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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Saringan Udara (Air Filter)

Udara yang mengalir ke mesin harus dibersihkan dari debu jalan dan kotoran

lainnya yang dapat merusak dinding silinder, piston dan sebagainya. Saringan

udara berbentuk tabung minyak, udara pertama lurus lewat tabung minyak

yang mana bagian abu melekat dan terus melalui bulu baja dimana bagian abu

terakhir mengambil tempat. Kekurangan minyak yang pengaruhi arus udara

berpindah pada bulu baja dan mengalir kembali ke tabung minyak, saringan

udara juga menolong meredam pemasukan. [Daryanto, 2000]

Gambar 1. Saringan Udara. [http://4.bp.blogspot.com]

Filter udara (saringan udara) ini mempunyai fungsi yang tidak kalah penting

meskipun perangkatnya jarang diperdebatkan dan diulas. Fungsi utama adalah

sebagai penyaring udara kotor, akan tetapi di balik fungsi ini sangat berperan
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penting terhadap umur dan keawetan dari mesin, serta juga sebagai salah satu

faktor penambah tenaga. Mengapa sedemikian pentingnya, karena apabila

udara yang masuk ke dalam silinder itu masih banyak mengandung

debu maka akan terhisap dan menempel pada dinding silinder dan akan

mengotori minyak pelumas yang pada akhirnya dapat merusak mesin.

Selain berfungsi sebagai penyaring, filter udara ini juga berfungsi

menghilangkan suara desis udara yang masuk dengan cara mengurangi

kecepatan masuknya. Saringan ini dipasangkan pada saluran masuk udara

pada perputaran. Ada dua jenis saringan udara yang beredar, yaitu elemen

kertas dan jenis saringan minyak. Elemen ditempatkan di dalam case saringan

udara, dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan udara

masuk melalui sekeliling elemen dan abu serta kotoran lainnya akan meninggi

di sekeliling elemen akibat adanya gaya sentrifugal sehingga abu dan kotoran

ini akan terpisah dengan sendirinya.

Dimensi dan bentuk dari filter udara ini juga beraneka ragam disesuaikan

dengan fungsi dan kebutuhan dari kendaraan. Berbeda kendaraan standar

berbeda pula dengan kendaraan racing dimana konsumsi bahan bakar juga

lebih banyak untuk kendaraan racing sehingga komposisi pencampuran udara

juga mengharapkan suplai udara lebih banyak dan cepat. Jenis khusus untuk

racing biasanya diproduksi oleh perusahaan automobile yang secara struktur

filter udara lebih ringan dan mempunyai daya hisap penghambat tidak begitu

erat tetapi tetap menghasilkan udara masuk yang bersih. [Ekatnadi, 2010]
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Saringan udara atau yang dikenal dengan sebutan air filter berfungsi

menyaring dan membuang debu dari udara yang masuk dan mengalirkan

udara yang bersih ke mesin, karena saringan udara merupakan suatu bagian

yang sangat penting. Pada umumnya, dalam mobil terdapat dua jenis saringan

udara yang berfungsi menyaring udara untuk keperluan optimasi sistem

pembakaran dan satu lagi yang berfungsi dalam rangkaian sistem pendingin

kabin (AC) dalam kendaraan.

B. Zeolit

1. Tentang Zeolit

Penemuan zeolit di dunia dimulai dengan ditemukannya Stilbit pada tahun

1756 oleh seorang ilmuwan bernama A. F. Constedt. Constedt

menggambarkan kekhasan mineral ini ketika berada dalam pemanasan

terlihat seperti mendidih karena molekulnya kehilangan air dengan sangat

cepat. Sesuai dengan sifatnya tersebut maka mineral ini diberi nama zeolit

yang berasal dari kata ‘zein’ yang berarti mendidih dan ‘lithos’ yang

berarti batuan. [Suryana, 2009]

Gambar 2. Batu Zeolit Alam. [www.google.co.id]
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Zeolit merupakan mineral alumina silikat terhidrat yang tersusun atas

tetrahedral-tetrahedral alumina (AlO4
5-) dan silika (SiO4

4-) yang

membentuk struktur bermuatan negatif dan berongga/berpori. Muatan

negatif pada kerangka zeolit dinetralkan oleh kation yang terikat lemah.

Selain kation, rongga zeolit juga terisi oleh molekul air yang berkoordinasi

dengan kation. Rumus umum zeolit adalah :

Mx/n[(AlO2)x(SiO2)y].mH2O … (1)

Dimana M adalah kation bervalensi n.

(AlO2)x(SiO2)y adalah kerangka zeolit yang bermuatan negatif

H2O adalah molekul air yang terhidrat dalam kerangka zeolit.

Pada zeolit alam, adanya molekul air dalam pori dan oksida bebas di

permukaan seperti Al2O3, SiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O dapat menutupi

pori-pori atau situs aktif dari zeolit sehingga dapat menurunkan kapasitas

adsorpsi maupun sifat katalisis dari zeolit tersebut. Inilah alasan mengapa

zeolit alam perlu diaktivasi terlebih dahulu sebelum digunakan. [Aya,

2010]

Zeolit terdapat di beberapa daerah di Indonesia yang diperkirakan

mempunyai cadangan zeolit sangat besar dan berpotensi untuk

dikembangkan, yaitu Jawa Barat dan Lampung. [Puslitbang Teknologi

Material dan Batubara, 2009]
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2. Sifat – sifat zeolit

Zeolit mempunyai struktur berongga yang biasanya diisi oleh air dan

kation yang bisa dipertukarkan dan memiliki ukuran pori tertentu.

Gambar 3. Struktur Pori di dalam Zeolit [Triatmaja, 2011]

Zeolit menpunyai sifat-sifat kimia antara lain :

a. Dehidrasi

Sifat dehidrasi zeolit berpengaruh terhadap sifat serapannya. Keunikan

zeolit terletak pada struktur porinya yang spesifik. Pada zeolit alam

didalam pori-porinya terdapat kation-kation atau molekul air. Bila

kation-kation atau molekul air tersebut dikeluarkan dari dalam pori

dengan suatu perlakuan tertentu maka zeolit akan meninggalkan pori

yang kosong. [Barrer, 1982 dalam Triatmaja, 2011]

b. Penyerapan

Dalam keadaan normal ruang hampa dalam kristal zeolit terisi oleh

molekul air yang berada disekitar kation. Bila zeolit dipanaskan maka

air tersebut akan keluar. Zeolit yang telah dipanaskan dapat berfungsi

sebagai penyerap gas atau cairan. [Khairinal, 2000]
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c. Penukar ion

Ion-ion pada rongga berguna untuk menjaga kenetralan zeolit. Ion-ion

ini dapat bergerak bebas sehingga pertukaran ion yang terjadi

tergantung dari ukuran dan muatan maupun jenis zeolitnya. Sifat

sebagai penukar ion dari zeolit antara lain tergantung dari sifat kation,

suhu, dan jenis anion. [Bambang P, dkk, 1995]

d. Katalis

Zeolit sebagai katalis hanya mempengaruhi laju reaksi tanpa

mempengaruhi kesetimbangan reaksi karena mampu menaikkan

perbedaan lintasan molekular dari reaksi. Katalis berpori dengan pori-

pori sangat kecil akan memuat molekul-molekul kecil tetapi mencegah

molekul besar masuk. Selektivitas molekuler seperti ini disebut

molecular sieve yang terdapat dalam substansi zeolit alam. [Bambang

P, dkk, 1995]

e. Penyaring / Pemisah

Zeolit sebagai penyaring molekul maupun pemisah didasarkan atas

perbedaan bentuk, ukuran, dan polaritas molekul yang disaring. Sifat

ini disebabkan zeolit mempunyai ruang hampa yang cukup besar.

Molekul yang berukuran lebih kecil dari ruang hampa dapat melintas

sedangkan yang berukuran lebih besar dari ruang hampa akan ditahan.

[Bambang P, dkk, 1995]
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3. Aktifasi Zeolit

Proses aktivasi zeolit alam bertujuan untuk meningkatkan sifat-sifat

khusus zeolit dengan cara menghilangkan unsur-unsur pengotor dan

menguapkan air yang terperangkap dalam pori kristal zeolit sehingga

jumlah pori dan luas permukaan spesifiknya bertambah.

Pengaktivasian zeolit alam ada 3 macam, yaitu :

a. Aktifasi Kimia

Larutan kimia yang dapat dipergunakan untuk proses aktivasi zeolit

alam adalah larutan asam (H2SO4) dan larutan basa (NaOH). Prosesnya

adalah zeolit alam dengan ukuran tertentu ditimbang, ditambahkan

dengan larutan H2So4 0,2 N, diaduk selama 45 menit dengan

menggunakan motor pengaduk, lalu dicuci dengan aquades sampai

kondisi netral dan selanjutnya dikeringkan. [Susila, 2006]

Aktivasi kimia adalah pengaktifasian dengan menggunakan bahan-

bahan kimia, baik berupa asam ataupun basa. Fungsi asam atau basa

adalah untuk mencuci kation-kation yang mengotori permukaan zeolit.

Bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses aktivasi zeolit alam

adalah larutan asam (H2SO4, HCl dan HNO3) dan larutan basa (NaOH

dan KOH) (Humam, 1996 dan Husaini, 1992 dalam Satwika 2010).

Tujuan aktivasi secara kimia adalah membersihkan permukaan pori,

melarutkan oksida-oksida pengotor termasuk silika dan aluminium

bebas serta mengatur kembali letak atom serta melarutkan beberapa

logam alkali dan alkali tanah sehingga dapat terbentuk zeolit-H+ atau

zeolit-Na+. [Hendri, 2000  dan  Suyartono, 1992 dalam Satwika 2010]
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Proses pertukaran kation pada aktivasi kimia dapat ditunjukkan

sebagai berikut :

Zeolit-Mn   +   NaOH  Zeolit-Na+ +  MnOH ….. (2)

Pada penelitian ini digunakan aktivasi dengan larutan NaOH 0,5N.

dengan perbandingan 1:1, dan pengadukan dilakukan selama 1 jam.

Kemudian dilakukan aktifasi fisik pada zeolit tersebut.

b. Aktifasi Fisik

Pengaktivasian zeolit alam secara fisik dilakukan dengan pemanasan.

Proses pemanasan zeolit alam dilakukan pada suhu 200-400 0C dan

waktu pemanasan dalam sistem vakum 2-3 jam, sedangkan jika

diruang terbuka sekitar 5-6 jam menurut Suyartono dan Husaini

(1992). Pada penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2009) digunakan

variasi pemanasan 175oC, 225oC, dan 275oC selama 2 jam. Kemudian

variasi juga dilakukan pada penggunaan perekat yaitu 4%, 5%, dan

6%. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanasan

pada temperatur 225oC lebih baik dari temperatur yang lain. Hasil

yang sama ditunjukkan pada pengujian kekerasan Vickers (VHN),

zeolit pelet yang di aktivasi pada 225oC dengan jumlah perekat 6 %

rata-rata nilainya adalah sebesar 3,867. Sedangkan untuk temperatur

pemanasan 175oC dan 275oC dengan jumlah perekat yang sama

hasilnya adalah 3,2888 dan 2,566. Penelitian yang lain juga dilakukan

oleh Triatmaja (2011) menggunakan zeolit pelet yang diaktivasi fisik

dengan pemanasan pada temperatur 225oC selama 1 jam.
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c. Aktivasi Gabungan

Aktivasi gabungan adalah pengaktivasian zeolit alam secara kimia dan

fisik. Setelah di aktivasi secara kimia, maka zeolit dilanjutkan dengan

aktivasi fisik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Niwatana (2011)

suhu pemanasan dalam aktivasi gabungan adalah 225ºC selama 2 jam.

4. Kelebihan zeolit

Zeolit dengan bentuknya yang menyerupai sarang lebah yang berongga

mempunyai kemampuan dalam mengadsorbsi, dimana zeolit dapat

digunakan untuk menyerap bermacam material. Dalam hal ini zeolit

digunakan untuk menyerap N2 dan H2O. Zeolit dalam mengadsorbsi

molekul yang diserapnya didasarkan 2 hal, yaitu :

a. Ukuran Molekul

Zeolit jenis klinoptilolit memiliki ukuran diameter pori 4 A0 sedangkan

dalam udara N2 yang berbentuk elips memiliki panjang sumbu mayor

4,1 A0 dan sumbu minor 3 A0. O2 yang juga berbentuk elips memiliki

panjang sumbu mayor 3,9 A0 dan minor 2,8 A0 sehingga  N2 yang

berdiameter mayor akan terikat dan tidak dapat melewati pori zeolit

sedangkan N2 yang berdiameter minor dan O2 dengan mudah melewati

pori zeolit. [Bekkum, 1991 Dalam Gunaryo Okto. 2010]

b. Selektifitas permukaan

Selektifitas permukaan artinya sifat dari molekul gas seperti gas N2

yang mempunyai 4 kutub (quadropole) lebih mudah ditangkap oleh

zeolit dibandingkan gas O2 yang mempunyai 2 kutub. Kristal zeolit
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yang telah didehidrasi merupakan adsorben yang selektif dan

mempunyai efektifitas adsorbsi yang tinggi, yaitu dapat memisahkan

molekul-molekul berdasarkan ukuran dan konfigurasi molekul, dan

merupakan adsorben yang selektif terhadap molekul yang polar.

[Gunaryo, 2010]

Penyaringan molekul dapat dilustrasikan seperti terlihat pada Gambar 4

dibawah ini.

(a). Berdasarkan perbedaan ukuran (b). Sifat zeolit yang selektif
terhadap molekul polar molekul

Gambar 4. Analogi N2 yang terikat oleh zeolit. [Niwatana, 2011]

C. Tepung Tapioka

Tepung tapioka mempunyai banyak kegunaan baik dalam industri pangan

maupun non pangan. Menurut Grace (1977) dalam Triatmaja (2011), tepung

tapioka maupun hasil olahannya digunakan pada industri pangan dengan

berbagai tujuan, yaitu:

1. Langsung dimakan sebagai bahan makanan.

2. Sebagai pengental (thickner) dengan menggunakan sifat pasta tapioka

(sup, saus, makanan bayi).
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3. Sebagai pengisi (filler) untuk sup, pil, tablet, hasil-hasil farmasi

lainnya.

4. Sebagai bahan pengikat (binder) untuk menggabungkan massa

mencegahnya dari penguapan selama pemasakan (sosis dan daging).

5. Sebagai bahan penstabil (stabilizer), karena pati mempunyai sifat daya

mengikat air yang tinggi, misalnya pada pembuatan es krim.

Bila pati dimasukkan dalam air panas maka molekul-molekul rantai panjang

akan terurai dan campuran pati atau air akan menjadi kental. [Gunaryo, 2010]

Mekanisme gelatinisasi terjadi pada suhu 60 – 850 C yang mana pada

temperatur inilah pati mengembang dan mengental dengan cepat dan pada saat

itu tepung tapioka (pati) memiliki daya rekat yang cukup tinggi. [Mc Ready,

1970 dalam Triatmaja, 2011]

Bila energi kinetik molekul-molekul air menjadi lebih kuat dari daya tarik

menarik antar molekul pati dalam granula, air dapat masuk dalam butir-butir

pati. Hal ini akan menyebabkan pembengkakan granula yang dikenal dengan

istilah gelatinisasi. [Winarno, 1997 dalam Triatmaja, 2011]
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D. Motor Bakar

1. Sejarah Singkat

(a) (b) (c)

Gambar 5. Motor pertama. (a) sepeda moto rancangan Ernest Michaux
seorang Perancis pada tahun 1868,(b). rancangan Edward
Butler pada tahun 1885 dan (c). rancangan Gottlieb Daimler
tahun 1885. [http://4.bp.blogspot.com]

Perancang pertama sepeda motor adalah Ernest Michaux seorang Perancis

pada tahun 1868. Tenaga Penggerak yang dipergunakan pada waktu itu

direncanakan ialah mesin uap. Proyek ini tidak berhasil, kemudian pada

tahun 1885 Edward Butler mencoba menyempurnakan dengan membuat

kendaraan lain yakni yang mempergunakan tiga roda dan digerakan motor

dari jenis mesin pembakaran dalam. Pada tahun yang sama Gottlieb

Daimler memperkenalkan ciptaannya berupa sepeda bermesin, dan dengan

begitu dialah sebenarnya pencipta sepeda motor yang berhasil. [Fathulm,

2009]

2. Pengertian Motor Bakar

Motor bakar adalah salah satu bagian dari mesin kalor yang berfungsi

untuk mengkonfersi energi thermal hasil pembakaran dari bahan bakar
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menjadi energy mekanis. Motor bakar pada umumnya dibedakan menjadi

dua yaitu motor bensin dan motor diesel.

Motor bensin dan diesel  bekerja menurut prinsip 4-langkah (4 takt) dan 2-

langkah (2 takt).  Yang dimaksut dengan istilah “Langkah” disini adalah

perjalanan torak (piston) dari titik mati atas ke titik mati bawah [Daryanto,

2000].

a. Motor Bensin

Motor bensin termasuk ke dalam jenis motor bakar torak. Proses

pembakaran bahan bakar dan udara di dalam silinder (internal

combustion engine). Motor bakar bensin dilengkapi dengan busi dan

karburator yang membedakanya dengan motor diesel .Busi berfungsi

untuk membakar campuran udara-bensin yang telah dimampatkan

dengan jalan memberi loncatan api listrik diantara kedua elektrodanya.

Karena itu motor bensin dinamai dengan spark ignitions. Sedangkan

karburator adalah tempat bercampurnya udara dan bensin. Campuran

tersebut kemudian masuk ke dalam silinder yang dinyalakan oleh

loncatan bunga api listrik dari busi menjelang akhir langkah kompresi.

[Chandra, 2010]

Motor bensin 4-langkah juga disebut motor campur yaitu menghisap

campuran yang mudah terbakar, biasanya terdiri atas bensin dan udara

pada saat terjadi langkah isap. [Arends dan Berenschot, 1980]

Motor bakar bensin 4-langkah adalah salah satu jenis mesin

pembakaran dalam (internal combustion engine) yang beroperasi
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Keterangan mengenai proses-proses pada siklus diatas adalah sebagai

berikut. [Wardono, 2004] :

1. Proses 0 → 1 adalah langkah hisap

Pada langkah hisap campuran udara-bahan bakar dari karburator

terhisap masuk ke dalam silinder dengan bergeraknya piston dari

TMA menuju TMB. Katup hisap pada posisi terbuka, sedang katup

buang pada posisi tertutup. Di akhir langkah hisap, katup hisap

tertutup secara otomatis. Fluida kerja dianggap sebagai gas ideal

dengan kalor spesifik konstan. Proses dianggap berlangsung pada

tekanan konstan.

2. Proses 1 → 2 adalah langkah kompresi

Pada langkah kompresi katup hisap dan katup buang dalam

keadaan tertutup. Selanjutnya piston bergerak ke atas, dari TMB

menuju TMA. Akibatnya campuran udara-bahan bakar

terkompresi. Proses kompresi ini menyebabkan terjadinya kenaikan

temperatur dan tekanan campuran tersebut, karena volumenya

semakin kecil. Campuran udara-bahan bakar terkompresi ini

menjadi campuran yang sangat mudah terbakar. Proses kompresi

ini dianggap berlangsung secara isentropik.

3. Proses 2 → 3 adalah langkah kerja

Pada saat piston hampir mencapai TMA, loncatan nyala api listrik

diantara kedua elektroda busi diberikan ke campuran udara-bahan

bakar terkompresi sehingga sesaat kemudian campuran udara-
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bahan bakar ini terbakar. Akibatnya terjadi kenaikan temperatur

dan tekanan yang drastis. Kedua katup pada posisi tertutup. Proses

ini dianggap sebagai proses pemasukan panas (kalor) pada volume

konstan.

4. Proses 3 → 4 adalah langkah buang volume konstan

Kedua katup masih pada posisi tertutup. Gas pembakaran yang

terjadi selanjutnya mampu mendorong piston untuk bergerak

kembali dari TMA menuju TMB. Dengan bergeraknya piston

menuju TMB, maka volume gas pembakaran di dalam silinder

semakin bertambah, akibatnya temperatur dan tekanannya turun.

Proses ekspansi ini dianggap berlangsung secara isentropik.

5. Proses 1 → 0 adalah langkah buang tekanan konstan

piston bergerak kembali dari TMB menuju TMA. Gas pembakaran

didesak keluar melalui katup buang (saluran buang) dikarenakan

bergeraknya piston menuju TMA. Langkah ini dianggap sebagai

langkah pembuangan gas pembakaran pada tekanan konstan.

b. Motor Diesel

Motor bakar diesel yang berbeda dengan motor bakar bensin proses

penyalaannya bukan dengan loncatan bunga api listrik. Pada langkah

isap hanyalah udara segar yang masuk kedalam silinder. Pada waktu

torak hampir mencapai TMA bahan bakar disemprotkan kedalam

silinder. Terjadilah penyalaanan untuk pembakaran, karena pada saat
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udara masuk kedalam silinder tekanan dan temperaturnya sudah tinggi.

[Chandra, 2010]

Pada motor diesel hanya jumlah bahan bakar yang diinjeksikan yang

diatur dan disesuaikan dengan beban, tetapi jumlah pemasukan udara

tetap. Disini perbandingan campuran udara dan bahan bakar dapat

berbeda-beda tetapi penyalaan tetap terjadi dan tidak tergantung dari

perbandingan campuran. [Soenarta dan Furuhama, 1995]

E. Proses Pembakaran

Motor bensin adalah motor pembakaran yang menggunakan bahan bakar

bensin.  Bensin mempunyai sifat yang mudah menguap, mudah menyala dan

terbakar. Dalam pemakaiannya pada motor pembakaran, bensin cair ini

terlebih dahulu harus diubah menjadi bentuk uap atau kabut agar mudah

terbakar. Bensin terdiri dari molekul-molekul hidrokarbon. Bensin yang

mengandung molekul-molekul hidrokarbon dengan titik didih rendah akan

memudahkan motor dihidupkan pada suhu sekeliling yang rendah. Disamping

itu kendaraan dapat dijalankan tanpa pemanasan yang agak lama pada beban

yang redah. Bensin harus dicampur lebih dahulu dengan udara sebelum

dimasukkan dalam silinder campuran udara dan bahan bakar setelah masuk

kedalam silinder kemudian dikompresikan dan pada saat akhir kompresi baru

dinyalakan. Dan untuk mencampur udara dengan bahan bakar secara otomatis

dengan satu perbandingan tertentu pada suatu saat dan kondisi tertentu

diperlukan karburator. [Soenarta dan Furuhama, 1995]
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Seperti dijelaskan oleh Wardono (2004), pembakaran adalah reaksi kimia

antara komponen-komponen bahan bakar (C dan H) dengan komponen udara

(O) yang berlangsung sangat cepat, yang membutuhkan panas awal untuk

menghasilkan panas yang jauh lebih besar sehingga menaikkan suhu dan

tekanan gas pembakaran. Secara lebih detail dapat dijelaskan bahwa, proses

pembakaran adalah proses oksidasi (penggabungan) antara molekul-molekul

oksigen (‘O’) dengan molekul-molekul (partikel-partikel) bahan bakar yaitu

karbon (‘C’) dan hidrogen (‘H’) untuk membentuk karbon dioksida (CO2) dan

uap air (H2O) pada kondisi pembakaran sempurna. Disini proses pembentukan

CO2 dan H2O hanya bisa terjadi apabila panas kompresi atau panas dari

pemantik telah mampu memisah/memutuskan ikatan antar partikel oksigen

(O-O) menjadi partikel ‘O’ dan ‘O’, dan juga mampu memutuskan ikatan

antar partikel bahan bakar (C-H dan/atau C-C) menjadi partikel ‘C’ dan ‘H’

yang berdiri sendiri. Baru selanjutnya partikel ‘O’ dapat beroksidasi dengan

partikel ‘C’ dan ‘H’ untuk membentuk CO2 dan H2O.

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses oksidasi atau proses pembakaran antara

udara dan bahan bakar tidak pernah akan terjadi apabila ikatan antar partikel

oksigen dan ikatan antar partikel bahan bakar tidak diputus terlebih dahulu.

Kalau tidak cukup tersedia oksigen, maka sebagian dari karbon, akan

bergabung dengan oksigen menjadi CO. Akibat terbentuknya karbon

monoksida, maka jumlah panas yang dihasilkan hanya 30 persen dari panas

yang ditimbulkan oleh pembentukan karbon monoksida sebagaimana

ditunjukkan oleh reaksi kimia berikut. [Wardono, 2004]
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reaksi cukup oksigen: kJCOOC 5.39322  , … (3)

reaksi kurang oksigen: kJCOOC 5.11022
1  . … (4)

Keadaan yang penting untuk pembakaran yang efisien adalah distribusi bahan

bakar dan bercampurnya dengan udara harus bergantung pada gerakan udara

yang disebut pusaran. Energi panas yang dilepaskan sebagai hasil proses

pembakaran digunakan untuk menghasilkan daya motor bakar tersebut. Reaksi

pembakaran ideal dapat dilihat di bawah ini :

C8H18 + 12,5(O2 + 3,773N2)               8 CO2 + 9 H2O + 12,5 (3,773 N2) … (5)

Dari reaksi di atas dapat dilihat bahwa N2 tidak ikut dalam reaksi pembakaran.

Reaksi pembakaran di atas adalah reaksi pembakaran ideal. Sedangkan reaksi

pembakaran sebenarnya atau aktual dapat berupa seperti dibawah ini

[Heywood, 1998 dalam Triatmaja, 2011] :

CxHy + (O2 + 3,773N2)               CO2 + H2O + N2 + CO + NOx + HC … (6)

Udara lingkungan mempunyai komposisi sebagai berikut, nitrogen

(N2)78,03%, oksigen (O2) 20,90%, argon (Ar) 0,94%, karbon dioksida (CO2)

0,03% dan gas-gas lainnya seperti uap air, helium, neon, kripton, xenon

(0,1%). [Triatmaja, 2011]

Kalau campuran udara dan bahan bakar terbakar di dalam ruang pembakaran

yang dibentuk dari atau dibatasi oleh torak (piston), silinder dan kepala

silinder akan menghasilkan gas pembakaran yang bersuhu dan bertekanan

tinggi. Gas pembakaran ini akan menekan torak (piston) ke bawah dan

menghasilkan daya dengan cara sebagai berikut. [Soenarta dan Furuhama,

1995] :
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Gambar 8. Daya dari motor. [Soenarta dan Furuhama,1995]

Panas yang dihasilkan dari pembakaran campuran udara bahan bakar akan

diubah oleh motor dalam bentuk hasil yang efisien, bila [Soenarta dan

Furuhama, 1995] :

1. Pembakaran sempurna. Pemberian udara cukup.

2. Perbandingan kompresi tinggi, sangat efektif untuk memperoleh hasil

yang besar dan peningkatan efisiensi.  Yang penting dari semua ini adalah

pencegahan knocking.

3. Kecepatan pembakaran tinggi. Pembakaran harus sempurna pada saat

torak berada dekat dengan TMA dan ekspansi harus terjadi dengan baik.

Untuk itu harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kecepatan pembakaran yang tinggi akan diikuti oleh kenaikan suhu

dan tekanan. Jadi perbandingan kompresi akan dinaikkan sampai suatu
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batas dimana motor tidak menghasilkan knock, dan campuran harus

cukup gemuk untuk memperoleh suhu yang sangat tinggi.

b. Untuk membantu proses pembakaran, gas dalam silinder harus

digerakkan/diaduk. Hal ini sangat efektif untuk mencegah terjadinya

knocking. Dan menaikkan perbandingan kompresi untuk pembakaran

campuran kurus perlu perhatian yang cukup.

4. Ruang pembakaran kompak. Bagian campuran udara bahan bakar yang

letaknya jauh dari busi, cenderung membuat knock pada motor. Karena itu

ruang bakar dibuat kompak, agar luas permukaan ruang bakar menjadi

kecil dan dapat diperkecil kehilangan panasnya.

5. Pendinginannya baik. Suhu dinding ruang harus diusahakan rendah untuk

menghindari terjadinya pembakaran yang tidak semestinya dan

mengurangi pemakaian minyak pelumas. Untuk motor dengan

perbandingan kompresi tinggi, perbandingan air lebih baik dari pada

perbandingan udara dan kepala silinder aluminium lebih baik dari besi cor.

F. Parameter Prestasi Motor Bensin 4-Langkah

Prestasi mesin biasanya dinyatakan dengan efisiensi thermal,  th. Karena pada

motor bakar 4 langkah selalu berhubungan dengan pemanfaatan energi

panas/kalor, maka efisiensi yang dikaji adalah efisiensi thermal. Efisiensi

thermal adalah perbandingan energi (kerja/daya) yang berguna dengan energi

yang diberikan. Prestasi mesin dapat juga dinyatakan dengan daya output dan

pemakaian bahan bakar spesifik engkol yang dihasilkan mesin. Daya output

engkol menunjukan daya output yang berguna untuk menggerakan sesuatu
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atau beban. Sedangkan pemakaian bahan bakar spesifik engkol menunjukan

seberapa efisien suatu mesin menggunakan bahan bakar yang disuplai untuk

menghasilkan kerja. Prestasi mesin sangat erat hubungannya dengan parameter

operasi, besar kecilnya harga parameter operasi akan menentukan tinggi

rendahnya prestasi mesin yang dihasilkan. [Wardono, 2004]

Untuk mengukur prestasi kendaraan bermotor bensin 4–langkah dalam

aplikasinya diperlukan parameter sebagai berikut :

1. Konsumsi bahan bakar, semakin sedikit konsumsi bahan bakar kendaraan

bermotor bensin 4 – langkah, maka semakin tinggi prestasinya.

2. Akselerasi, semakin tinggi tingkat akselerasi kendaraan bermotor bensin

4–langkah maka prestasinya semakin meningkat.

3. Waktu tempuh, semakin singkat waktu tempuh yang diperlukan pada

kendaraan bermotor bensin 4–langkah untuk mencapai jarak tertentu, maka

semakin tinggi prestasinya.

4. Putaran mesin, putaran mesin pada kondisi idle dapat menggambarkan

normal atau tidaknya kondisi mesin. Perbedaan putaran mesin juga

menggambarkan besarnya torsi yang dihasilkan.

G. Gas Buang

Akhir-akhir ini gas buang dari mobil dan motor sangat menarik perhatian

karena dapat mengotori udara dan membahayakan kesehatan. Dalam

penelitian ini tidak dibahas tentang dampak medisnya, tetapi yang akan

dibahas adalah bagian-bagian dari gas buang, yaitu  :
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1. Karbonmonoksida (CO)

Karbon monoksida, rumus kimia CO, adalah gas yang tak berwarna, tak

berbau, dan tak berasa. Gas CO sebagian besar berasal dari pembakaran

bahan fosil dengan udara, berupa gas buang. Apabila gas CO masuk

kedalam paru-paru, gas tersebut akan ikut terbawa oleh darah dan akan

menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh sebab

itu gas CO bersifat racun yang akan mengganggu proses metabolisme

darah karena gas CO akan bereaksi dengan hemoglobin, seperti yang

ditulis oleh Saputra (2009), dalam  artikel yang berjudul

Karbonmonoksida dan Dampak Terhadap Kesehatan.

Karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran tak sempurna dari senyawa

karbon, sering terjadi pada mesin pembakaran dalam. Karbon monoksida

terbentuk apabila terdapat kekurangan oksigen dalam proses pembakaran.

Banyaknya CO dari gas buang itu tergantung dari perbandingan bahan

bakar dan udara. Hanya pada pembakaran yang sempurna dari bahan bakar

maka nilai CO-nya dapat nihil. [Arends dan Berenschot, 1980]

Kalau suhu pembakarannya rendah dan lambat serta bagian dari dinding

ruang pembakarannya yang dingin agak besar, secara alamiah motor

memancarkan banyak CO, saat baru saja dihidupkan atau berputar bebas

waktu pemanasan. [Soenarta dan Furuhama, 1995]
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2. Hidrokarbon (HC)

Hidrokarbon tidak begitu merugikan manusia, tetapi merupakan salah satu

penyebab kabut campuran asap. Di Los Angeles (USA), beberapa kota di

Jepang mempunyai pengalaman mengenai kabut campuran asap (smog).

Semakin kecil karar HC pembakaran itu akan semakin sempurna, ini

menunjukkan makin sedikitnya bahan bakar yang terbuang. [Soenarta dan

Furuhama, 1995]

3. Karbondioksida (CO2)

Konsentrasi CO
2

menunjukkan secara langsung status proses pembakaran

di ruang bakar. Semakin tinggi maka semakin baik. Saat AFR berada di

angka ideal, emisi CO
2

berkisar antara 12% sampai 15%. Apabila AFR

terlalu kurus atau terlalu kaya, maka emisi CO
2

akan turun secara drastis.

Apabila CO
2

berada dibawah 12%, maka kita harus melihat emisi lainnya

yang menunjukkan apakah AFR terlalu kaya atau terlalu kurus. Perlu

diingat bahwa sumber dari CO
2

ini hanya ruang bakar. Apabila CO
2

terlalu

rendah tapi CO dan HC normal, menunjukkan adanya kebocoran exhaust

pipe. Semakin tinggi kadar CO
2

semakin sempurna pembakarannya dan

semakin bagus akselerasinya. [google, 2011 dalam Triatmaja, 2011]

H. Standar Pengujian Emisi

Berdasarkan tulisan dari Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 2005,

tentang cara uji emisi gas buang kendaraan bermotor roda dua pada putaran
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indle. SNI ini merupakan hasil pengkajian dari SNI 09-3678-1995. SNI ini

menggunakan referensi metode standar dari International Organization for

Standardization (ISO) dan Regulasi United Nation for Economic Commission

for Europ (UN-ECE). Secara teknis, SNI ini di siapkan dan telah di uji coba

oleh laboratorium yang terakreditasi dalam rangka validasi dan verifikasi

metode serta dikonsensuskan oleh Subpanitia Teknis Kualitas Udara dari

panitia Teknis 207S, Sistem Menejemen Lingkungan.

Standar ini telah disepakati dan disetujui dalam rapat konsensus dengan

peserta rapat yang mewakili produsen, konsumen, ilmuan, instansi teknis,

pemerintah terkait dari pusat maupun daerah pada tanggal 5 November 2004

di Depok. Dengan ditetapkannya SNI 19-71183-2005, maka SNI 09-3678-

1995 dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun cara pengujiannya adalah sebagai

berikut :

1. Prinsip

Pengujian indle dilakukan dengan cara menghisap gas buang kendaraan

bermotor kedalam alat uni gas analyzer kemudian diukur kandungan CO

dan HC.

2. Peralatan

a. Alat ukur gas (analyzer)

Alat uji emisi gas buang yang digunakan sebagaimana persyaratan

yang diberikan oleh ISO 3930 atau OIML R99.

b. Alat ukur temperatur oli mesin atau busi

c. Alat ukur putaran mesin

d. Alat ukur temperatur lingkungan
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3. Persiapan kendaraan uji

Persiapan kendaraan uji dilakukan dengan tahapan sebagai berikit :

a. Kendaraan yang diukur harus dalam keadaan datar.

b. Pipa gas buang (knalpot) tidak bocor.

c. Termperatur mesin normal (60oC sampai dengan 70oC atau sesuai

rekomendasi manufaktur) dan sistem asesoris (lampu) dalam kondisi

mati.

d. Kondisi temperatur tempat kerja pada 20oC sampai dengan 35oC.

4. Persiapan Peralatan

Persiapan gas analyzer dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pastikan bahwa alat dalam kondisi telah dikalibrasi.

b. Hidupkan sesuai dengan prosedur pengoperasian (Sesuai dengan

rekomendasi manufaktur alat uji).

5. Pengukuran dan pencatatan

Pengujian komposisi gas CO, dan HC menggunakan gas analyzer dengan

tahapan sebagai berikut:

a. Persiapkan kendaraan uji sesuai langkah 3.

b. Siapkan alat uji sesuai langkah 4.

c. Naikkan (acceleration) putaran mesin hingga mencapai 1.900 rpm

sampai dengan 2.100 rpm kemudian tahan selama 60 detik dan

selanjutnya kembalikanpada kondisi indle.

d. Selanjutnya lakukan pengukuran pada kondisi indle dengan putaran

mesin 800 rpm sampai dengan 1400 rpm atau sesuai rekomendasi

manufaktur.

e. Masukkan probe alat uji ke pipa gas buang selama 30 cm, bila kurang

30 cm maka pasang pipa tambahan.
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f. Tunggu 20 detik dan lakukan pengambilan data konsentrasi gas CO

dalam satuan persen (%) dan HC dalam satuan ppm yang terukur pada

alat uji.

Catatan 1 :

Untuk pipa gas buang (knalpot) kendaraan terdiri dari dua pipa

atau lebih, maka perlu dilakukan penyambungan dengan pipa

tunggal dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh

manufaktur.

Catatan 2 :

Bila catatan 1 secara praktis tidak memungkinkan untuk dilakukan

maka perlu dilakukan pengukuran emisi gas buang pada tiap pipa

gas buang dan hasil yang diperoleh rata-rata.

Catatan 3 :

Untuk gas analyzer yang mempunyai kemampuan mengukur

parameter CO2, maka parameter CO yang ditampilkan adalah CO

terkoreksi.

6. Jaminan mutu dan pengendalian mutu

a. Pastikan pipa gas buang (knalpot) tidak bocor.

b. Periksa alat ukur siap untuk digunakan sebagaimana intruksi dari

manufaktur dalam bentuk tercatat (terdokumentasi)

c. Lakukan kalibrasi analyzer sesuai rekomendasi manufaktur dalam

bentuk tercatat (terdokumentasi).

d. Gas standar yang tersertifikat untuk kalibrasi gas analyzer.


