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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Meso-scale combustor adalah komponen penting dalam generator tenaga mikro 

(MPG) yang berfungsi untuk mengubah energi bahan bakar kimia menjadi panas, yang 

selanjutnya akan diubah menjadi energi listrik dalam modul konverter energi. Meso-

scale combustor dengan pembakaran dengan laju panas yang tinggi, merupakan 

komponen mutlak yang dibutuhkan untuk mewujudkan generator energi mikro 

berkepadatan energi tinggi. Sebagai komponen kunci dalam MPG, meso-scale 

combustor memiliki masalah besar pada stabilitas nyala api, terutama pada laju reaktan 

yang tinggi. Ketidakstabilan api terutama disebabkan oleh kehilangan panas yang 

tinggi terkait dengan rasio permukaan ke volume yang tinggi, dan waktu tinggal bahan 

bakar yang pendek yang menyebabkan jumlah kandungan bahan bakar lebih kecil dari 

satu dan reaksi yang tidak lengkap. [1, 2] 

 (Khaliq, 2018) Nyala api berhasil distabilkan di dalam meso-scale combustor 

berbahan bakar cair (heksana) dengan menggunakan ruas pemisah kaca kuarsa. Ruas 

pemisah pada prinsipnya memisahkan antara ruang penguapan dengan flame holder 

agar tidak terjadi pendinginan terhadap nyala api. Dengan demikian, ruas pemisah 

memberikan jarak terhadap reaktan agar dapat mencapai suhu nyala. Sehingga nyala 

api dapat distabilkan di dalam meso-scale combustor. Oleh karenanya, perlu 

diperhatikan konduktivitas dan panjang dari ruas pemisah. [3] 

 Pada penelitian ini untuk menyempurnakan alat yang sebelumnya. Maka 

penelitian ini mengatur jarak ruang resikulator kalor untuk penguapan bahan bakar dan 

menstabilkan nyala api di dalam meso-scale combustor. Dengan cara yaitu 

memberikan ruang pemisah antara tempat pembakaran dengan tempat nyala api dengan 

panjang 3mm, 5mm, dan 6mm, dan ruang pemisah menggunakan material duralumin. 

Hal ini dikarenakan pada bahan bakar butana sangat cepat mengalami penguapan dan 

dimana material duralumin sangat mempengaruhi proses penguapan dan temperatur di 

dalam meso-scale combustor. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh ruang 

pemisah duralumin dengan panjang 3mm, 5mm, dan 6mm. dengan menggunakan 

flame holder jenis line 8, bagaimana flammability limit yang terbentuk, dan visualisasi 

bentuk nyala api 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian tersebut adalah. membandingkan ruang pemisah dengan 

panjang 3mm, 5mm, dan 6mm untuk mengetahui pengaruh flammability limit, dan 

visualisasi bentuk nyala api, pada pembakaran menggunakan bahan bakar butana 

didalam meso-scale combustor. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan semakin berkembangnya zaman penggunan teknologi semakin hari 

semakin maju, tak dipungkiri baterai sangat berguna dalam perkembangan zaman 

terutama untuk alat-alat elektronik dengan meningkatnya konsumsi baterai 

dikehidupan sehari-hari dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa ada alat 

pengganti baterai yang memiliki energi lebih besar dari baterai, dan alatnya tahan lama 

agar bermanfaat bagi masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. 

 Konsumsi baterai yang semakin besar sehingga banyak limbah baterai yang 

tidak terurai dan limbah baterai sendiri sangat berbahaya bagi lingkungan terutama 

tanah dan air, baterai juga mengandung kandungan bahan yang beracun dan mudah 

terbakar sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan ada alat yang bisa 

mengurangi konsumsi baterai sehingga lingkungan tidak tercemar terutama tanah, air 

dan udara yang menjadi kehidupan manusia untuk hidup, seperti menghirup oksigen, 

meminum air, dan juga makan sayuran yang ditanam ditanah. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Meso-scale combustor terdiri dari ruang penguap duralumin dan kaca kuarsa 

panjang 2cm dengan diameter dalam 3,5 mm serta penambahan ruas pemisah berbahan 

duralumin. 

2. Flame holder menggunakan lines 8 bahan duralumin.  
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3. Bahan bakar yang digunakan adalah Butana (C4H10).  

4. Proses pembakaran yang terjadi didalam meso-scale combustor adalah pembakaran 

premixed. 

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

combustor melalui kompresor. 


