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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya 

Mikami et al. (2013) melakukan eksperimen tentang pembakaran 

menggunakan bahan bakar gas pada mesoscale – combustor. Gambar 2.1 

menunjukkan mesoscale combustor tube type, dengan wire mesh 60 berada pada 10 

mm dari tube – end combustor. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah 

mengetahui pengaruh classical quenching diameter terhadap penggunaan 

combustor dengan variasi inner diameter 2,5 mm, 3,5 mm, dan 5,4 mm. 

 

 
Gambar 2.2 adalah hasil pembakaran yang terjadi pada combustor. Terlihat 

pada di atas, nyala api berada pada tube – end combustor disebut blow – off (gambar 

2.2a), yaitu kecepatan aliran reaktan terlalu tinggi dibandingkan kecepatan 

rambatan nyala api, sehingga api tidak dapat masuk di combustion chamber. 

Flashback (gambar 2.2b) adalah peristiwa nyala api yang terjadi saat kecepatan 

 
Gambar 2.1. Meso-scale dengan wire mesh. Wire mesh diletakkan pada 10 mm dari tube – end 
combustor. 

Sumber : Mikami et al. (2013) 

 
Gambar 2.2. Tipe nyala api di dalam mesoscale – combustor dengan wire mesh. 
(a) d=3.5 mm, ɸ=1.00, U = 51.6 cm/s, (b) and (c) d=3.5 mm, ɸ=1.00, U = 21.5 cm/s. 

Sumber : Mikami et al. (2013) 
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aliran reaktan kurang dari atau sama dengan kecepatan rambatan nyala api, 

sehingga api akan mulai berjalan dari tube end combustor menuju combustion 

chamber. Pembakaran dikatakan stabil (gambar 2.2c) jika nyala api berhasil masuk 

ke dalam combustor dan tidak lepas dari flame holder (wire mesh 60). 

 
Gambar di atas menjelaskan nyala api mampu stabil di dekat mesh akibat 

perbedaan dari kecepatan aliran (U) dan rasio ekuivalen (Φ) pada combustor. Mesh 

tidak akan terbakar akibat pemanasan langsung dari nyala api maupun konduksi 

yang terjadi pada dinding. Sehingga mesh berperan sebagai enhancher untuk 

meningkatkan heat recirculation. Dapat dilihat gambar 2.4, pada Φ = 1,3 terdapat 

tambahan nyala api tipis pada tube – end combustor dalam kondisi rich fuel mixure 

(bahan bakar kaya) dan kecepatan aliran (U) yang cukup tinggi, hal inilah yang 

dapat memicu terjadinya blow – off. 

Gambar 2.4 berikut merupakan flammability limit yang terjadi akibat 

perbedaan inner diameter. Gambar 2.4 menjelaskan bahwa pembakaran yang 

dihasilkan pada inner diamter 3,5 mm mampu lebih mudah untuk distabilkan, 

karena daerah nyala merupakan daerah di antara batas blow – off dan flashback. 

Gambar 2.4c menunjukkan tube dengan diameter 2,5 mm tidak mengalami 

flashback, karena tube diameter kurang dari classical quenching diameter. 

Flashback mulai terlihat pada tube diameter 3,5 mm (gambar 2.4b), dan akan lebih 

 
Gambar 2.3. Nyala api yang mampu distabilkan di dekat wire. 

Sumber : Mikami et al. (2013) 
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luas pada jangkauan diameter tube 5,4 mm (gambar 2.4a). Hal ini membenarkan 

bahwa ukuran inner diameter yang merupakan combustion chamber pada tube 

combustor sangat berpengaruh terhadap dampak heat recirculation reaktan secara 

konduksi pada dinding dan flame holder. Dalam menentukan kondisi batas nyala, 

pengamatan terhadap setiap flammability limit dilakukan dengan interval waktu 3 

menit. Hal ini guna memberi waktu agar campuran bahan bakar dan udara berada 

pada kondisi steady state. 

 
 

 

 

  
 (a) (b) 
 

 
(c) 

Gambar 2.4. Flammability limit dari campuran bahan bakar C3H8 dan udara di dalam meso – 
combustor menggunakan wire mesh dengan inner diameter berbeda. 

Sumber : Mikami et al. (2013) 
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2.2 Jenis Aliran Fluida 

Fluida adalah zat yang tidak berbentuk tetap dan menghasilkan external 

pressure. Fluida tergolong menjadi dua, cair dan gas. Fluida memiliki sifat mudah 

mengalir karena terdapat perbedaan, baik tekanan ataupun akibat ketinggian. 

Dengan melihat Reynolds Number adalah cara paling mudah untuk 

mengidentifikasi jenis aliran. Reynolds Number termasuk nilai yang tidak 

mempunyai satuan, di mana  = densitas fluida,  = kecepatan,  = diameter,  = 

viskositas fluida, Nakayama and Boucher (1999) 

 ................................................................................................... (2.1) 

2.2.1 Laminar Flow 

Laminar adalah aliran fluida dengan yang bergerak menyerupai garis 

alir lurus dan sejajar, tidak berpotongan satu sama lain. Aliran laminar 

mempunyai Reynolds Number (Re) kurang dari 2320, Nakayama and Boucher 

(1999). 

 
2.2.2 Turbulence Flow 

Aliran turbulen adalah aliran yang terjadi pada fluid dinamycs akibat 

ketidakstabilan perubahan tekanan dan kecepatan aliran. Turbulen dapat 

diamati dengan mudah dari Reynolds Number, yang bernilai tidak lebih dari 

5 x 104, Nakayama and Boucher (1999). 

  
 

 
Gambar 2.5. Laminar flow. 

Sumber : Nakayama and Boucher (1999) 

 
Gambar 2.6. Turbulent flow. 

Sumber : Nakayama and Boucher (1999) 
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2.2.3 Vortex Flow 

Aliran vortex adalah jenis aliran berputar dalam lintasan berbentuk 

lingkaran yang sepusat. Reynolds number pada aliran ini sangat rendah, 

berkisar 1 – 100, Fernandez-Pello (2002). Vortex dibedakan menjadi dua 

berdasar sifat fluida yang mengalir, force vortex flow dan  free vortex flow. 

Force vortex flow adalah fluida yang bergerak berputar di sepanjang jalur 

aliran dalam waktu sama, dan partikel fluida juga berputar, disebut rotational 

flow (gambar 2.7a). Sedangkan free vortex flow adalah irrotational flow 

(gambar 2.7b), yaitu aliran fluida yang bergerak berputar, namun partikel 

penyusunnya tidak ikut berotasi, tetap saling berhadapan, Nakayama and 

Boucher (1999). 

 
Gambar 2.8, fluida berputar mengelilingi sekitar  wilayah dengan 

tangential velocity (vθ), dengan radius (r). Akan dituliskan menjadi sebuah 

persamaan berikut,  2  ................... (2.2) 

Aliran terdiri dari gerakan memutar mengelilingi pusat lingkaran sekitar 

dengan kecepatan berbanding terbalik dengan jarak dari titik asal, disebut aliran 

free vortex dan titik tengah aliran disebut point vortex. 

 

 
(a) force vortex flow. (b) free vortex flow 

Gambar 2.7. Vortex flow 
Sumber : Nakayama and Boucher (1999) 

 
Gambar 2.8. Free vortex flow 
Sumber : Nakayama and Boucher (1999) 
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2.3 Perpindahan Panas 

Perpindahan panas merupakan salah satu cara mengetahui perpindahan 

energi dengan memperhitungkan letak titik pada suatu benda dari perbedaan 

temperatur benda yang diketahui.  

2.3.1 Konduksi 

 
Energi yang dikonduksikan masuk ke permukaan + energi yang 

dihasilkan oleh elemen = perubahan internal energy + energi yang 

dikonduksikan keluar dari permukaan 

Besar energi dihitung menggunakan persamaan berikut : 

Energi yang dikonduksikan masuk (sisi kiri) =   ..................... (2.3) 

Energi yang dihasilkan oleh elemen = 	  .................... (2.4) 

Perubahan internal energy =  ................. (2.5) 

Energi yang dikonduksikan keluar (sisi kanan) =  ........ (2.6) 

Di mana,  energi perpindahan panas,  

  luasan permukaan kontak perpindahan panas,  

  perubahan temperatur terhadap aliran panas 

 
Gambar 2.9. Ilustrasi analisis komponen konduksi panas. 

Sumber : Holman (1986) 
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  Energi yang dihasilkan oleh elemen tiap volume,  

  densitas,  

  specific heat of material, 
.

 

Holman (1986) 

  konduktivitas termal, stainless steel 14,4	
.

, Janna (2000) 

  quartz – glaas 1,4	
.

, Department of Fire Protection 

Engineering (2009), AZO Materials (2009) 

2.3.2 Konveksi 

 
 ..................................................................................... (2.7) 

Di mana,  energi perpindahan panas,  

  luasan permukaan kontak perpindahan panas,  

  temperatur dinding ,  

  temperatur fluida,  

Holman (1986) 

  koefisien konveksi, fluida bertekanan 100	 , Kirkpatrick 

(, Engineers Edge ( 

 

 

 

 
Gambar 2.10. Ilustrasi heat transfer secara konveksi dari sebuah benda. 

Sumber : Holman (1986) 
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2.4 Flame holder 

Pendapat dari Mikami et al. (2013), flame holder berperan sebagai enhancer, 

meningkatkan perpindahan panas dari dinding combustor melalui gas yang sudah 

terbakar untuk membakar gas yang belum terbakar. Namun dapat sebagai inhibitor, 

jika nyala api yang terbentuk belum dapat distabilkan di dekat daerah flame holder 

karena fluktuasi debit reaktan saat awal kondisi api akan menyala hingga menuju 

masuk ke combustion chamber. Menurut Yuliati et al. (2014), flame holder berguna 

untuk meningkatkan heat recirculation dengan membakar menuju reaktan yang 

belum terbakar. 

2.4.1 Wire Mesh 60 

 
Wire mesh ukuran 60 merupakan jenis flame holder yang digunakan 

dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mikami et al. (2013), Yuliati et al. 

(2014), Yuliati (2014), dan Hery Soegiharto et al. (2017). Mikami et al. 

(2013) juga menjelaskan dengan menggunakan mesh 60, mampu menghalang 

reaktan dengan rasio (blockage ratio) 51,87%. Luasan yang dihasilkan oleh 

flame holder wire mesh sebesar 18,85 mm2 yang akan berperan sebagai luasan 

kontak dengan reaktan. Spesifikasi dari mesh 60 adalah menggunakan wire 

dengan diameter 0,16 mm dan jarak antar wire 0,25 mm. Robinson Wire 

Cloth Ltd. ( 

 

 
Gambar 2.11. Wire mesh 60 (skala 5x) 

Sumber : Mikami et al. (2013), Yuliati et al. (2014), Yuliati (2014), dan Hery 
Soegiharto et al. (2017) 
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2.5 Pembakaran 

Proses pembakaran merupakan usaha untuk menghasilkan dalam waktu 

tertentu, secara langsung maupun tidak dengan tujuan dilepaskan ke atmosfer bebas 

melalui perantara. Pembakaran dapat terus berlangsung selama ketersediaan tiga 

komponen terpenuhi, disebut triangle fire (gambar 2.14). 

 
Dalam proses pembakaran, mampu mengubah energi kimia menjadi energi 

hasil pembakaran. Hal ini membuktikan jika ditinjau secara teoritis bahwa pada 

pembakaran menghasilkan suatu persamaan, disebut dengan persamaan 

pembakaran (persamaan 2.8). Di sisi kiri tanda panah terdiri dari bahan bakar dan 

oksidator disebut reaktan, sedangkan di sebelah kanan adalah produk. Heat adalah 

energy activator, di mana energi yang berfungsi sebagai pendorong terjadinya 

pembakaran. 

	 	  ........................... (2.8) 

Zohuri (2016) 

2.5.1 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 

 
Gambar 2.12. The fire triangle 

Sumber : Puskar (2014) 
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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. 

2.6 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 : 

2.6.1 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 

Gambar 2.13. Micro modular TPV power generator 
Sumber : Yang et al. (2010) 
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beberapa saat sebelum reaktan terbakar, akibatnya pembakaran lebih mudah 

terjadi, serta nyala api merata.  

 
2.6.2 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 singkat. Ju 

and Maruta (2011) berpendapat, gerak aliran molekul secara difusi saat 

 
Gambar 2.14. Skema premixed – combustion. 

Sumber : Kyritsis et al. (2004) 

 
Gambar 2.15. Aliran campuran bahan bakar non – premixed pada meso – 
combustor. 

Sumber : Hery Soegiharto et al. (2017) 
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pembakaran mampu meningkatkan heat losses, yang mampu mempengaruhi 

ketidakstabilan nyala api dan flame propagation. 

 
 

2.7 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. 

2.7.1 Gas Propana 

Propana merupakan senyawa hidrokarbon berikatan tunggal, termasuk 

bahan mudah terbakar. Dengan rumus molekul C3H8, yang berarti memiliki 

3 atom karbon dan 8 atom hidrogen, sehingga mempunyai berat molekul 

44,11 gram/mol. Secara fisik, propana berupa gas (liquefied compressed gas) 

dan tidak berwarna. Memiliki titik didih –161,48℃, titik leleh –187,6℃, dan 

critical temperature 96,55℃, titik nyala –104℃, serta temperatur auto-

ignition pada 287℃. BOC (2013b), Airgas Inc (2015) 

 
Gambar 2.16. 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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2.7.2 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. Secara fisik, butana 

berupa gas (liquefied compressed gas) dan tidak berwarna. Memiliki titik 

didih –0,5℃, titik leleh –138℃, dan critical temperature 151,85℃, titik 

nyala –60℃, serta temperatur auto-ignition pada 365℃. Department of 

Health and Human Services (1992), BOC (2013a), Airgas Inc (2014) 

2.7.3 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. 

 

2.8 Persamaan Kimia pada 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 
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dihasilkan merupakan kelompok dari reactant itu sendiri, berasal dari senyawa 

hidrokarbon dan oksigen. Berikut persamaan yang dimaksud :  

	 → 	 	 	 ..................................................... (2.9) 

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.  

 
2.8.1 Persamaan Kimia Stoikiometri 

Pada tabel 2.1 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 

Tabel 2.1 Kandungan udara kering. 

 
Sumber : Heywood (1988) 
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oksidator terdiri dari O2 dan N2 akan menghasilkan gas CO2, H2O, dan N2. 

Persamaan 2.10 menunjukkan persamaan saat berada pada kondisi 

stoikiometri. 

3,773	 → 	 3,773  .... (2.10) 

Heywood (1988) 

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. 

2.8.2 Air Fuel Ratio (AFR) 

Reaksi pembakaran terjadi jika jumlah udara dan bahan bakar untuk 

proses pembakaran relatif tepat. Maka peran utama dari AFR adalah untuk 

mengetahui nilai perbandingan antara campuran udara dan bahan bakar 

secara matematis. Penggunaan AFR (persamaan 2.11) juga bermanfaat untuk 

mengetahui efisiensi pembakaran dan dapat mengetahui kadar gas buang 
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hasil pembakaran, serta mengetahui konsumsi bahan bakar dan gas oksidator 

saat proses pembakaran untuk di analisa lebih lanjut, dan mengetahui batas 

kritis pembakaran untuk menghindari terjadinya blow – off dan flashback 

limit, serta AFR berguna untuk mengetahui titik awal nyala api pada proses 

pembakaran. 

 ............................................................................................... (2.11) 

Heywood (1988); Pulkrabek (1997) 

Keterangan : =massa udara; =laju alir massa udara 

 =massa bahan bakar; =laju alir massa bahan bakar 

Nilai AFR juga berguna untuk mengetahui nilai debit pada bahan bakar 

maupun udara pada eksperimen yang akan dilakukan. AFRs merupakan 

perbandingan campuran bahan bakar dan udara dalam keadaan terbakar habis 

secara teoritis. Berikut contoh perhitungan yang dimaksud, dengan 

menggunakan persamaan 2.10. 

6,5	 3,773	 → 4	 5	 24,525	  

 Massa atom relatif (Ar) 

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

 Sesuai dengan persamaan 2.11, maka perhitungan AFR dalam keadaan 

stoikiometri adalah : 

6,5	 3,773	
 

6,5	 2	.		16 	 3,773	.		2	.		14
4	.		12 10	.		1

 

6,5	 32	 105,644
48 10
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894,686
58

15,43	
	

	 	 	
 

 Dari perhitungan AFRs menghasilkan 15,43 dalam perbandingan massa. 

Mencari nilai perbandingan volume pada udara dan bahan bakar butana, 

yang akan digunakan pada pengaturan debit reaktan adalah : 

 = 1,185 0,001185 , Pulkrabek (1997) 

 = 0,1554 , Darby (2001), 2,48	 0,00248  

1	 	
:
15,43	 	

 

1	 	

0,00248
:
15,43	 	

0,001185
 

403,226	 	 ∶ 	13.017,384	 	  

 Hasil perhitungan di atas adalah perbandingan antara volume gas butana 

dan volume gas oksidator untuk terjadinya reaksi pembakaran dalam 

keadaan stoikiometri. Sedangkan untuk perbandingan debitnya adalah 

sebagai berikut : 

1	 	 ∶ 	32,28	 	  

2.8.3 Rasio Ekuivalen ɸ  

Dalam perhitungan pembagian antara AFR stoikiometri dan AFR 

aktualnya akan menghasilkan angka hasil perhitungan yang disebut dengan 

rasio ekuivalen, persamaan untuk rasio ekuivalen sebagai berikut : 

ɸ  .......................................................................................................... (2.12) 

Heywood (1988); Pulkrabek (1997) 
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Keterangan :  

ɸ = Rasio ekuivalen antara AFRs dan AFRa 

 = Rasio air and fuel dalam kondisi stoikiometrik 

 = Rasio air and fuel dalam kondisi aktual 

Perhitungan rasio ekuivalen berfungsi untuk mengetahui seberapa ideal 

proses pembakaran yang terjadi serta berguna alat ukur persentase 

perbandingan udara dan bahan bakar yang terjadi maupun saat kondisi teoritis 

stoikiometri. Menurut Heywood (1988), terdapat tiga jenis rasio ekuivalen : 

Untuk kondisi fuel – lean mixtures, dengan ɸ 1. Kondisi ini terjadi 

karena jumlah mol bahan bakar yang terkandung dalam campuran reaktan 

lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mol yang diikat oleh oksigen. 

Oksigen melimpah, namun proporsi bahan bakar tidak mencukupi untuk 

pembakaran. 

Untuk kondisi stoichiometric mixtures, dengan syarat ɸ 1. Terjadi 

karena jumlah mol bahan bakar dan oksigen yang terkandung untuk proses 

pembakaran dalam keadaan proporsi yang tepat, pembakaran ideal. 

Untuk kondisi fuel – rich mixtures, dengan ketentuan ɸ 1. Kondisi 

ini terjadi karena jumlah mol bahan bakar yang terkandung dalam campuran 

reaktan melebihi jumlah mol yang diikat oleh oksigen. Pembakaran yang 

melibatkan banyak bahan bakar akan memungkinkan untuk menimbulkan 

polusi udara. 
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2.9 Hipotesis 

Pembakaran yang terjadi pada mesoscale – combustor bahan bakar gas 

dengan memvariasikan luasan kontak flame holder terhadap laju aliran reaktan 

diharapkan mampu menciptakan nyala api lebih stabil, meningkatkan efisiensi 

pembakaran, memperluas daerah flammability limit, dan mengetahui kadar 

persentase gas buang yang terjadi. Penggunaan bahan bakar gas butana dibanding 

propana diharapkan mampu membuat nyala api dapat lebih mudah dipertahankan 

di dalam combustor, karena butana memiliki titik didih, titik leleh, critical 

temperature, titik nyala yang lebih tinggi. 




