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ABSTRAK 

Untuk mengetahui struktur api yang paling baik di gunakan pada burner inverse 

diffusion flame di perlukan pengujian variasi tekanan bahan bakar dan kecepatan udara. 

Sehingga dalam pengujian ini dapat diketahui perbedaan struktur api pada tiap variasi 

tekanan bahan bakar dan kecepatan udara. Variasi tekanan bahan bakar yang digunakan yaitu 

0,5 bar dan 0,75 bar. Sedangkan pada tekanan variasi kecepatan udara yang digunakan yaitu 

16,985 m/s dan 20,170 m/s. 

Dalam pengambilan data distribusi temperature pada saat pengujian diperlukan 

metode random sampling yang diulang(replikasi) sebanyak 3 kali untuk tiap variasi tekanan 

bahan bakar dan kecepatan udara. Maksud dari metode random sampling itu sendiri agar 

dapat meminimalisir kesalahan pada saat pengujian. 

Berdasrkan hasil analisa data dan perhitungan terhadap pengaruh tekanan bahan bakar 

dan kecepatan udara pada burner inverse diffusion flame, didapat struktur api baik yang 

memiliki ketinggian nyala api 13 cm, panas radiasi tertinggi 35,424 watt,rasio ekivalen atau 

shie (Ø) terendah 1,15 pada tekanan bahan bakar 0,75 bar dengan kecepatan udara 20,170 

m/s. 

Kata Kunci : Inverse diffusion flame, Liquefied Petroleum Gas, Compresor, Burner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Alifjunaidi99@gmail.com


 

Publikasi Online Mahasiswa Teknik Mesin UNTAG Surabaya – Vol. 2 No. 1 (2019) 

 

2 

 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bidang konversi energi ini banyak 

sekali topik-topik yang menarik untuk 

diperbincangkan dan diteliti kembali. 

Langkah ini merupakan salah satu usaha 

yang strategis untuk terus di galakkan 

mengingat cara ini sangat efektif dalam 

menekan perekonomian yang kian hari 

makin melambung. Salah satu bentuk jenis 

manifestasi dari konversi energi adalah 

dengan melakukan peralihan dari pemakaian 

kompor yang berbahan minyak tanah menuju 

kepemakaian kompor berbahan gas seperti 

liquid petroleum gas (LPG) untuk mengatasi 

masalah karena semakin menipisnya bahan 

bakar minyak (BBM). Proses konversi energi 

ini dilakukan dengan waktu yang sangat 

relative singkat. 

Pada umumnya pembakaran akan selalu 

dimulai dengan nyala api (Flame. Nyala api 

inilah menentukan besaran panas yang akan 

dilepaskan ke sekeliling dan ini yang 

digunakan pada manusia. Banyak macam-

macam klasifikasi nyala api, salah satunya 

adalah Difusi Flame. Penelitian ini didasari 

oleh penelitian terdahulu tentang perilaku api 

(flame) tentang temperature api dan 

fenomena daerah api (flame) baik apinya 

sendiri maupun daerah sekitar api. 

Pada penelitian mengenai daerah api (flame), 

untuk mendapatkan bentuk api yang ideal 

sehingga di dapatkan nyala api yang  optimal 

diperlukan sebuah penelitian yang 

konperhensif. Salah satunya adalah 

penelitian terhadap pengaruh tekanan bahan 

bakar dan kecepatan udara terhadap struktur 

api pada Inverse Diffusion Flame dengan 

menggunakan bahan bakar liquid petroleum 

gas (LPG). 

 

DASAR TEORI 

Inverse Diffusion Flame 

 

Inverse diffusion flame (IDF) adalah 

sejenis nyala api difusi dengan jet udara 

dalam yang dikelilingi oleh jet bahan bakar 

luar baik dalam kondisi terbatas atau tanpa 

batas dan tidak menunjukkan flashback, 

pemuatan jelaga normal lebih sedikit dari 

nyala api difusi normal (NDF), Nox rendah 

dan memiliki berbagai tingkat yang mudah 

terbakar. 

 

Bahan bakar gas 

 Bahan bakar gas dapat 

diklasifikasikan atas gas alam (natural gas) 

maupun gas buatan (manufactured gas). Gas 

alam sebagian besar merupakan campuran 

dari senyawa hidrokarbon dengan sedikit 

jumlah materi nonhidrokarbon yang berfase 

gas dan umumnya bebas dari residu padat. 

Bahan bakar gas buatan banyak diproduksi 

melalui pross gasifikasi atau karbonisasi 

bahan bakar padat (terutama batubara), dan 

beberapa proses lainnya. 

 

METODE PENELITIAN 

 

 
 

Gambar 1. Diagram Alir 
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Gambar 2. Stuctur Burner 

 
Gambar 3. Pengambilan Data 

 

ANALISA DAN PEMBAHASAN DATA 

 

Tekanan bahan bakar = 0,5 bar, 

Kecepatan bahan bakar = 0,462 m/s, 

Tekanan udara = 6 bar, Kecepatan udara 

=16,985 m/s 

 
Tabel 1. Distribusi temperature api. 

 

Hasil distribusi temperature api yang 

dihasilkan pada setiap ketinggian. Dapat 

dilihat pada table diatas, api dewasa dimana 

campuran bahan bakar dan udara terbakar 

habis terjadi pada ketinggian 11 cm dan 

temperature api yang di hasilkan sebesar 

1000ºC. 

 
        Gambar 4.Bentuk api 

 

Foto bentuk api yang dihasilkan sehingga 

dapat diketahui ketinggian api yang 

dihasilkan adalah 12 cm serta mengetahui 

diameter api pada setiap ketinggian. 
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Gambar 1. Grafik distribusi temperature api  

 

Penggabungan dari tabel 1. Distribusi 

temperature api dan gambar 4. bentuk api 

sehingga mengetahui gradasi warna yang 

dihasilkan, serta mengetahui besaran 

temperature yang dihasilkan pada setiap 

ketinggian. 

 

Tekanan bahan bakar = 0,5 bar, 

Kecepatan bahan bakar = 0,462 m/s, 

Tekanan udara = 6 bar, Kecepatan udara 

=20,170 m/s 

 

 
 

Tabel 2. Distribusi temperature api. 

 

Hasil distribusi temperature api yang 

dihasilkan pada setiap ketinggian. Dapat 

dilihat pada table diatas, api dewasa dimana 

campuran bahan bakar dan udara terbakar 

habis terjadi pada ketinggian 10 cm dan 

temperature api yang di hasilkan sebesar 

1095ºC. 

 

 
      Gambar 5.Bentuk api 

 

Foto bentuk api yang dihasilkan sehingga 

dapat diketahui ketinggian api yang 
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dihasilkan adalah 11 cm serta mengetahui 

diameter api pada setiap ketinggian. 

 

 
Gambar 2. Grafik distribusi temperature api  

 

Penggabungan dari tabel 2. Distribusi 

temperature api dan gambar 5. bentuk api 

sehingga mengetahui gradasi warna yang 

dihasilkan, serta mengetahui besaran 

temperature yang dihasilkan pada setiap 

ketinggian. 

 
 

Gambar 3. Grafik distribusi temperature 

centerline. 

 

Hasil distribusi temperature centerline. 

Sehingga dapat diketahui nilai temperature 

centerline yang paling besar terjadi pada 

variasi tekanan bahan bakar = 0,5 bar, 

kecepatan bahan bakar 0,462 m/s, kecepatan 

udara = 20,170 m/s, tekanan udara = 6 bar 

pada ketinggian 9 cm dengan besaran 

temperatur centerline sebesar 897ºC. 

 

 

Tekanan bahan bakar = 0,75 bar, 

Kecepatan bahan bakar = 0,923 m/s, 

Tekanan udara = 9 bar, Kecepatan udara 

=16,985 m/s 

 
Tabel 3. Distribusi temperature api. 

 

Hasil distribusi temperature api yang 

dihasilkan pada setiap ketinggian. Dapat 

dilihat pada table diatas, api dewasa dimana 

campuran bahan bakar dan udara terbakar 

habis terjadi pada ketinggian 9 cm dan 

temperature api yang di hasilkan sebesar 

999ºC. 
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     Gambar 6.Bentuk api 

 

Foto bentuk api yang dihasilkan sehingga 

dapat diketahui ketinggian api yang 

dihasilkan adalah 12 cm serta mengetahui 

diameter api pada setiap ketinggian. 

 
Gambar 4. Grafik distribusi temperature api  

 

Penggabungan dari tabel 3. Distribusi 

temperature api dan gambar 6. bentuk api 

sehingga mengetahui gradasi warna yang 

dihasilkan, serta mengetahui besaran 

temperature yang dihasilkan pada setiap 

ketinggian. 

 

Tekanan bahan bakar = 0,75 bar, 

Kecepatan bahan bakar = 0,923 m/s, 

Tekanan udara = 9 bar, Kecepatan udara 

=20,170 m/s 

 
Tabel 4. Distribusi temperature api. 

 

Hasil distribusi temperature api yang 

dihasilkan pada setiap ketinggian. Dapat 

dilihat pada table diatas, api dewasa dimana 

campuran bahan bakar dan udara terbakar 

habis terjadi pada ketinggian 11 cm dan 

temperature api yang di hasilkan sebesar 

1021ºC. 

 

 
  Gambar 7.Bentuk api 
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Foto bentuk api yang dihasilkan sehingga 

dapat diketahui ketinggian api yang 

dihasilkan adalah 12 cm serta mengetahui 

diameter api pada setiap ketinggian. 

 
Gambar 5. Grafik distribusi temperature api 

 

Penggabungan dari tabel 4. Distribusi 

temperature api dan gambar 7. bentuk api 

sehingga mengetahui gradasi warna yang 

dihasilkan, serta mengetahui besaran 

temperature yang dihasilkan pada setiap 

ketinggian. 

 

 
 

Gambar 3. Grafik distribusi temperature 

centerline. 

 

Hasil distribusi temperature 

centerline. Sehingga dapat diketahui nilai 

temperature centerline yang paling besar 

terjadi pada variasi tekanan bahan bakar = 

0,75 bar, kecepatan bahan bakar 0,462 m/s, 

kecepatan udara = 20,170 m/s, tekanan udara 

= 9 bar pada ketinggian 9 cm dengan besaran 

temperatur centerline sebesar 920ºC. 

 
 Tabel 4. Q radiasi api, tekanan bahan 

bakar = 0,5 bar, kecepatan bahan bakar 0,642 

m/s, tekanan udara = 6 bar. 
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Tabel 5. Q radiasi api, tekanan bahan 

bakar = 0,75 bar, kecepatan bahan bakar = 

0,923 m/s, tekanan udara = 9 bar. 

 

Tabel 4 Dan tabel 5 adalah hasil perhitungan 

akhir perpindahan panas radiasi pada tiap 

tekanan bahan bakar dan tiap kecepatan 

udara. Untuk hasil perhitungan perpindahan 

panas radiasi keseluruhan pada setiap titik 

ketinggian. 

 

 
Tabel 6. Rasio ekivalen 

 

Hasil perhitungan akhir rasio ekivalen (Ø) 

pada setiap variasi tekanan bahan bakar dan 

kecepatan udara pada burner inverse 

diffusion flame.  

 

KESIMPULAN  

 Dari hasil percobaan yang telah 

dilakukan dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan data distribusi 

temperature yang dihasilkan pada 

setiap variasi, dapat disimpulkan 

bahwa semakin tingg tekanan bahan 

bakar 0,75 bar dan kecepatan udara 

20,170 m/s maka, percapaian 

temperature api dewasa semakin 

cepat dihasilkan. 

2. Dari fenomena bentuk api yang kita 

dapatkan dari hasil pemotretan pada 

gambar 4 dapat disimpulkan bahwa 

tinggi tekanan bahan bakar dan 

kecepatan udara maka bentuk badan 

api yang dihasilkan semakin stabil. 

3. Dari bentuk api yang kita dapatkan 

pada gambar 4, setelah kita ukur 

ketinggian nyala api didapatkan 

tinggi api paling tinggi terjadi pada 

tekanan bahan bakar 0,75 bar dengan 

kecepatan udara 20,170 m/s yaitu 13 

cm. 

4. Berdasarkan data distribusi 

temperature yang didapat dan melihat 

nilai temperature centerline dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi 

tekanan bahan bakar 0,75 bar dan 

kecepatan udara 20,170 m/s, maka 

temperature centerline yang 

dihasilkan semakin tinggi 920ºC pada 

ketinggian api 9 cm yang semakin 

rendah. 

5. Berdasarkan hasil analisa data dan 

perhitungan perpindahan panas 

secara radiasi, didapat panas secara 

radiasi yang tertinggi pada tekanan 

bahan bakar 0,75 bar dengan 

kecepatan udara 20,170 m/s dengan 

nilai 35,424 watt. 

6. Dari hasil perhitungan rasio ekivalen 

atau shie (Ø) yang dilakukan 

didapatkan nilai rasio ekivalen atau 

shie (Ø) yang terendah yaitu 1,15 

pada tekanan bahan bakar 0,75 bar 

dengan kecepatan udara 20,170 m/s 

walau nilai tersebut masih dibilang 

campuran kaya bahan bakar 



 

Publikasi Online Mahasiswa Teknik Mesin UNTAG Surabaya – Vol. 2 No. 1 (2019) 

 

9 

 

 

REERENSI 

M.D., Smoke., Long. B.C., Connelly. M.B., 

Colket. R.J., Hall. 2005. “Soot Formation In 

Laminar Difussion Flame”.USA : 

Departement Of Mechanical Engineering, 

Yale University. 

 

Ahmet. E., Karatas., Omer, L. Guldar., 

2012“Soot Formation In High Pressure 

Laminar Difussion Flame”.Canada : 

Institute For Aerospace Studies, University 

Of Toronto. 

 

D.B., Makel. I.M., Kennedy. 1994 “Soot 

Formation In Laminar Difussion 

Flame”.USA : Departement Of Mechanical, 

Acronautical, and Materials Engineering, 

University Of California. 

 

Mikofski, A. Mark., Williams, C. Timothy., 

Shaddix, R Christoher., Blevins, G. Linda., 

2007 “Stuctur Of Laminar Difussion 

Flame”. Berkeley: U.S Departement Of 

Energy, University Of California. 

 

Romi, Sujatmoko., “Study Exsperimental 

Distribusi Temperartur Api Laminar Dan 

Variasi Sudut Reflektor Pada Kompor 

Gas Subsidi Pemerintah ”.Tugas Akhir S1 

Universitas 17 Agustus 1945,2009. 

 

Ribut, Mohammad., “Study Exsperimental 

Distribusi Temperartur Api Laminar Dan 

Perhitungan Daya Kompor Gas Subsidi 

Pemerintah ”.Tugas Akhir S1 Universitas 

17 Agustus 1945,2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Publikasi Online Mahasiswa Teknik Mesin UNTAG Surabaya – Vol. 2 No. 1 (2019) 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


