaksi pembakaran maka 

jumlah energi yang akan dihasilkan lebih maksimal. 

 
Energi yang dihasilkan micropower generator merupakan energi dari panas 

pembakaran yang akan diterima oleh TPV (thermophotovoltaic) dan dikonversi 

menjadi energi listrik, Yang et al. (2002). Micropower generator dibagi menjadi 

dua, yaitu microscale – combustor dengan dimensi combustion chamber di bawah 

1 mm, sedangkan combustion chamber di antara 1 mm hingga 1 cm, disebut 

mesoscale – combustor, Ju and Maruta (2011). Mesoscale – combustor akan lebih 

dikembangkan dengan tujuan untuk menggantikan baterai, karena menurut Dunn-

Rankin et al. (2005) bahwa besar energi yang dihasilkan combustor juga 

dipengaruhi oleh volume combustion chamber dan kerapatan zat hidrokarbon. Dan 

juga dapat menekan potensi pendinginan dinding akibat reaksi pembakaran yang 

terjadi jika volume combustion chamber menjadi lebih besar, Chou et al. (2011). 

Tabel 1.1. Densitas energi dari berbagai sumber. 

 
Sumber : Kaisare and Vlachos (2012) 
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Penelitian mesoscale yang dilakukan oleh Mikami et al. (2013) menunjukkan 

bahwa penggunaan flame holder double wire mesh mampu memperluas 

flammability limit dibanding dengan single wire mesh pada bahan bakar cair. 

Sedangkan bahan bakar gas (propana) hanya dengan menerapkan flame holder 

single wire mesh, telah menghasilkan flammability limit yang luas terhadap 

combustor dengan flame holder double wire mesh bahan bakar cair. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yuliati (2014) bahwa penggunaan 

flame holder double wire mesh pada combustor bahan bakar gas (propana), mampu 

memperluas flammability limit di dalam pembakaran meso – combustor. Hal ini 

karena reaktan mampu lebih lama dihambat di dalam combustion chamber. 

Yuliati et al. (2014) melakukan riset tentang beda penggunaan jenis material 

terhadap konduktivitas termal pada mesoscale – combustor, yaitu quartz glass, 

stainless steel, dan tembaga. Combustor dengan material konduktivitas termal 

tinggi (tembaga), akan memiliki jangkauan luas pada grafik flammability limit 

hanya pada aliran reaktan kecepatan tinggi. Sedangkan untuk aliran reaktan 

kecepatan rendah, akan menghasilkan flammability limit yang sempit. Analisa ini 

menunjukkan penggunaan material tembaga kurang baik apabila di aplikasikan 

pada combustor. 

Pada penelitian ini akan melakukan pengamatan terhadap flammability limit, 

visualisasi nyala api, dan temperatur pembakaran terhadap penggunaan bahan bakar 

gas dengan variasi luasan kontak penampang flame holder. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimana flammability limit, visualisasi nyala api, dan temperatur 

pembakaran yang terjadi pada mesoscale – combustor akibat variasi luasan kontak 

penampang flame holder. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mampu menciptakan mesoscale – combustor bahan bakar gas dengan hasil 

pembakaran efisien menggunakan variasi luasan penampang flame holder dalam 

material yang sama (stainless steel). Sehingga dapat memperluas flammability limit 

combustor bahan bakar gas, serta menganalisis hasil pembakaran yang terjadi. 

Dengan cara meninjau dari temperatur di beberapa titik combustor, yaitu pada titik 

reaktan sebelum terbakar, tepat saat terbakar, dan temperatur pada gas buang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hampir seluruh perangkat elektronik memerlukan baterai. Namun energi 

yang terkandung di dalamnya semakin berkurang seiring bertambah lama masa 

simpan. Combustor dikembangkan guna untuk menggantikan energi baterai 

konvensional, di mana temperatur dari hasil pembakaran akan diterima oleh TPV 

dan dikonversikan ke energi listrik. 

Penelitian kali ini bertujuan untuk memperluas flammability limit dengan 

memvariasikan flame holder pada combustor. Penggunaan beda luasan penampang 

flame holder diharapkan mampu meningkatkan temperatur heat recirculation di 

sekitar combustion chamber secara konduksi maupun konveksi.  
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Perlakuan penggunaan flame holder bertujuan untuk mempertahankan siklus 

pembakaran agar tetap berlangsung. Dengan flame holder, temperatur di sekitar 

combustor mampu distabilkan, akibatnya reaktan yang akan menuju ruang 

pembakaran telah mengalami pemanasan untuk mencapai temperatur titik nyala 

bahan bakar sebelum terbakar, sehingga bahan bakar akan mudah terbakar. Flame 

holder juga memberikan dampak menambah lama waktu tinggal reaktan di dalam 

ruang bakar, sehingga temperatur dapat meningkat dan lebih stabil. Flame holder 

terbuat dari stainless steel karena konduktivitas termal tepat digunakan pada 

mesoscale – combustor dibanding copper yang memiliki konduktivitas termal lebih 

tinggi. 

Secara umum fungsi flame holder sebagai enhancer, yaitu dengan 

meningkatkan perpindahan panas dari dinding combustor melalui gas yang sudah 

terbakar untuk membakar gas yang belum habis terbakar. Namun flame holder juga 

dapat bertindak sebagai inhibitor pembakaran, selama nyala api yang terbentuk 

belum dapat distabilkan di dekat daerah flame holder akibat fluktuasi pengaturan 

output debit udara dan bahan bakar saat awal kondisi api akan menyala hingga 

menuju masuk ke combustion chamber.  

Proses pembakaran berkaitan erat dengan AFR (air fuel ratio) dan equivalent 

ratio ɸ . AFR adalah nilai perbandingan antara udara dan bahan bakar, sedangkan 

equivalent ratio merupakan perbandingan antara AFR stoikiometri dengan AFR 

aktual. Terdapat dua flowmeter yang akan dipasang pada bahan jalur bakar dan 

udara, bertujuan mengatur debit reaktan pada penelitian ini, sehingga nilai AFR 

aktual dapat diatur hingga rentang maksimum dan minimum saat api masih 

menyala. Serta mengamati pembakaran sempurna dengan cara memperhatikan 
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temperatur di beberapa titik pada combustor, yang akan diletakkan pada daerah 

reaktan sebelum terbakar, di titik nyala api, dan pada gas buang. 

Penelitian dilakukan menghasilkan pembakaran dengan temperatur lebih 

tinggi, ramah lingkungan, dan lebih stabil nyala api pembakaran. Harapannya saat 

temperatur panas pembakaran dikonversi oleh TPV menghasilkan energi yang lebih 

besar, dan dampak dari hasil pembakaran tidak menyebabkan polusi, serta api 

mampu menyala lebih lama di dalam combustion chamber. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah ditujukan untuk mempermudah konsep pemahaman dan 

pengerjaan ketika penelitian. Batasan meliputi : 

1. Mesoscale – combustor terbuat dari quartz glass tube dengan diameter dalam 

3,5 mm, dengan panjang hulu 25 mm dan panjang hilir 10 mm. 

2. Menggunakan bahan bakar gas butana (C4H10). 

3. Menggunakan udara sekitar yang dihasilkan oleh kompresor dan disuplai 

menuju combustor, sebagai oksidator. 

4. Proses pembakaran yang terjadi di mesoscale – combustor adalah premixed, 

akan dicampurkan terlebih dahulu antara bahan bakar dan udara sebelum 

terbakar di combustion chamber. 

 




