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RINGKASAN
HANGGA WICAKSONO, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas
Brawijaya, Juli 2014, Pengaruh Prosentase Co2 Terhadap Distribusi Temperatur
Pembakaran Premiks Ch4/Co2/O2 Pada Counterflow Burner, Dosen Pembimbing :
Mega Nur S. dan Widya W.
Perilaku konsumtif manusia terhadap penggunaan energi semakin meningkat
dalam beberapa dekade. Salah satu sumber energi alternatif yang saat ini sedang
dikembangkan adalah biogas. Kandungan CO2 yang tinggi hasil dari fermentasi anaerob
menjadi pertanyaan baru mengenai pengaruhnya dalam proses pembakaran. Instalasi
Counterflow Burner merupakan salah satu cara untuk mempelajari struktur api yang
dipengaruhi oleh jenis kandungan bahan bakar, karakteristik reaktan bahan bakar dan
oksidator.
Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang pengaruh penambahan prosentase
CO2 terhadap distribusi temperatur api premiks CH4/CO2/O2. Prosentase CO2 pada
bahan bakar yang diteliti 0%, 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% divariasikan pada
prosentase oksidator 40%, 30% dan 20%. Tekanan gas masuk ruang bakar sebesar 0.5
bar, kecuali gas CH4 sebesar 2.5 bar. Jarak antar pipa atas dan bawah yaitu 20 mm.
Pengukuran temperatur menggunakan thermocouple type K yang dihubungkan dengan
data logger.
Didapatkan semakin besar prosentase CO2 membuat derajat temperatur semakin
rendah dan lebar api yang semakin kecil.
Kata Kunci : premiks, CH4/CO2/O2, distribusi temperatur, counterflow flame
configuration
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perilaku konsumtif manusia terhadap penggunaan energi semakin meningkat
dalam beberapa dekade. Hal ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi dan
tentunya peningkatan jumlah populasi manusia, akan tetapi besarnya tingkat konsumsi
energi tidak diimbangi dengan jumlah persediaan sumber energi yang lama kelamaan
akan habis. Oleh karena itu dibutuhkan sumber energi alternatif sebagai pengganti
sumber energi yang tidak dapat diperbarui.
Salah satu sumber energi alternatif yang saat ini sedang dikembangkan adalah
biogas. Menurut Hambali et al (2007) biogas didefinisikan sebagai gas yang dilepaskan
oleh bahan-bahan organik (seperti kotoran ternak, kotoran manusia, jerami, sekam, dan
daun-daun hasil sortiran sayur) difermentasi atau mengalami proses metanisasi.
Sedangkan Wahyuni et al (2009) mendefinisikan biogas sebagai campuran gas yang
dihasilkan oleh bakteri metanogenik yang terjadi pada material- material yang dapat
terurai secara alami dalam kondisi anaerobik.
Kandungan dari biogas sendiri meliputi CH4 (50%-70%), CO2 (30%-40%),
H2S (0%-10%),

H2O (0,3%), N2 (1%-2%), H2 (5%-10%) dan gas-gas lainnya.

Komponen yang berpotensi sebagai bahan bakar adalah CH4 karena nilai kalor yang
terkandung di dalamnya cukup besar. Kandungan terbesar pada biogas setelah CH4
adalah CO2. Keberadaan CO2 sendiri merupakan suatu hal yang merugikan.
Dikarenakan oleh karakteristiknya yang dapat menurunkan nilai kalor yang terkandung
pada biogas tersebut. Nilai kalor spesifik gas CO2 yang tinggi akan membuat sebagian
panas hasil pembakaran terserap oleh gas CO2. Kandungan CO2 yang terlarut dalam
bahan bakar akan menurunkan laju reaksi pembakaran yang mengakibatkan proses
pembakaran biogas memerlukan waktu yang lebih lama.
Beberapa penelitian telah diadakan baik berupa eksperimental maupun studi
numeris untuk menginvestigasi pengaruh kandungan CO2 pada kharakteristik
pembakaran premiks CH4/O2. Salah satunya adalah A. Amato (2011) yang dari hasil
penelitiannya dapat menyimpulkan bahwa pembakaran premiks CH4/O2/CO2 memiliki
reaksi kinetik kimiawi yang lebih lama dan juga stabilitas dari nyala api yang lebih
buruk mudah untuk terjadinya blow off.
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Dari hal-hal yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa diperlukan
sebuah riset untuk mengetahui pengaruh kandungan CO2 pada campuran CH4/CO2/O2
terhadap distribusi temperatur nyala api premiks dengan instalasi counterflow burner.

1.2 Rumusan Masalah
Dengan berdasar pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
“Bagaimana pengaruh prosentase CO2 pada campuran CH4/CO2/O2 sebagai bahan
bakar terhadap distribusi temperatur pada pembakaran premiks dengan instalasi
Counterflow Burner?”

1.3 Batasan Masalah
Untuk lebih memfokuskan penelitian ini agar mencapai tujuan yang lebih terarah,
maka penulis memberikan batasan-batasan masalah yang meliputi hal-hal berikut:
1. Meneliti tentang distribusi temperatur, juga meliputi lebar api, dan warna api;
2. Aliran gas dan bahan bakar adalah aliran laminar;
3. Tidak memperhitungkan kerugian akibat gesekan gas dengan peralatan;
4. Dinamika api ketika pengukuran temperatur dianggap stabil;
5. Hanya memperhitungkan komposisi kandungan gas terbesar dalam dalam biogas
yaitu: CH4, CO2, N2 dan O2;

1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data hasil percobaan dari pengaruh
kandungan CO2 pada distribusi temperatur pada pembakaran premiks CH4/CO2/O2 pada
medan aliran berlawanan (counter-flow) dengan menggunakan bahan bakar gas CH4
yang dominan pada biogas. Karakteristik pembakaran premiks CH4/CO2/O2 yang diteliti
meliputi distribusi temperatur, warna api, lebar api pada berbagai variasi prosentase
CO2 dan variasi prosentase oksidator sebagai data pembanding. Dengan dilatarbelakangi
tujuan tersebut diharapkan dari adanya penelitian ini didapatkan kondisi pencampuran
bahan bakar dan oksidator yang efektif sehingga dapat meningkatkan stabilitas nyala api
dan efisiensi pada pembakaran premiks biogas.
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1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada khalayak umum tentang
bahan bakar alternatif yaitu biogas yang nantinya dapat digunakan sebagai
pengganti bahan bakar fosil;
2. Sebagai tambahan referensi mengenai sifat dan karakteristik pembakaran yang
terjadi pada pembakaran biogas dengan jenis pembakaran premiks;
3. Dapat mengetahui pengaruh besar prosentase inhibitor CO2 pada pembakaran
premiks biogas terhadap distribusi temperatur dari nyala api.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Penelitian Sebelumnya
Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh adanya inhibitor CO2

terhadap pembakaran premiks CH4 dan O2 antara lain dilakukan oleh :
H. Guo (1998) menginvestigasi secara numeris tentang panas dan temperatur
yang hilang akibat radiasi dan karakteristik pemadaman campuran CH4/CO2/udara dan
CH4/C02/O2 pada pembakaran premiks instalasi counterflow. Hasil dari investigasi
menunjukkan bahwa fenomena radiation reabsorption memiliki sedikit pengaruh pada
batas mampu nyala api premiks counterflow campuran CH4/udara dengan rasio ekuivalen
yang rendah. Akan tetapi fenomena radiation reabsorption berpengaruh secara signifikan
pada campuran CH4/CO2/udara dan CH4/CO2/O2 dengan skema instalasi yang sama
terutama pada batas kepunahan radiasinya. Daerah mampu nyala pada nyala api premiks
counterflow campuran CH4/CO2/udara menjadi semakin kecil seiring dengan
meningkatnya kadar fraksi CO2. Kepunahan radiasi pada nyala api campuran
CH4/CO2/O2 didapatkan pada stretch rate yang lebih tinggi daripada nyala api CH4/udara.
Porpathan (2008), meneliti tentang efek dari konsentrasi metana dalam biogas saat
digunakan sebagai bahan bakar pada penyalaan mesin dengan busi . Hasilnya adalah
konsentrasi gas CO2 dalam biogas yang digunakan sebagai bahan bakar menurunkan
kinerja mesin secara signifikan. Konsentrasi gas CO2 dari yang sebelumnya 41%
dikurangi hingga mencapai 20% dapat meningkatkan kinerja yang dihasilkan oleh mesin
tersebut seiring dengan bertambahnya konsentrasi CH4.
Chaineux J. (2011) meneliti tentang studi eksperimental dari kemampunyalaan
campuran CH4/O2/CO2 terutama tentang karakteristik keselamatan pada kemungkinan
terjadinya ledakan. Eksperimen dilakukan dengan skema instalasi tangki berbentuk bulat
dan campuran CH4/O2/CO2 dimasukkan pada tekanan absolut 1 bar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tekanan dari ledakan dan laju peningkatan tekanan tertinggi terjadi
pada saat campuran stoikiometri. Sedangkan penambahan konsentrasi dari CO2
berpengaruh secara signifikan dalam mereduksi dampak dari ledakan yang terjadi.
Tekanan dari ledakan dan laju peningkatan tekanan terendah terjadi pada saat campuran
memiliki konsentrasi tertinggi CO2 yaitu sebesar 65%.
A. Amato (2011) menganalisis secara numeris dan eksperimental tentang
pengukuran terjadinya blow off pada campuran CH4/O2 siklus rendah CO2. Didapatkan
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bahwa jika dibandingkan dengan campuran CH4/udara, campuran CH4/O2/CO2 memiliki
reaksi kinetik kimiawi yang lebih lama dan juga stabilitas dari nyala api yang lebih buruk
mudah untuk terjadinya blow off.

2.2

Biogas
Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi

dari bahan-bahan organik yang dapat terdegradasi secara natural. Bahan untuk pembuatan
biogas dapat ditemukan secara mudah di lingkungan sekitar kita. Sampah organik
merupakan bahan utama untuk pembuatan biogas. Substrat yang mengandung kandungan
lignin, selulosa, dan hemiselulosa yang tinggi memerlukan penanganan khusus sebelum
dilakukan proses anaerobic disgesting. Sehingga dari pembentukan biogas akan
didapatkan 2 keuntungan sekaligus yakni mendapatkan biogas sebagai bahan bakar dan
mengurangi volume sampah dengan optimal.
Komposisi gas yang dihasilkan oleh pembentukan biogas bervariasi tergantung
pada sumber bahan yang dipakai. Banyaknya kandungan gas metana pada hasil proses
anaerobic disgesting adalah salah satu kriteria penting sebagai tolak ukur pemilihan
bahan utama pembuatan biogas. Semakin tinggi kandungan gas metana yang terbentuk
dari proses anaerobic disgesting semakin bagus pula potensi biogas untuk dijadikan
sebagai bahan bakar.
Selain menghasilkan CH4 (50%-70%) biogas memiliki sisa-sisa residu gas lain
yang sifatnya dapat merugikan dalam proses pembakaran. Residu yang tercipta memiliki
variasi yang berbeda bergantung pada jenis substrat yang digunakan sebagai bahan utama.
Secara umum residu yang paling banyak dihasilkan adalah CO2 (30%-40%) sisa residu
yang lain seperti H2S (0%-10%), H2 (5%-10%), H2O (0,3%), dan N2 (1%-2%).

2.2.1

Prinsip Pembentukan Biogas
Proses pembentukan biogas secara keseluruhan merupakan hasil dari beberapa

langkah prosedur yang berhubungan, di mana bahan awal (initial material) secara
kontinyu dipecah menjadi unsur yang lebih kecil. Sejumlah mikro organisme tertentu
terlibat dalam setiap langkah prosesnya. Ada 4 proses utama pada reaksi anaerobic
disgesting yaitu :
a.

Hidrolisis
Secara teoritis hidrolisis merupakan langkah paling awal pada anaerobic

disgesting. Dalam proses ini unsur organik (polimer) didekomposisikan menjadi unit
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yang lebih kecil (mono- dan –oligomer). Polimer seperti karbohidrat, lemak, asam
nukleid, dan protein dikonversi menjadi glukosa, purin, dan piridin.

Lemak

lipase

asam lemak

Polisakarida cellulase, cellobiase, xylanase, amylase glukosa
Protein

protease

asam amino

(2-1)

Beberapa jenis mikroorganisme yang terlibat pada proses ini akan
memproduksi exoenzyme yang dibutuhkan untuk melarutkan material yang
didekomposisikan.
b.

Acidogenesis
Dalam proses acidogenesis, produk hasil proses hidrolisis dikonversi oleh

bakteri acidogenic (fermentatif) menjadi substansi methanogenic. Glukosa, asam
amino, dan asam lemak didegradasi menjadi asetat, karbon dioksida, dan hidrogen
(70%) maupun asam lemak volatil (VFA) dan alkohol (30%).
c.

Acetogenesis
Substansi hasil acidogenesis yang tidak dapat dikonversi secara langsung

menjadi metana oleh bakteria metanogenik, diberi perlakuan terlebih dahulu dalam
proses ini. Acetogenesis mengoksidasi alkohol dan asam lemak volatil (VFA) menjadi
substansi metanogenik seperti asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. VFA yang
memiliki rantai karbon lebih dari dua unit, dan alkohol yang memiliki rantai karbon
lebih dari satu unit dioksidasi menjadi asetat dan hidrogen. Acetogenesis dan
methanogenesis biasanya berjalan secara paralel, sebagai simbiosis dari dua
kelompok organisme yang berbeda.
d.

Methanogenesis
Produksi metana dan karbon dioksida dijalankan oleh bakteria metanogenik.

70% dari metana yang terbentuk berasal dari asetat, di mana 30% lainnya diproduksi
dari hasil konversi hidrogen dan karbon dioksida. Sesuai dengan persamaan berikut
ini
asam asetat
CO2 + H2

bakteri metanogenik
bakteri metanogenik

CH4 + CO2 + H2
CH4 + H2O

(2-2)

Pada setiap proses yang terjadi diperlukan adanya beberapa jenis bakteria tertentu.
Daftar bakteria yang dipakai dalam pembentukan biogas dapat dilihat di Tabel 2.1
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Tabel 2.1 Berbagai Macam Bakteri Penghasil Metana dan Substratnya
Bakteri
Methanobacterium formicum
Methanobacterium mobilis
Methanobacterium
propionicum
Methanobacterium
ruminantium
Methanobacterium sohngenii
Methanobacterium suboxydans
Methanococcus mazei
Methanobacterium vannielii
Methanosarcina barkeri
Methanobacterium methanica

Substrat
CO
H2 + CO2
Formate
H2 + CO2
Formate

Produk

Propionate

CO2 + Acetate

H2 + CO2
Formate
Acetate butyrate
Caproate butyrate
Acetate butyrate
H2 + CO2
Formate
H2 + CO2
Methanol
Acetate
Acetate butyrate

CH4
CH4

CH4
CH4 + CO2
Propionate dan Acetate
CH4 + CO2
CH4
CH4
CH4
CH4 + CO2
CH4 + CO2

Sumber : Khandelwal, 1978

Reaksi pembentukan CH4 pada proses anaerobic disgesting dapat dilihat pada
persamaan berikut ini :
CxHyOz +(x-0,25y-0,5z) H2O

(0,5x – 0,125y + 0,25z) CO2 + (0,5x – 0,125y + 0,25z) CH4

(2-3)

Secara umum produk hasil anaerobic digesting memiliki komposisi yang berbeda
bergantung kepada tipe bahan baku yang dipakai, instalasi disgester, temperatur, jangka
waktu retensi, dan lain-lain. Tabel 2.2 menunjukkan komposisi umum produk biogas
yang diambil dari berbagai sumber. Mengingat bahwa biogas dengan standar kandungan
metana 50%, heating value 21 MJ/Nm3, densitas 1.22 kg/Nm3 dan massa yang serupa
dengan udara (1.29 kg/Nm³).
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Tabel 2.2 Komposisi Biogas
No

Komponen

Simbol Kimia

Komposisi

1

Metana

CH4

50-75 %

2

Karbon dioksida

CO2

25-45%

3

Uap air

H2O

2%(200C) – 7% (400 C)

4

Oksigen

O2

<2%

5

Nitrogen

N2

<2%

6

Amonia

NH3

<1%

7

Hidrogen

H2

<1%

8

Hidrogen sulfida

H2S

<1%

Sumber : AS. Teodorita dan R. Dominik, 2008

2.2.2

Karakteristik gas yang terkandung dalam biogas
a.

Metana (CH4)
Merupakan suatu senyawa hidrokarbon sederhana dengan satu atom

karbon terpasang oleh ikatan tunggal empat atom hidrogen. Metana murni tidak
berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Senyawa ini mudah terbakar sehingga
dalam penggunaannya diberi bau-bauan agar mudah terdeteksi jika terjadi
kebocoran. Reaksi pembakaran metana dengan oksidator udara dapat dilihat
dalam persamaan berikut ini :
CH4 + 2( O2 + 3.76 N2 ) → CO2 + 2H2O + 7.52N2

(2-4)

Adapun sifat dari metana adalah sebagai berikut:

b.

Densitas pada 25oC

:

0.6604 kg/m3

Molar mass

:

16.043 kg/kmol

Cv

:

2.2537 kJ/kg.K

Cp

:

1.7354 kJ/kg.K

Karbondioksida (CO2)
Gas karbon dioksida terbentuk dari dua kombinasi dua elemen: karbon dan

oksigen. Dapat dihasilkan dari pembakaran, fermentasi cairan, dan hembusan
nafas manusia. Ciri darinya tidak berbau, tidak berwarna, dan lebih berat daripada
udara. Dalam larutan air membentuk asam karbonat, yang terlalu tidak stabil
untuk dapat diisolasi. Berikut sifat dari gas Karbondioksida:
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c.

Densitas pada 25oC

:

1.6658 kg/m3

Molar mass

:

44.01 kg/kmol

Cv

:

0.846 kJ/kg.K

Cp

:

0.657 kJ/kg.K

Nitrogen (N2)
Nitrogen adalah salah satu unsur golongan VA yang merupakan unsur non

logam dan gas yang paling banyak di atmosfir bumi. Nitrogen merupakan unsur
yang relatif stabil, tetapi membentuk isotop-isotop yang 4 empat di antaranya
bersifat radioaktif. Nitrogen tidak mudah terbakar dan tidak memperbesar
pembakaran. Energi ikatnya cukup tinggi sehingga sangat sabil dan sulit bereaksi.
Pada suhu yang rendah nitrogen dapat berbentuk cairan atau bahkan kristal padat
yang tidak berwarna (bening).. Berikut merupakan sifat dari Nitrogen:

d.

Densitas pada 25oC

:

1.1513 kg/m3

Molar mass

:

28.013 kg/kmol

Cv

:

0.74 kJ/kg.K

Cp

:

1.040 kJ/kg.K

Oksigen (O2)
Oksigen merupakan unsur gas, menyusun 21% volume atmosfer dan

diperoleh dengan pencairan dan penyulingan bertingkat. Atmosfer Mars
mengandung oksigen sekitar 0.15%. dalam bentuk unsur dan senyawa, oksigen
mencapai kandungan 49.2% berat pada lapisan kerak bumi. Oksigen membantu
pembakaran dan menopang kehidupan. Oksigen berkonsentrasi tinggi akan
mengaktifkan pembakaran, menyebabkan suhu naik atau bahkan meledak.
Oksigen digunakan untuk menopang kehidupan, memperbesar pembakaran,
pembuatan baja dan pada saat dicampur dengan bahan bakar, digunakan untuk
pengelasan, pemotongan, pemanasan dan penyepuhan. Berikut sifat dari Oksigen.
Densitas pada 25oC

:

1.31725 kg/m3

Molar mass

:

32.06 kg/kmol

Cv

:

0.661 kJ/kg.K

Cp

:

0.918 kJ/kg.K
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2.3

Definisi Pembakaran dan Reaksinya
Pembakaran adalah suatu reaksi oksidasi yang berlangsung secara cepat antara

bahan bakar dan oksidator disertai dengan produksi panas, atau panas dan cahaya. Reaksi
ini berjalan spontan dan berkelanjutan karena adanya suplai kalor yang dibangkitkan oleh
reaksi itu sendiri. Pembakaran sempurna hanya terjadi pada lingkungan yang memiliki
oksigen secara memadai.
Definisi bahan bakar adalah semua material yang melepas panas ketika dioksidasi
dan secara umum mengandung unsur-unsur seperti Karbon, Oksigen, Nitrogen dan
Sulfur. Ada tiga jenis bahan bakar yaitu padat, cair, dan gas. Setiap jenis bahan bakar
memiliki tahapan reaksi pembakaran yang berbeda-beda. Bahan bakar padat memiliki
tahapan proses yang banyak karena bahan bakar harus melewati proses pengeringan,
proses devolatilisasi, proses pembakaran arang, dan sisa abu. Sedangkan bahan bakar cair
diharuskan untuk menguap sebelum dapat terjadi pembakaran. Untuk bahan bakar jenis
gas sendiri merupakan jenis bahan bakar yang hanya memerlukan sedikit tahapan untuk
dapat terbakar.
Sedangkan oksidator adalah segala bentuk material yang mengandung oksigen
(misalnya udara). Oksidator berperan sebagai penyuplai oksigen. Ketika jumlah oksigen
dalam reaksi pembakaran kurang memenuhi, maka pembakaran yang terjadi tidak
sempurna. Hal ini menyebabkan bahan bakar yang tersedia tidak sepenuhnya terbakar dan
beresiko bereaksi menjadi CO yang bersifat merugikan. Dalam proses pembakaran juga
dibutuhkan tambahan udara berlebih (excess air) untuk menjamin proses pembakaran
yang terjadi adalah sempurna. Meskipun demikian, apabila terlalu banyak tambahan
udara yang berlebih juga tidak baik karena dapat mengakibatkan kehilangan panas serta
buruknya efisiensi.
Dalam proses pembakaran terdapat beberapa fenomena antara lain adalah
interaksi pada proses-proses kimia dan fisika, pelepasan panas dari energi ikatan–ikatan
kimia, proses perpindahan panas dan massa, dan fenomena gerakan–gerakan dari fluida
yang ada di dalamnya. Proses pembakaran terjadi ketika dalam suatu lingkungan terdapat
bahan bakar dan oksidator yang dikenai energi aktivasi. Besarnya energi aktivasi
bergantung pada jenis bahan bakar yang digunakan. Energi aktivasi dapat berupa panas
maupun cahaya. Energi aktivasi ini akan mengaktifkan molekul-molekul bahan bakar
sehingga molekul tersebut menjadi bermuatan.
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Gambar 2.1 Skematik proses Pembakaran
Sumber : Wardana (2008:1)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, proses pembakaran dapat terjadi jika bahan
bakar teroksidasi. Berikut contoh reaksi pembakaran sempurna dari metana dengan udara.
∆
79
CH4 + 2(O2 + N2)→CO2 + 2 H2O + 7,52 N2
21

Reaktan

(2-4)

Produk

Untuk pembakaran tidak sempurna, maka akanterbentuk CO, CO2, dan H2O pada
bagian produk. Juga sering terbentuk hidrokarbon tak jenuh, kadang juga terdapat karbon
sebagai hasilnya. Oleh karena itu, ada dua hal penting yang harus dipenuhi agar proses
pembakaran bisa berlangsung yakni adanya kesetimbangan massa dan kesetimbangan
energi. Untuk kesetimbangan massa, massa yang diperlukan tersebut oleh para ahli kimia
disebut stoikiometri. Sedangkan kesetimbangan energi yang diterapkan ketika proses
pembakaran berlangsung diturunkan dari prinsip-prinsip termokimia.

2.3.1 Pembakaran Stoikiometri
Pembakaran stoikiometri adalah pembakaran dimana semua atom dari
pengoksidasian bereaksi secara kimia untuk menjadi berbagai produk. Pada proses
pembakaran selalu membutuhkan oksigen sebagai oksidatornya, sedangkan Oksigen
sendiri didapat dari udara, dimana udara terdiri dari Oksigen, Nitrogen, Argon, Karbon
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dioksida, Uap air dan sejumlah gas dalam bagian yang cukup kecil. Komposisi dari udara
kering dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Komposisi Udara kering
Udara

Proporsi Volume (%)

Proporsi Massa (%)

Nitrogen

78,08

75,52

Oksigen

20,95

23,14

Argon

0,93

1,28

CO2

0,03

0,05

Sumber : Bayong (2004)

Untuk memudahkan perhitungan dalam reaksi pembakaran, maka untuk Oksigen
dapat diasumsikan sebesar 21% dan 79% untuk Nitrogen. Oleh karena itu, pada reaksi
79,0

pembakaran dengan udara, penggunaan 1 mol O2 akan melibatkan penggunaan (21,0) =
3,76 mol N2. Untuk dapat mencapai pembakaran yang sempurna semua atom C
diharapkan dapat terbakar menjadi CO2 dan semua atom H2 dapat terbakar menjadi H2O.
Reaksi pembakaran sempurna antara bahan bakar ( CmHn) secara matematis dapat
dituliskan sebagai berikut:
𝑛

𝑛

CmHn+(𝑚 + 4)O2+3,76(𝑚 + 4)N2

𝑛

𝑛

m CO2+2H2O+3,76(𝑚 + 4 )N2

(2-5)

Persamaan diatas menggunakan jumlah udara yang sesuai atau biasa disebut udara
stoikiometri.Akan tetapi, dalam kondisi sebenarnya pembakaran sempurna hampir tidak
dapat terjadi. Hal ini dikarenakan pambakaran berlangsung secara kompleks, tidak hanya
bergantung pada model ruang bakarnya tetapi juga bergantung pada kondisi bahan bakar,
udara, bahkan temperatur pembakarannya.

2.3.2

Rasio Udara-Bahan Bakar (Air-fuel Ratio/AFR)
Rasio udara-bahan bakar atau AFR, merupakan salah satu parameter dari

pembakaran dimana juga memiliki peranan yang sangat penting pada proses pembakaran.
Metode ini mendefinisikan campuran dan perbandingan massa udara dengan bahan bakar.
Rasio udara atau bahan bakar (air-fuel ratio) dapat dilihat pada persamaan berikut,
dimana N adalah jumlah mol sedangkan M adalah massa molekul :
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𝑁𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎

(AFR)stoik= (

𝑁𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟

(AFR)stoik= (𝑀

)stoik

(2-6)

)stoik

(2-7)

𝑀𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎

𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟

2.3.3

Udara berlebih dan Udara Teoritis
Persen udara berlebih dilambangkan dengan 𝜆. Dimana secara matematis persen

udara berlebih dapat dirumuskan sebagai berikut :

𝜆=

𝐴𝐹𝑅𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 −𝐴𝐹𝑅𝑠𝑡𝑜𝑖𝑘
𝐴𝐹𝑅𝑠𝑡𝑜𝑖𝑘

𝑥 100 %

(2-8)

AFRaktual atau AFRstoik bisa dalam perbandingan mol atau berat.
Dalam aplikasi nyatanya, proses pembakaran hampir tidak pernah terjadi secara
sempurna, banyak hal yang dapat mempengaruhinya. Salah satu cara yang mungkin
digunakan untuk mencapai pembakaran yang sempurna adalah dengan cara memasukkan
udara tambahan ke dalam ruang bakarnya. Udara berlebih (Excess Air) didefinisikan
sebagai udara yang diberikan untuk pembakaran dalam jumlah lebih besar dari jumlah
yang dibutuhkan bahan bakar. Dari sinilah juga muncul istilah lain yaitu udara teoritis.
Hubungan antara udara teoritis dengan udara lebih adalah sebagai berikut ini:
Udara teoritis = 100 % + persen udara lebih
=( 100 + 𝜆 ) %
𝜆

= udara teoritis – 100%

Untuk mengetahui lebih lanjut dimana letak dari persen udara lebih, dapat dilihat
dari persamaan reaksi dibawah ini:
1

CmHn+(a)(𝑚 + 4 𝑛)(O2+ 3,76 N2)

1

1

N2+(a)(𝑚 + 4 𝑛)O2
Keterangan :
a = Jumlah udara teoritis
a = 1 apabila dipergunakan udara stoikiometri
a > 1 apabila dipergunakan udara berlebih
a < 1 apabila kekurangan udara

1

mCO2+(2 𝑛)H2O +(a)(𝑚 + 4 𝑛)(3,76)
(2-9)
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2.3.4

Rasio Ekuivalen (Equivalent Ratio, Ф)
Metode ini termasuk juga metode yang umum digunakan. Rasio ekuivalen

didefinisikan sebagai perbandingan antara rasio udara-bahan bakar (AFR) stoikiometrik
dengan rasio bahan bakar-udara (AFR) aktual, untuk persamaan dapat dilihat pada
persamaan (2-12) sebagai berikut :

Ф=

𝐴𝐹𝑅 𝑠𝑡𝑜𝑖𝑘
𝐴𝐹𝑅 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙

(2-10)

Rasio ekuivalen umumnya digunakan untuk menentukan apakah campuran udara
dengan bahan bakar merupakan campuran kaya, miskin, atau stoikiometri.


Ф > 1 terdapat kelebihan bahan bakar dan campurannya disebut sebagai campuran
kaya bahan bakar (fuel-rich mixture)



Ф < 1 campurannya disebut sebagai campuran miskin bahan bakar (fuel-lean
mixture)



2.4

Ф = 1 merupakan campuran stoikiometrik (pembakaran sempurna)

Pembakaran Premiks
Ada dua jenis klasifikasi pembakaran, yaitu pembakaran secara premiks dan

difusi. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah pada proses pencampuran bahan
bakar dan oksidator. Pada pembakaran difusi, tidak ada proses pencampuran bahan bakar
dan oksidator sebelum pembakaran terjadi. Sehingga pencampuran oksidator dan bahan
bakar bercampur secara alami oleh adanya difusi molekul. Sedangkan pada pembakaran
premiks sebelum masuk proses pembakaran, bahan bakar dan oksidator dicampur terlebih
dahulu.

Gambar 2.2 Pembakaran Premiks
Sumber: Wardana (2008: 149)

Pada pembakaran premiks terjadi perambatan gelombang pembakaran yang
disebut dengan flame (api). Gelombang pembakaran merambat ke arah reaktan. Api akan
stabil pada posisi tertentu (stationer) hanya jika kecepatan aliran dari reaktan sama dengan
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kecepatan rambat dari api. Daerah di belakang zona reaksi pembakaran terbentuk produk
pembakaran.

2.4.1

Struktur Aliran Reaktan Api Premiks
Di dalam tabung, api premiks akan berbentuk lembar datar tipis dan merambat

tegak lurus ke arah reaktan. Sedangkan pada api bunsen, api premiks akan berbentuk
kerucut dengan dinding kerucut merupakan permukaan api premiks. Kerucut pada api
bunsen ada dua, yaitu kerucut sebelah dalam (yang dekat dengan mulut nosel) adalah api
premiks sedangkan kerucut api luar adalah api difusi. Kerucut api sebelah luar terbentuk
karena ada sebagian bahan bakar yang belum habis terbakar pada api premiks bercampur
kembali dengan udara luar. Secara ideal api difusi atau kerucut sebelah luar ini dianggap
tidak ada karena diasumsikan bahwa bahan bakar telah terbakar habis secara sempurna di
zona premiks.
Untuk struktur nyala api pada pembakaran di dalam tabung dan bunsen akan
memberikan detail yang sama dengan asumsi kecepatan reaktan pada bunsen diambil
kecepatan reaktan saat telah melalui nosel. Apabila dilihat dari sumbu x sebagai acuan
jarak mendatar, maka properti dari struktur pembakaran dapat dilihat seperti pada Gambar
2.3 di bawah ini.

Gambar 2.3 Komposisi, temperatur, dan kalor yang dilepaskan pada pembakaran
stoikiometri laminar CH4 dengan tekanan 1 atm, kecepatan reaktan SL = 36.2 cm/s, dan
T0 = 298 K
Sumber: Irvin Glassman (2008: 192)

Jika dilihat pada Gambar 2.3, maka dapat dicermati bahwa temperatur produk
lebih tinggi daripada temperatur reaktan. Hal ini dapat memicu terjadinya transfer panas
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dari produk ke reaktan. Jika terjadi secara kontinyu maka akan terjadi pembakaran pada
reaktan yang telah menerima transfer panas tersebut, sehingga terjadilah fenomena
perambatan api ke arah reaktan.
Sebuah riset dilakukan ole Clingman et al untuk mengetahui faktor yang paling
dominan dalam fenomena perambatan api. Hasil dari eksperimen tersebut menunjukkan
secara jelas mengenai difusivitas termal dan laju reaksinya. Peneliti ini mengukur laju
perambatan (propagation rate) dari pembakaran metana pada berbagai campuran oksigen
dan gas inert. Secara volumetris perbandingan oksigen dan gas inert dipakai 0.21/0.79
dengan asumsi disamakan dengan komposisi yang ada pada udara. Gas inert yang dipakai
adalah He, Ar, dan N2. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini

Gambar 2.4 Kecepatan rambat api metana pada berbagai variasi campuran oksigen dan
gas inert
Sumber: Clingman W.H. (1953)

2.4.2 Flashback dan Liftoff
Peristiwa flashback dan liftoff terjadi akibat adanya permasalahan di dalam
kesetimbangan antara kecepatan rambat api dan kecepatan reaktan. Ketika kecepatan
rambat api lebih besar daripada kecepatan reaktan dan perambatan api tidak disertai
dengan adanya proses quenching, maka terjadilah flashback.
Toleransi minimum terjadinya flashback adalah ketika campuran reaktan dalam
kondisi stoikiometri yang agak kaya, di mana terjadi kecepatan api laminar maksimum.
Kestabilan flashback pada CH4 lebih tinggi daripada gas manufaktur diakibatkan oleh
keecepatan rambat dari CH4 sendiri yang lebih kecil.
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Sedangkan peristiwa liftoff adalah keadaan di mana nyala api yang terjadi tidak
menyentuh mulut nosel, akan tetapi stabil pada jarak tertentu dari mulut nosel. Keadaan
ini sangat bergantung pada kondisi api setempat dan sifat aliran di dekat mulut nosel.
Peningkatan kecepatan reaktan yang lebih lanjut menyebabkan meningginya bagian hulu
api ke posisi hilir yang menjauh dari mulut nosel dan kemudian padam (blowoff).

Gambar 2.5: Pengaruh kecepatan aliran reaktan terhadap struktur api yang terbentuk (a)
Api stabil, (b) penurunan kecepatan reaktan, (c) mulai flashback , (d) flashback, (e)
penambahan kecepatan reaktan, (f) liftoff
Sumber: Philippe,Versailles (2011)

Dapat dilihat pada gambar 2.4 hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Philippe.
V et al menyimpulkan bahwa kestabilan nyala api premiks sangat dipengaruhi oleh
kecepatan aliran dari reaktan. Kondisi flashback dan liftoff

sangat krusial dalam

mempertahankan umur komponen mesin dan mencegah terjadinya kecelakaan yang
bersumber dari pembakaran yang tidak sesuai.
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2.5 Karakteristik Nyala Api
2.5.1 Batas Mampu Nyala (FlammabilityLimits)
Nyala api hanya dapat terjadi ketika terdapat campuran antara bahan bakar dengan
oksidator dengan batas kisaran tertentu (flammability range). Kisaran kemampunyalaan
api dibatasi oleh kisaran batas atas (upper flammability limit) dan kisaran batas bawah
(lower flammability limit).
Kisaran batas bawah mampu nyala merupakan konsentrasi bahan bakar terendah
yang akan mendukung terjadinya api untuk menyebarkan diri ketika dicampur dengan
oksidator. Jika konsentrasi suatu bahan bakar berada pada level di bawah kisaran batas
bawah mampu nyala, maka kandungan bahan bakar tersebut tidak akan cukup untuk
mendukung proses pembakaran. Sedangkan kisaran batas atas mampu nyala merupakan
konsentrasi tertinggi bahan bakar yang akan mendukung api untuk menyebarkan diri
ketika dicampur dengan oksidator. Apabila konsentrasi suatu bahan bakar berada pada
level di atas kisaran batas atas mampu nyala, maka kandungan bahan bakar tersebut juga
tidak akan mendukung proses pembakaran. Hal ini dikarenakan oleh oksigen yang tidak
cukup untuk melakukan proses pembakaran.

Tabel 2.4 Kisaran kemampunyalaan dari bahan bakar di udara
Batas Bawah

Batas Atas

Stoikiometri

(% volumetris)

(% volumetris)

(% volumetris)

Metana

5

15

9.47

Heptana

1

6.7

1.87

Hidrogen

4

75

29.2

12.5

74.2

29.5

Acetaldehyde

4.0

60

7.7

Asetilen

2.5

100

7.7

Carbon disulfide

1.3

50

7.7

Ethylene oxide

3.6

100

7.7

Jenis Bahan Bakar

Karbon
monoksida

Sumber: Irvin Glassman (2008: 193)
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2.5.2 Warna Api
Ketika terjadi pembakaran, reaksi dari proses tersebut selain menghasilkan panas
juga menghasilkan spektrum cahaya. Warna dari spektrum cahaya yang dipancarkan
dipengaruhi oleh komposisi campuran bahan bakar dan oksidatornya. Pada instalasi
pembakar Bunsen seperti yang terlihat di Gambar 2.5, terdapat pembagian zona daerah
reaksi pembakaran. Zona gelap merupakan daerah di mana gas premiks yang belum
terbakar karena reaksi kimia dan proses pelepasan panas pembakaran terjadi setelah
melewati daerah pancaran cahaya. Daerah pancaran cahaya memiliki kandungan
temperatur paling tinggi dibandingkan zona yang lain. Warna dari cahaya yang
dikeluarkan bergantung pada perbandingan bahan bakar dan udara (equivalent ratio).

Gambar 2.6 Deskripsi umum nyala api Bunsen laminar
Sumber: Irvin Glassman (2008: 152)

Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan equivalent ratio udara-bahan
bakar (Ф), dimana jika Ф < 1 maka akan terbentuk api campuran miskin, ketika ϕ = 1
terbentuk api stokiometri dan saat Ф > 1 akan terbentuk api campuran kaya. Pada
pembakaran api campuran miskin, bahan bakar akan habis terbakar di mana kelebihan
oksidator membuat semua kandungan bahan bakar bereaksi dan terbakar. Sedangkan pada
api campuran kaya, bahan bakar yang berlebih akan terbuang karena tidak semua bahan
bakar dapat bereaksi dan terbakar dikarenakan oksidator yang kurang memenuhi.
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Jika dilihat pada pengaruh campuran bahan bakar udara pada pengujian di bunsen
burner maka akan terlihat api campuran miskin berwarna merah dan berjelaga dan pada
api campuran kaya terbentuk api berwarna biru atau lebih terang. Hal ini juga
mempengaruhi temperatur api dimana api yang berwarna lebih terang memiliki
temperatur lebih tinggi.

2.5.3 Lebar Api
Semakin besar laju aliran dari reaktan, maka lebar api yang tercipta semakin besar
pula. Selain dipengaruhi oleh laju aliran massa bahan bakar, lebar api juga dipengaruhi
oleh fraksi bahan bakar pada permukaan api dan fraksi bahan bakar pada sumbu nosel.
Semakin besar konsentrasi bahan bakar di sumbu nosel juga membuat api semakin lebar
dan sebaliknya. Semakin kecil fraksi stokiometri pada permukaan api maka semakin lebar
api, sebab semakin banyak udara yang disuplai untuk setiap kilogram bahan bakar.

2.6

Inhibitor
Inhibitor merupakan zat penghambat atau zat yang bersifat menurunkan laju

reaksi kimia, dalam hal ini reaksi kimia pembakaran. Pada saat proses reaksi pembakaran
molekul–molekul inhibitor akan terurai dan bekerja dengan mengganggu rantai reaksi
kimia pembakaran, sehingga reaksi kimia pembakaran akan terhambat. Makin tinggi
tingkat penguraian molekul inhibitor dan konsentrasi inhibitor akan makin
memperlambat laju reaksi pembakaran (Karim, G.A. 1998).
Dampak penambahan CO2 yang diamati oleh Chaineux J. (2011) pada
pembakaran CH4 dan oksigen dalam penelitiannya tentang kharakteristik ledakan pada
tangki bulat, mendapati penambahan konsentrasi dari CO2 berpengaruh secara signifikan
dalam mereduksi dampak dari ledakan yang terjadi.

2.7

Counter Flow Premixed Flame
Instalasi counterflow burner merupakan instalasi yang sangat cocok untuk

mempelajari kharakteristik pembakaran. Hal ini dikarenakan pada instalasi ini
menghasilkan nyala api yang sederhana di mana antara daerah flame front dan daerah
bayangan api terlihat dengan sangat jelas (Powling J. 1949).
Counterflow burner menggunakan dua aliran dalam pipa/saluran yang saling
berlawanan arah. Jika pada dua aliran tersebut memiliki debit aliran yang sama, maka
akan terbentuk nyala api yang hampir datar/rata.
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(a)

(b)

Gambar 2.7 Skematik aliran pada counterflow burner (a) single flame aliran bahan bakar
dan oksidator hanya dari salah satu pipa (b) twin flame aliran bahan bakar dan oksidator
pada kedua pipa yang berlawanan arah.
Sumber : Anonymous 1 : 2014

Jenis instalasi ini dapat digunakan baik pada pembakaran difusi maupun premiks.
Pada konfigurasi api premiks counterflow burner, terdapat dua jenis api yang dapat
terbentuk yaitu single flame dan twin flame. Single flame terjadi ketika pada salah satu
saluran counterflow burner berisi campuran bahan bakar dan oksidator sedangkan lawan
dari saluran tersebut berisi gas inert yang tidak ikut beraksi dalam pembakaran. Twin
flame terjadi karena pada dua saluran yang berlawanan pada instalasi counterflow burner
sama-sama berisi bahan bakar dan oksidator.

Gambar 2.7 Foto close up dari konfigurasi twin flame campuran isooktana dan udara
Sumber : Chih-Jen Sung, 2009

2.8

Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah semakin besar konsentrasi CO2 pada bahan

bakar maka karakteristik yang terjadi pada api adalah api semakin berjelaga dan warna
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semakin gelap. Hal ini dikarenakan kandungan gas CO2 sebagai gas inert dan inhibitor
akan menahan asupan gas oksigen pada saat pembakaran berlangsung maka api yang
timbul adalah api kaya yang membuat nyala api lebar karena bahan bakar yang tersisa
karena berlebih akan mencari pasangan oksidator untuk bereaksi di luar daerah
pembakaran. Sedangkan pengaruh besarnya konsentrasi CO2 terhadap distribusi
temperatur dari nyala api menyebabkan persebaran temperatur yang tidak merata karena
sifat gas CO2 sebagai inhibitor. Dan juga derajat temperatur yang lebih rendah yang
diakibatkan sifat gas CO2 inert dan menyerap kalor hasil pembakaran.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Metode Penelitian
Pada penelitian ini dilakukan metode penelitian eksperimental terhadap

pengaruh konsentrasi CO2 terhadap distribusi temperatur pembakaran premiks
campuran CH4/ CO2/O2 pada instalasi pembakaran counterflowburner.
3.2

Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Variabel bebas
Variabel yang besarnya bebas ditentukan peneliti dan tidak dipengaruhi oleh
variabel yang lain. Variabel bebas dalam penelitian yaitu :
a. Konsentrasi O2 pada Oksidator yaitu 40%, 30%, dan 20%
b. Konsentrasi gas Karbondioksida (CO2) pada campuran bahan bakar mulai
0%, 10%, 20%, 30%, 40% dan 50%.

2.

Variabel terikat
Variabel yang besarnya tergantung dari nilai variabel bebas dan diketahui
setelah penelitian dilakukan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah
perilaku nyala api difusi yang meliputi warna api, lebar api, dan distribusi
temperatur.

3.

Variabel terkontrol
Parameter yang dijaga tetap selama pengujian adalah :
1. Pipa Counterflow flame burner yaitu diameter pipa bagian dalam 25.4 mm
dan bagian luar 38.1 mm;
2. Tekanan gas yang dimasukan ke ruang bakar Counterflow flame burner
sebesar 0,5 bar;
3. Jarak antar pipa Counterflow flame burner adalah 20 mm.
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3.3

Peralatan Penelitian
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Ruang bakar model Counter-flow flame.
Pipa Counterflow flame burner yaitu diameter pipa bagian dalam 1
inch dan bagian luar 25.4 mm. Panjang pipa bagian dalam adalah 750 mm
dan pipa bagian luar adalah 400 mm.

Gambar 3.1 Ruang bakar model Counterflow Flame.
2.

Pemantik

Gambar 3.2 Pemantik.
3.

Regulator gas
Regulator digunakan untuk menurunkan tekanan dari tabung gas ke
tekanan masuk pipa yang diinginkan.
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Gambar 3.3 Regulator CO2: Regulator O2; Regulator N2.

4.

Flowmeter gas
Digunakan sebagai pengukur debit aliran yang masuk dalam pipa

counterflow Burner.

Gambar 3.4 Flowmeter gas

5. Kamera Video
Alat ini digunakan untuk mengambil atau merekam gambar
perambatan api hasil pembakaran yang terjadi sehingga dapat digunakan
untuk analisa visual. Dengan data spesifikasi sebagai berikut:
a.

Sensor

: Sensor 16.2 MP, CMOS, APS-C

b.

Merk

: Nikon D5000

c.

Movie resolution: HD movie, 1080p – 24fps / 720p – 30fps,
H.264 codec.

d.

ISO range

: ISO 100 - 6.400, expandable to 25.600
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Gambar 3.5 Kamera Video
6. Thermocouple

Gambar 3.6 Thermocouple type K

7. Motor Stepper

Gambar 3.7 Motor Stepper
Digunakan
thermocouple.

sebagai

sumber

penggerak

utama

instalasi
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8. Micro controller AT-MEGA

Gambar 3.8 Instalasi Micro controller
9. Konstruksi Penggerak Thermocouple horisontal dan vertikal

Gambar 3.9 Konstruksi penggerak thermocouple
3.4

Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Penelitian dilakukan di Laboratorium Motor Bakar Teknik Mesin
Universitas Brawijaya pada bulan Mei 2014 sampai dengan selesai.

3.5

Skema Instalasi Penelitian
Instalasi alat yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada skema

berikut:
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Gambar 3.10 Skema Instalasi Alat Penelitian (tampak samping)
Keterangan Gambar:
1. Tabung gas
2. Flowmeter
3. Katup Pengaman
4. Pipa counterflow flame burner bagian luar
5. Pipa counterflow flame burner bagian dalam
6. Kamera
7. Thermocouple
8. Instalasi penggerak thermocouple
9. Motor Stepper penggerak horisontal
10. Motor Stepper penggerak vertikal
11. Mikro kontroler motor stepper
12. Komputer pengendali motor stepper dan penerima data sensor suhu
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Instalasi yang digunakan pada percobaan ini menggunakan konfigurasi
counterflow burner yang diadopsi dari percobaan yang dilakukan oleh Mikami et al.
Pembakaran yang dilakukan berjenis premiks, dapat dilihat pada Gambar 3.10 bahan
bakar yakni CH4, oksidator yakni O2, dan gas CO2 dialirkan pada pipa dalam bagian
bawah. Sedangkan pada pipa dalam bagian atas dialiri gas inert N2 sebagai penyeimbang
api sehingga api yang terjadi stabil pada posisi yang diinginkan. Pipa luar baik bagian
atas maupun bawah dialiri dengan N2 sebagai gas pelindung agar nyala api yang terjadi
tidak melebar keluar dan agar tidak ada gas dari lingkungan yang ikut beraksi ke dalam
proses pembakaran yang terjadi.
Diameter pipa bagian dalam baik pada bagian atas maupun bawah berdiameter 1
Inch atau ± 2.54 cm dan panjang 75 cm. Sedangkan untuk pipa bagian luar memiliki
diameter 1.5 Inch atau ± 3.81 cm dan panjang 40 cm. Jarak antar ujung pipa diatur
sebesar 2 cm.
Pada percobaan ini, gas dialirkan dari 4 buah tabung yang ada dengan tekanan
gas keluar sebesar 0.5 bar. Setelah gas keluar dari tabung, gas dialirkan melalui selang
menuju flowmeter dimana pada flowmeter nanti akan diatur debit dari gas yang akan
masuk ke dalam counterflow burner. Aliran gas dari atas adalah berupa N2 sedangkan
aliran gas dari bawah adalah berupa CH4, O2, dan CO2. Sedangkan, aliran yang masuk
dan mengelilingi pipa adalah N2 sebagai selubung gas agar api tidak menyebar keluar.
Alat pengukur temperatur (thermocouple) dalam percobaan ini digerakkan
secara horisontal dan vertikal dengan skema sebagai berikut :

Gambar 3.11 Skematik pengambilan data distribusi temperatur
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3.6

Metode Pengambilan Data
Bahan bakar biogas yang digantikan oleh campuran CH4, O2, dan gas CO2

sebagai zat pengotor dialirkan dari pipa bagian dalam sebelah bawah, sedangkan gas
dan nitrogen sebagai oksidator dialirkan dari pipa bagian atas.
Thermocouple ditempatkan pada posisi awal pergerakan. Setelah api mulai stabil
Thermocouple digerakkan secara otomatis menggunakan mikrokontroler yang diatur
oleh komputer sesuai dengan ketentuan. Data yang didapat oleh Thermocouple
kemudian dicatat oleh data logger untuk setiap variasi konsentrasi CO2. Setelah
pergerakan dan proses pengambilan data temperatur selesai, Thermocouple
dikembalikan ke posisi awal kemudian bersiap untuk pengambilan data berikutnya.
Untuk proses pengambilan data :
1. Atur jarak antar pipa counterflow sesuai dengan jarak yang telah ditentukan;
2. Kemudian alirkan gas CH4/CO2 dari pipa bagian bawah dan O2/N2 dari pipa bagian
atas bawah secara bersamaan sedikit demi sedikit;
3. Setelah bercampur di wilayah stagnansi pemantik dinyalakan;
4. Setelah api dinyalakan alirkan gas O2 dari pipa bawah bersamaan dengan O2 dari
pipa atas ditutup sedikit demi sedikit sampai dengan konsentrasi yang telah
ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya flasback setelah
penyalaan api. Sebelum dimulai penelitian dan pengambilan data, massa alir
masing-masing gas harus disesuaikan dengan variabel penelitian yang telah
ditentukan. Proses pengambilan data dibagi menjadi dua tahapan sebagai berikut :
a. Pengambilan data karakteristik api (warna dan lebar api) dilakukan dengan
menggunakan pemotretan pada api dengan menggunakan kamera yang
terletak bersilangan arah dengan thermocouple.
b. Pengambilan data temperatur dilakukan oleh thermocouple yang diletakkan
pada posisi awal. Setiap penurunan konsentrasi gas CH4 maupun CO2
(variabel penelitian) dilakukan proses satu kali running perpindahan
Thermocouple untuk mengetahui distribusi temperatur api pada setiap titik
akibat pengaruh dari kedua gas tersebut (dalam hal ini CO2 gas tersebut
adalah zat pengotor dalam kandungan biogas yang sesungguhnya);
5. Setelah data terkumpul dilakukan pengulangan tiga kali dan hal ini dilakukan pula
untuk mengumpulkan data pada dua variasi konsentrasi oksigen lainnya.
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3.7

Metode Pengolahan Data
Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Untuk pengambilan data distribusi temperatur pada setiap titik yang dilakukan oleh
Thermocouple

secara otomatis akan tersimpan pada data logger. Langkah

berikutnya adalah pembuatan grafik berupa surface plot dengan menggunakan
software AVse. Perbedaan pada setiap variasi dianalisis untuk mengetahui pengaruh
dari penambahan inhibitor CO2
2. Untuk pengambilan data karakteristik api (warna dan lebar api) dilakukan dengan
cara melihat wana api dan mengukur lebar api pada hasil foto dengan melihat skala
pada perbandingan antara diameter pipa sesungguhnya dengan diameter pipa pada
foto yang dimana hal ini yang dijadikan acuan dalam pengskalaan lebar api. Cara
pengukuran foto sendiri digunakan software Coreldraw untuk mengolah hasil foto
agar dapat diketahui dengan rinci ukuran lebar api pada fota maupun kondisi
aslinya;

3.8

Diagram Alir Penelitian
Alur pemikiran yang dilakukan dalam penelitian kali ini dapat dilihat pada

Gambar 3.12 di bawah ini.

Mulai

Persiapan penelitian :
-

Studi literatur
Persiapan penelitian

Persiapan Alat dan Bahan

A
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A

Pembuatan dan perakitan seksi
uji Counterflow flame burner
dan instalasi pergerakan
thermocouple

Pengaturan Parameter:
1.
2.
3.
4.

Tipe Api
Konsentrasi CH4, CO2, dan O2
Debit gas N2 dan
Jarak pipa Counterflow flame
burner

Pengambilan Data:
1. Distribusi Temperatur
pada tiap titik
2. Foto nyala api

Apakah data pada
setiap variasi yang
ditentukan sudah
didapatkan?

Tidak
Ya
Pengolahan data dan
analisa data
Kesimpulan dan
saran

B
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B

Selesai
Gambar 3.12 Diagram alir penelitian

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1
Data Hasil Penelitian
4.1.1 Data Karakteristik Nyala Api
Pengambilan data dilakukan dengan berbagai variasi konsentrasi CO2 pada
bahan bakar yaitu sebesar 0%, 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% dan dilakukan pada tiga
sample variasi konsentrasi oksidator yaitu 20%, 30% dan 40%. Pada penelitian ini
dipilih variasi konsentrasi oksidator untuk mengetahui efek dari equivalent ratio (Ф)
terhadap api yang terjadi. Oksidator pada penelitian ini menggunakan gas O2 murni.
Debit aliran bahan bakar yang digunakan adalah 6 L/min, dengan diameter pipa yang
dialiri adalah 2.54 cm sehingga kecepatan pada aliran reaktan adalah 10.61 cm/s. Debit
yang terlalu kecil akan menyebabkan terjadinya fenomena flashback, sedangkan jika
terlalu tinggi pada instalasi ini menyebabkan api yang terjadi berbentuk tak beraturan.
Perhitungan equivalent ratio (Ф) pada variasi yang akan diambil datanya
mengacu pada persamaan (2-4) untuk perhitungan stoikiometri teoritis, persamaan (2-7)
untuk perhitungan AFR, dan persamaan (2-10) untuk perhitungan equivalent ratio (Ф).
Contoh perhitungan pada 6 L/min O2 40% dan CO2 30% pada bahan bakar :
1. Penentuan massa alir pada masing-masing reaktan
Karena total debit pada variasi ini adalah 6 L/MIN maka debit oksidator dan
bahan
bakar yang digunakan adalah :
Debit oksidator = 6 x 40%
=2.4 L/ min
= 4x10-5 m3/s
Debit bahan bakar

= 6 x 60%

= 3.6 L/ min
= 6x10-5 m3/s
Pada penelitian ini digunakan O2 murni sebagai oksidator sehingga
𝑚̇O2 = Qoksidator x

ρOksigen

= 4x10-5 [m3/s] x 1.31725 [kg/m3]
= 5.27x10-5 [kg/s]
Sedangkan 100% debit bahan bakar terdiri dari 30% CO2 dan 70% CH4
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𝑚̇CO2 = QCO2 x ρ CO2
= 1.8x10-5 [m3/s] x 1.66658 [kg/m3]
= 2.99984x10-5 [kg/s]
𝑚̇CH4 = QCH4 x ρ CH4
= 4.2x10-5 [m3/s] x 0.6604 [kg/m3]
= 2.77368x10-5 [kg/s]
2. Perhitungan AFR stoikiometri
Dengan mengacu pada jumlah massa alir CH4 dan CO2 yang ada, maka dapat
dicari banyak kebutuhan O2 untuk pembakaran setiap molekul bahan bakar tersebut.
2.774x10-5 CH4 + 5.547x10-5 O2 + 2.999 x10-5 CO2

AFRstoik = (𝑀
=

𝑀𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟

) stoik

5.547x10−5
2.774x10−5 +2.999 x10−5

= 3.081539
3. Perhitungan AFR aktual
AFRaktual = (𝑀
=

𝑀𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟

) aktual

5.27x10−5
2.774x10−5 +2.999 x10−5

= 2.981
4. Perhitungan equivalent ratio (Ф)

Ф =
=

𝐴𝐹𝑅 𝑠𝑡𝑜𝑖𝑘
𝐴𝐹𝑅 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙

3.081539
2.981

= 1.0337

∆

→ 5.773x10-5 CO2 + 5.547x10-5 H2O
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Hasil perhitungan pada setiap variasi data dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:
Tabel 4.1 Perhitungan equivalent ratio (Ф)
Variasi CO2
AFR aktual
AFR stoik

30%
20%

Variasi O2

40%

0%

Ф

10%

1.330
1.477

2
2

1.50
1.35

20%

1.662

2

1.20

30%

1.900

2

1.05

40%

2.216

2

0.90

50%

2.659

2

0.75

0%
10%

0.855
0.950

2
2

2.34
2.11

20%

1.069

2

1.87

30%

1.221

2

1.64

40%

1.425

2

1.40

50%

1.710

2

1.17

0%
10%

0.499
0.554

2
2

4.01
3.61

20%

0.623

2

3.21

30%

0.712

2

2.81

40%

0.831

2

2.41

50%

0.997

2

2.01

Berikut ini adalah data lebar api yang terbentuk. Tabel 4.2 merupakan data lebar
api pada kondisi konsentrasi O2 40% yakni 2.4 L/min dan massa alir 5.27x10-5 kg/s.
Dengan debit bahan bakar sebesar 3.6 L/min (Liter per Menit). Besar Ф berubah-ubah
sesuai dengan konsentrasi CO2 yang divariasikan. Pada kondisi Ф<1 yakni pada saat
konsentrasi CO2 30%-50% terjadi fenomena flashback atau perambatan api ke arah
reaktan. Api yang terjadi secara keseluruhan berwarna biru. Satuan dalam centimeter
(cm).
Tabel 4.2 Lebar Api Pada Prosentase Oksidator 40%
Prosentase CO2 Bahan Bakar
0%

10%

20%

30%

40%

50%

(Ф = 1.50)
4.998

(Ф = 1.35)
4.274

(Ф = 1.20)
4.063

(Ф = 1.05)
4.030

(Ф = 0.90)
4.030

(Ф = 0.75)
3.692
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Tabel 4.3 menunjukkan data lebar api biru pada kondisi O2 30% yakni 1.8
L/min dan massa alir 39.158 kg/s. Satuan dalam centimeter (cm).
Tabel 4.3 Lebar Api Pada Prosentase Oksidator 30%
Prosentase CO2 Bahan Bakar
0%

10%

20%

30%

40%

50%

(Ф = 2.34)
4.279

(Ф = 2.11)
3.862

(Ф = 1.87)
3.724

(Ф = 1.64)
3.678

(Ф = 1.40)
3.580

(Ф = 1.17)
3.617

Tabel 4.4 menunjukkan data lebar api biru pada kondisi O2 20% yakni 1.2
L/min dan massa alir 26.345 kg/s. Satuan dalam centimeter (cm).
Tabel 4.4 Lebar Api Pada Prosentase Oksidator 20%
Prosentase CO2 Bahan Bakar
0%

10%

20%

30%

40%

50%

(Ф = 4.01)
4.084

(Ф = 3.61)
3.858

(Ф = 3.21)
3.746

(Ф = 2.81)
3.663

(Ф = 2.41)
3.577

(Ф = 2.01)
3.554

Data hasil penelitian berupa foto tiap variasi dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.
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(C)

Gambar 4.1 Foto api dari berbagai variasi CO2 pada kondisi (A) O2= 40%; (B) O2 =
30%; (C) O2 = 20%.
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4.1.2 Data Distribusi Temperatur
Hasil pengambilan data distribusi temperatur pada titik-titik yang telah
ditentukan diinterpolasikan sebanyak 4 kali dengan metode interpolasi spline. Setelah
mendapatkan data yang sudah diinterpolasi kemudian dilakukan plotting warna dengan
menggunakan software MATLAB.

Gambar 4.2 Plot warna pada variasi O2 40% CO2 0% (Ф = 1.50)

Gambar 4.3 Plot warna pada variasi O2 40% CO2 10% (Ф = 1.30)

Gambar 4.4 Plot warna pada variasi O2 40% CO2 20% (Ф = 1.15)
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Gambar 4.5 Plot warna pada variasi O2 40% CO2 30% (Ф = 1.05)

Gambar 4.6 Plot warna pada variasi O2 40% CO2 40% (Ф = 0.94)

Gambar 4.7 Plot warna pada variasi O2 40% CO2 50% (Ф = 0.87)

Gambar 4.8 Plot warna pada variasi O2 30% CO2 0% (Ф = 2.34)
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Gambar 4.9 Plot warna pada variasi O2 30% CO2 10% (Ф = 1.85)

Gambar 4.10 Plot warna pada variasi O2 30% CO2 20% (Ф = 1.55)

Gambar 4.11 Plot warna pada variasi O2 30% CO2 30% (Ф = 1.34)
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Gambar 4.12 Plot warna pada variasi O2 30% CO2 40% (Ф = 1.19)

Gambar 4.13 Plot warna pada variasi O2 30% CO2 50% (Ф = 1.07)

Gambar 4.14 Plot warna pada variasi O2 20% CO2 0% (Ф = 4.01)

Gambar 4.15 Plot warna pada variasi O2 20% CO2 10% (Ф = 2.73)
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Gambar 4.16 Plot warna pada variasi O2 20% CO2 20% (Ф = 2.10)

Gambar 4.17 Plot warna pada variasi O2 20% CO2 30% (Ф = 1.72)

Gambar 4.18 Plot warna pada variasi O2 20% CO2 40% (Ф = 1.47)

Gambar 4.19 Plot warna pada variasi O2 20% CO2 50% (Ф = 1.28)
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4.2

Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Karakteristik Nyala Api
Karakteristik nyala api yang dibahas pada penelitian ini mencakup warna api dan
lebar api. Gambar 4.1 merepresentasikan nyala api premiks counterflow configuration
hasil penelitian.
Secara keseluruhan gambar, tidak menujukkan perbedaan warna yang mencolok
pada setiap variasi. Warna yang terjadi adalah dominan biru keputih-putihan. Seiring
dengan berkurangnya asupan O2 pada ketiga variasi mengakibatkan warna dari api
sedikit lebih gelap. Sedangkan pada penambahan prosentase CO2 pada campuran bahan
bakar mengakibatkan lebar api semakin kecil. Selengkapnya mengenai lebar api dapat
dilihat pada grafik berikut ini

Gambar 4.20 Grafik hubungan prosentase CO2 pada setiap variasi prosentase O2
terhadap lebar api
Gambar 4.20 memperlihatkan pengaruh dari penambahan gas CO2 terhadap lebar
api yang terjadi pada setiap variasi prosentase oksidator. Pada prosentase oksidator 40%
menghasilkan lebar api terbesar yakni 4.998 cm. Lebar api mengecil seiring dengan
bertambahnya prosentase CO2 pada bahan bakar. Pada prosentase oksidator 30%,
menghasilkan lebar api terbesar kedua yakni sebesar 4.279 cm. Hal yang sama terjadi
ketika prosentase CO2 pada bahan bakar ditambah yakni lebar api yang terbentuk
semakin mengecil. Variasi prosentase oksidator 20% menghasilkan lebar api rata-rata
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yang terkecil dengan fenomena yang sama ketika CO2 ditambah, yakni lebar api
semakin mengecil.
Jika ditelusuri lebih lanjut, lebar api semakin besar seiring dengan penambahan
prosentase oksidator (dalam penelitian ini digunakan oksidator O2 murni). Hal ini
dikarenakan suplai oksidator yang berlebih, bahan bakar akan dapat terbakar habis
dengan sempurna. Kondisi campuran reaktan ketika prosentase oksidator dikurangi
akan menimbulkan campuran reaktan yang semakin kaya bahan bakar. Sehingga bahan
bakar yang tidak terbakar juga dapat berpeluang untuk menjadi penghambat dari proses
pembakaran tersebut.
Pengaruh penambahan CO2 pada campuran bahan bakar juga menunjukkan
peran yang sangat signifikan. Bahwa lebar api yang terbentuk akan semakin mengecil
seiring penambahan CO2. Hal ini disebabkan oleh sifat dari CO2 sebagai zat inhibitor
pada proses pembakaran yang akan menyerap sejumlah kalor dari hasil pembakaran
sehingga api akan mengalami gangguan pada perambatannya. Laju reaksi yang lambat
menyebabkan api tidak dapat menyebar dengan baik sehingga ada kemungkinan api
yang terjadi tidak dapat membakar semua molekul bahan bakar yang tersedia.
Pada Gambar 4.1 (A) menunjukkan gambar nyala api pada variasi O2 40%.
Ketika memasuki variasi CO2 sebesar 40% dan 50% terjadi fenomena api flashback.
Pada saat itu equivalent ratio (Ф) dari campuran bahan bakar dan oksidator adalah
sebesar 0.94 dan 0.87 di mana campuran ini telah melewati batas stoikiometri dan
campuran bersifat miskin. Semakin mendekati campuran stoikiometri laju reaksi
pembakaran akan semakin cepat mengacu pada Gambar 2.4 penelitian yang dilakukan
oleh Clingman et al. Kecepatan reaktan yang hanya 10.6 cm/s kalah cepat dibandingkan
laju reaksi yang terjadi. Sehingga zona api yang memiliki kecepatan rambat lebih cepat
akan membentuk lapisan baru menuju arah reaktan. Bentuk api pada variasi O2 40%
terlihat lebih cekung ke bawah jika dibandingkan dengan variasi yang lain.
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4.2.2

Distribusi Temperatur
Plot warna yang terlihat pada Gambar 4.2 – Gambar 4.19 menunjukkan

distribusi temperatur yang terbentuk pada nyala api. Persebaran temperatur api terbesar
adalah pada variasi O2 40% dan CO2 0% yakni dengan rata-rata temperatur sebesar
667.932 0C. Sedangkan rata-rata temperatur terendah terjadi pada variasi O2 20% dan
CO2 50% dengan rata-rata temperatur sebesar 434.280 0C.
Temperatur tertinggi terbentuk pada variasi O2 40% dan CO2 30% yakni sebesar
1084 0C. Bahkan lebih tinggi daripada temperatur tertinggi pada variasi O2 40% dan
CO2 0% yang hanya 983.708 0C. Hal ini sedikit menyimpang jika dilihat dari prosentase
CO2 yang ada. Akan tetapi dari sudut pandang yang lain, yakni dari segi nilai equivalent
ratio (Ф), pada variasi O2 40% dan CO2 30% memiliki nilai equivalent ratio (Ф) yang
mendekati 1 yaitu berkisar 1.0337. Sedangkan variasi O2 40% dan CO2 0% memiliki
equivalent ratio (Ф) sebesar 1.50 di mana masih pada kategori campuran bahan bakar
kaya.
Pada semua variasi terlihat ada kecenderungan bahwa temperatur bagian bawah
api lebih tinggi daripada temperatur bagian atas. Hal ini dapat disebabkan oleh
pendinginan gas N2 yang mengalir dari atas. Sedangkan api cenderung merambat ke
arah bagian bawah karena pada aliran bagian bawah diisi oleh campuran bahan bakar
dan oksidator.
Jarak range yang jauh antara temperatur tertinggi yakni 1084 0C dengan
temperatur terendah yakni 78.170 0C, kemungkinan besar dikarenakan oleh aliran gas
selubung N2 yang bersifat inert dengan kecepatan yang tinggi menimbulkan efek
pendinginan pada daerah selubung.
Jika dicermati pada plot warna terlihat bahwa semakin besar prosentase CO2
yang terkandung dalam suatu bahan bakar, akan menimbulkan distribusi temperatur
yang lebih rendah dengan indikasi warna pada daerah nyala api semakin menuju warna
kuning. Untuk lebih jelasnya mengenai pengaruh besar prosentase CO2 terhadap
distribusi nyala api pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik di berikut.
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Gambar 4.21 Grafik hubungan prosentase CO2 pada setiap variasi prosentase O2
terhadap temperatur rata-rata api

Variasi O2 40% pada setiap penambahan CO2 menunjukkan tren naik yang
kemudian turun. Hal ini dapat diakibatkan oleh equivalent ratio (Ф) yang mendekati 1
pada prosentase CO2 30% (temperatur rata-rata bernilai 666.930C) sehingga
kemungkinan terjadinya pembakaran sempurna sangat besar di setiap titiknya. Akan
tetapi jika dibandingkan dengan variasi dan CO2 0% masih lebih rendah (temperatur
rata-rata bernilai 667.980C). Hal yang sama juga terjadi pada variasi O2 20%.
Selebihnya pengaruh penambahan CO2 cukup signifikan terhadap distribusi temperatur
yang terjadi pada pembakaran.
Penambahan prosentase CO2 pada penelitian ini menurunkan derajat temperatur
yang dapat digenerasi oleh nyala api. Gas CO2 bersifat inhibitor menyerap sebagian
kalor hasil pembakaran sehingga hasil dari pembakaran yang terjadi tidak sempurna.

BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Dari hasil dan analisa pembahasan pengaruh kandungan CO2 terhadap

karakteristik api dan distribusi temperatur pembakaran premiks CH4/CO2/O2 pada
counterflow burner, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penambahan prosentase CO2 pada bahan bakar mengakibatkan lebar api yang
dihasilkan semakin kecil. Pengurangan prosentase O2 sebagai oksidator juga
menyebabkan hal yang sama terhadap lebar api.
2. Penambahan prosentase CO2 pada bahan bakar mengakibatkan distribusi temperatur
yang terjadi semakin kecil atau sempit dan juga rata-rata temperatur api yang
dihasilkan semakin rendah atau menurun.

5.2

Saran
Adapun saran yang penulis harapkan tentang penelitian lanjutan untuk :

1. Meneliti lebih lanjut tentang pengaruh prosentase CO2 pembakaran premiks pada
equivalence ratio yang konstan dengan menggunakan instalasi Counterflow Burner.
2. Memvariasikan jarak antar pipa counterflow burner CO2 karakteristik pembakaran

premiks pada Counterflow Burner.
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LAMPIRAN I

Data distribusi temperatur pada variasi O2¬ 40% CO2 0% (Ф = 1.50)
Sumbu Y
y1
y2
y3
y4
y5

Sumbu X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
730.238 739.044 744.1154 747.6264 749.8252 750.6087 748.9902 743.5641 731.2241 703.6866 634.4459 496.0573 414.6048 344.2978 288.2709 241.3351 207.738 190.1733 173.4146
907.91 916.912 923.204
927.56 930.288
931.26 929.252
922.52
907.21 873.045
787.14 615.445 514.389 427.161
357.65 299.418 257.735 235.9429 215.1509
952.592 953.816 957.272 962.664 967.992 972.772 977.452 980.072 982.844
983.42 983.708 982.304
976.84 963.924
944.86 921.368 877.455 803.264 732.478
615.016 594.719 582.079 572.112 558.052
846.09
875.81 901.225
886.58
908.12
928.28
953.96 958.316
921.08
874.48 938.928 971.296
968.1
946.48
481.353 462.6727 465.8476 468.0457 469.4222 469.9127 468.8994 465.5025 457.7771 440.5375 397.1899 310.5528 259.5601 215.5449 180.4698 151.086 130.0528 119.0565 108.5649

Data distribusi temperatur pada variasi O2¬ 40% CO2 10% (Ф = 1.30)
Sumbu Y
y1
y2
y3
y4
y5

1
712.75
823.85
945.62
604.98
490.10

2
762.58
886.34
946.83
591.45
462.18

3
760.43
898.54
950.26
586.86
452.81

4
764.02
923.78
955.61
586.73
454.95

5
766.27
933.10
960.90
580.17
456.29

6
767.07
939.86
965.65
573.20
456.76

7
765.41
937.16
970.29
572.87
455.78

9
747.26
923.56
975.65
578.75
444.97

Sumbu X
10
719.12
910.18
976.22
728.23
428.21

11
648.36
878.44
976.50
617.95
386.07

12
506.93
844.73
975.11
596.96
301.86

13
423.70
694.93
969.69
635.81
252.30

14
351.85
528.42
956.87
690.03
209.51

15
294.59
391.60
937.94
756.87
175.42

16
246.63
322.24
914.62
887.84
146.86

17
212.29
270.99
871.03
962.02
126.41

18
194.34
233.40
797.38
1003.06
115.72

19
177.22
208.02
727.11
998.06
105.53

9
838.37
976.23
1005.26
387.82
463.42

Sumbu X
10
806.80
972.41
1005.85
408.75
445.97

11
727.41
965.65
1006.15
436.60
402.09

12
568.75
942.84
1004.71
469.31
314.38

13
475.36
860.95
999.12
508.61
262.76

14
394.75
720.27
985.91
557.82
218.20

15
330.51
602.51
966.41
817.04
182.70

16
276.70
502.64
942.38
958.32
152.95

17
238.18
408.45
897.47
961.15
131.66

18
218.04
233.40
821.59
980.58
120.52

19
198.83
208.02
749.19
954.64
109.90

Sumbu X
10
810.25
1004.68
733.94
522.44
379.70

11
730.52
995.80
774.42
548.61
342.34

12
571.18
980.68
874.66
584.95
267.66

13
477.39
961.98
962.38
624.62
223.71

14
396.44
895.57
978.43
672.04
185.78

15
331.93
815.46
996.99
741.84
155.55

16
277.88
752.65
1085.00
812.31
130.22

17
239.20
666.37
1075.33
887.04
112.09

18
218.97
623.14
1063.23
933.92
102.61

19
199.68
563.73
1042.03
943.60
93.57

8
759.87
932.20
972.89
577.49
452.48

Data distribusi temperatur pada variasi O2¬ 40% CO2 20% (Ф = 1.15)
Sumbu Y
y1
y2
y3
y4
y5

1
834.62
818.89
974.32
470.36
512.71

2
857.04
836.44
975.57
441.39
481.45

3
853.15
867.25
979.11
416.93
471.59

4
857.18
888.30
984.62
398.43
473.82

5
859.70
916.23
990.07
382.31
475.21

6
860.60
936.19
994.96
369.25
475.71

7
858.74
961.04
999.75
367.07
474.68

8
852.52
974.32
1002.43
373.30
471.24

Data distribusi temperatur pada variasi O2¬ 40% CO2 30% (Ф = 1.05)
Sumbu Y
y1
y2
y3
y4
y5

1
854.22
845.95
776.37
595.97
398.43

2
855.51
905.11
777.37
572.28
403.28

3
856.80
941.62
780.18
555.45
401.51

4
860.84
978.57
784.58
552.34
403.41

5
863.37
995.83
788.92
537.85
404.59

6
864.28
1007.85
792.82
520.89
405.02

7
862.41
1013.38
796.63
507.26
404.14

8
856.17
1013.60
798.77
503.50
401.21

9
841.96
1010.22
801.03
508.05
394.56

Data distribusi temperatur pada variasi O2¬ 40% CO2 40% (Ф = 0.94)
Sumbu Y
y1
y2
y3
y4
y5

1
854.22
845.95
817.04
595.97
423.12

2
855.51
905.11
831.72
572.28
418.04

3
856.80
941.62
827.84
555.45
412.33

4
860.84
978.57
846.44
552.34
414.27

5
863.37
995.83
772.48
537.85
415.49

6
864.28
1007.85
695.41
520.89
415.93

7
862.41
1013.38
657.13
507.26
415.03

8
856.17
1013.60
600.96
503.50
412.02

9
841.96
1010.22
549.17
508.05
405.18

Sumbu X
10
810.25
1004.68
733.94
522.44
389.93

11
730.52
995.80
774.42
548.61
351.56

12
571.18
980.68
874.66
584.95
274.87

13
477.39
961.98
962.38
624.62
229.74

14
396.44
895.57
895.93
672.04
190.78

15
331.93
815.46
815.80
741.84
159.74

16
277.88
752.65
752.96
812.31
133.73

17
239.20
666.37
666.64
887.04
115.11

18
218.97
623.14
623.39
933.92
105.38

19
199.68
563.73
563.96
943.60
96.09

