
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Motor Bakar

Motor bakar adalah salah satu bagian dari mesin kalor yang berfungsi untuk

mengkonversi energi termal hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi

mekanis. Motor bakar pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu motor bensin

dan motor diesel (Wardono, 2004).

1. Motor Bensin

Mesin bensin atau mesin Otto dari Nikolaus Otto adalah sebuah tipe mesin

pembakaran dalam yang menggunakan nyala busi untuk proses pembakaran,

dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin atau yang sejenis.

Pada mesin bensin, pada umumnya udara dan bahan bakar dicampur sebelum

masuk ke ruang bakar, sebagian kecil mesin bensin modern mengaplikasikan

injeksi bahan bakar langsung ke silinder ruang bakar termasuk mesin bensin 2 tak

untuk mendapatkan emisi gas buang yang ramah lingkungan. Pencampuran udara

dan bahan bakar dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi, keduanya

mengalami perkembangan dari sistem manual sampai dengan penambahan sensor-
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sensor elektronik. Sistem injeksi bahan bakar di motor Otto terjadi diluar silinder,

tujuannya untuk mencampur udara dengan bahan bakar seproporsional mungkin.

(wikipedia.org/wiki/Mesin_bensin,2012)

a. Mesin 4 Langkah

Mesin empat tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus

pembakaran terjadi empat langkah piston. Sekarang ini, mesin pembakaran dalam

pada mobil, sepeda motor, truk, kapal, alat berat, dan sebagainya, umumnya

menggunakan siklus empat langkah. Empat langkah tersebut meliputi, langkah

hisap (pemasukan), kompresi, tenaga, dan langkah buang yang secara keseluruhan

memerlukan dua putaran poros engkol (crankshaft) per satu siklus pada mesin

bensin atau mesin diesel.

Gambar 1. Prinsip kerja motor 4 langkah
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Gambar 2. Diagram P-v dari siklus ideal motor bakar bensin 4-langkah

(http://erwin-saragih.blogspot.com/).

Keterangan mengenai proses-proses pada siklus udara volume konstan dapat

dijelaskan sebagai berikut (Wardono, 2004):

a. Proses 01 : Langkah hisap (Intake)

Pada langkah hisap campuran udara-bahan bakar dari karburator terhisap

masuk ke dalam silinder dengan bergeraknya piston ke bawah, 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.

b. 1) Proses 12 : Langkah kompresi (Compression)

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
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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.

2)  Proses 23 : Langkah pembakaran volume konstan

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-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.

c.   Proses 34 : Langkah kerja/ekspansi (Expansion)

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.

d. 1) Proses 41 : Langkah buang volume konstan (Exhaust)

Saat piston telah mencapai TMB, katup buang telah terbuka secara

otomatis sedangkan katup hisap masih pada posisi tertutup. Langkah ini
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dianggap sebagai langkah pelepasan kalor gas pembakaran yang terjadi

pada volume konstan.

2) Proses 10 : Langkah buang tekanan konstan

Selanjutnya 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.

(Saragih Erwin blog, 2011)

2. Motor Diesel

Motor diesel memiliki ciri utama yaitu pembakaran bahan bakar di dalam

silinder berlangsung pada tekanan konstan, dimana gas yang dihisap pada

langkah hisap yang merupakan udara murni tersebut berada di dalam

silinder pada waktu piston berada di titik mati atas. Bahan bakar yang

masuk kedalam silinder oleh injector terbakar bersama dengan udara oleh

suhu kompresi yang tinggi.

2.2 . PROSES PEMBAKARAN

Pembakaran adalah reaksi kimia antara komponen-komponen bahan bakar

(karbon dan hidrogen) dengan komponen udara (oksigen) yang berlangsung

sangat cepat, yang membutuhkan panas awal untuk menghasilkan panas yang jauh

lebih besar sehingga menaikkan suhu dan tekanan gas pembakaran. Elemen

mampu bakar atau combustible yang utama adalah karbon dan oksigen. Selama

proses pembakaran, butiran minyak bahan bakar menjadi elemen komponennya,
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yaitu hidrogen dan karbon, akan bergabung dengan oksigen untuk membentuk air,

dan karbon bergabung dengan oksigen menjadi karbon dioksida. Kalau tidak

cukup tersedia oksigen, maka sebagian dari karbon, akan bergabung dengan

oksigen menjadi karbon monoksida. 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).

reaksi cukup oksigen: C + O2 CO2 + 393,5 kJ

reaksi kurang oksigen: C + ½ O2 CO + 110,5 kJ

Keadaan yang penting untuk pembakaran yang efisien adalah gerakan yang cukup

antara bahan bakar dan udara, artinya 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.

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
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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 (Wardono, 2004).

2.3 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 menunjukkan

daya output yang berguna untuk menggerakkan sesuatu atau beban. Sedangkan

pemakaian bahan bakar spesifik engkol menunjukkan 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
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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.

2.4 Adsorpsi

Adsorpsi adalah suatu akibat dari medan gaya pada permukaan padatan

(adsorben) yang menarik molekul-molekul gas atau cair (adsorbat). Menurut

Reynold (1982), adsorpsi adalah suatu proses dimana suatu partikel menempel

pada suatu permukaan akibat dari adanya perbedaan muatan lemah diantara kedua

benda, sehingga akhirnya akan membentuk suatu lapisan tipis partikel-partikel

halus pada permukaan tersebut. Adapun mekanisme penyerapan adalah sebagai

berikut:

a. Molekul adsorbat berpindah menuju lapisan terluar dari adsorben.

b. Karbon aktif dalam kesatuan kelompok mempunyai luas permukaan pori yang

besar sehingga dapat mengadakan penyerapan terhadap adsorbat.

c. Sebagian adsorbat ada yang teradsorpsi di permukaan luar, tetapi sebagian

besar teradsorpsi di dalam pori-pori adsorben dengan cara difusi.

d. Bila kapasitas adsorpsi masih sangat besar, sebagian besar molekul adsorbat

akan teradsorpsi dan terikat di permukaan. Tetapi bila permukaan pori
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adsorben sudah jenuh dengan adsorbat maka akan terjadi dua kemungkinan,

yaitu terbentuk lapisan adsorpsi kedua, ketiga dan seterusnya dan tidak

terbentuk lapisan adsorpsi kedua, ketiga dan seterusnya sehingga adsorbat yang

belum teradsorpsi akan terus berdifusi keluar pori. (Reynold, 1982)

Adsorpsi gas oleh zat padat ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

a. Adsorpsi bersifat selektif, artinya suatu adsorben dapat menyerap suatu gas

dalam jumlah besar, tetapi menyerap gas-gas lain dalam jumlah yang lebih

kecil.

b. Adsorpsi terjadi sangat cepat, yaitu kecepatan adsorpsinya semakin berkurang

dengan semakin banyaknya gas yang diserap.

c. Adsorpsi tergantung pada luas permukaan adsorben, semakin porus adsorben

maka semakin besar daya adsorpsinya.

d. Jumlah gas yang diadsorpsi persatuan berat adsorben tergantung pada tekanan

parsial (partial presure) gas, maka semakin besar tekanan maka semakin

banyak gas diserap.

Proses awal kontaminan gas berkontak dengan adsorben pada bagian paling atas

dari kolom adsorpsi. Adsorbat makin lama makin diserap sejalan dengan

mengalirnya gas tersebut kebawah melewati kolom. Panjang dari daerah dalam

kolom dimana molekul adsorbat diserap disebut zone adsorpsi (Reynold, 1982).

Kontaminan gas yang telah melewati zona adsorpsi mempunyai konsentrasi nol,

tetapi karena adanya faktor keseimbangan dan faktor kinetik, beberapa

kontaminan gas dengan konsentrasi rendah akan lolos di dalam effluen. Bagian

atas adsorben menjadi jenuh oleh adsorbat dan zona adsorpsi bergeser ke bagian
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bawah. Akhirnya tepi bawah zona adsorpsi menyentuh dasar kolom dan

konsentrasi effluent mulai naik (jenuh). Waktu dimana zona adsorpsi menyentuh

dasar kolom dan konsentrasi effluent mulai naik disebut sebagai waktu jenuh.

Kapasitas adsorben dalam kolom akan jenuh seiring dengan bertambahnya waktu.

2.5 Arang dan Arang Aktif

a.  Arang

Arang adalah residu hitam berisi karbon tidak murni yang dihasilkan dengan

menghilangkan kandungan air dan komponen volatil dari hewan atau tumbuhan.

Arang umumnya didapatkan dengan memanaskan kayu, gula, tulang, dan benda

lain. Arang yang hitam, ringan, mudah hancur, dan meyerupai batu bara ini terdiri

dari 85% sampai 98% karbon, sisanya adalah abu atau benda kimia lainnya.

(Rangga, 2010)

Gambar 3 arang kering
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1. Arang kayu

Arang kayu adalah arang yang terbuat dari bahan dasar kayu. Arang kayu paling

banyak digunakan untuk keperluan memasak seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Sedangkan penggunaan arang kayu yang lainnya adalah sebagai penjernih air,

penggunaan dalam bidang kesehatan, dan masih banyak lagi. Bahan kayu yang

digunakan untuk dibuat arang kayu adalah kayu yang masih sehat, dalam hal ini

kayu belum membusuk.

2. Arang serbuk gergaji

Arang serbuk gergaji adalah arang yang terbuat dari serbuk gergaji yang dibakar.

Serbuk gergaji biasanya mudah didapat di tempat-tempat penggergajian atau

tempat pengrajin kayu. Serbuk gergaji adalah bahan sisa produksi yang jarang

dimanfaatkan lagi oleh pemilknya. Sehingga harganya bisa terbilang murah.

selain dapat untuk bahan bakar, arang serbuk gergaji biasanya dimanfaatkan untuk

campuran pupuk dan dapat diolah menjadi briket arang.

3. Arang sekam padi

Arang sekam padi biasa digunakan sebagai pupuk dan bahan baku briket arang.

Sekam yang digunakan bisa diperoleh di tempat penggilingan padi. Selain

digunakan untuk arang, sekam padi juga sering dijadikan bekatul untuk pekan

ternak. Arang sekam juga bisa digunakan sebagai campuran pupuk dan media

tanam di persemaian. Hal ini karena sekam padi memiliki kemampuan untuk

menyerap dan menyimpan air sebagai cadangan makanan.
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4. Arang tempurung kelapa

Arang tempurumg kelapa adalah arang yang berbahan dasar tempurung kelapa.

Pemanfaatan arang tempurung kelapa ini termasuk cukup strategis sebagai sektor

usaha. Hal ini karena jarang masyarakat yang memanfaatkan tempurung

kelapanya. Selain dimanfaatkan dengan dibakar langsung, tempurung kelapa

dapat dijadikan sebagai bahan dasar briket arang.

Tempurung kelapa yang akan dijadikan arang harus dari kelapa yang sudah tua,

karena lebih padat dan kandungan airnya lebih sedikit dibandingkan dari kelapa

yang masih muda. Harga jual arang tempurung kelapa terbilang cukup tinggi.

Selain berkualitas tinggi, untuk mendapatkan tempurung kelapanya juga terbilang

sulit dan harganya cukup mahal.

5. Arang serasah

Arang serasah adalah arang yang terbuat dari serasah atau sampah dedaunan. Bila

dibandingkan dengan bahan arang lain, serasah termasuk bahan yang paling

mudah didapat. Arang serasah juga bisa dijadikan briket arang, karena mudah

dihancurkan.

6. Briket arang

Jenis arang yang terakhir dan sudah banyak terdapat dimasyarakat adalah Briket

Arang. Briket arang adalah arang yang terbuat dari arang jenis lain yang

dihaluskan terlebih dahulu kemudian dicetak sesuai kebutuhan dengan campuran

tepung kanji. Tujuan pembuatan briket arang adalah untuk menambah jangka

waktu bakar dan untuk menghemat biaya.
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Arang yang sering dijadikan briket arang diantaranya adalah arang sekam, arang

serbuk gergaji, dan arang serasah. Arang- arang tersebut terlalu kecil untuk

digunakan langsung dan akan cepat habis. Sehingga akan lebih awet jika diubah

menjadi briket arang. Untuk arang tempurung kelapa dapat dijadikan briket arang,

tetapi hanya tempurung yang sudah remuk. Sedangkan tempurung yang masih

utuh tidak perlu dijadikan briket arang.

7. Arang kulit buah mahoni

Arang kulit buah mahoni adalah arang dengan bahan dasar kulit buah mahoni.

Bila dilihat secara kasat mata, kulit buah mahoni memiliki tekstur yang keras dan

padat. Sayang jika hanya dibiarkan tertumpuk disekitar halaman. Arang kulit buah

mahoni diproses menggunakan tungku drum, sama halnya dengan arang kayu.

Arang jenis ini juga dapat diolah menjadi briket arang. Arang yang dihasilkan dari

kulit buah mahoni juga terbukti memiliki kualitas yang cukup baik. Jika dibakar

hanya mengeluarkan sedikit asap. Nilai kalor yang dihasilkan saat dibakar sangat

tinggi dan lebih tahan lama sehingga dapat menghemat biaya pengeluaran.

Arang kulit buah mahoni ini memang terdengar baru. Akan tetapi melihat kualitas

arang yang dihasilkan, arang ini pasti akan banyak diminati dan dibutuhkan oleh

masyarakat luas. Hal ini juga dapat dijadikan alternatif produksi bagi para

wirausaha arang.

b. Arang aktif

Arang aktif merupakan senyawa karbon amorph, yang dapat dihasilkan dari

bahan-bahan yang mengandung karbon atau dari arang yang diperlakukan dengan

cara khusus untuk mendapatkan permukaan yang lebih luas. Luas permukaan
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arang aktif berkisar antara 300-3500 m2/gram dan ini berhubungan dengan

struktur pori internal yang menyebabkan arang aktif mempunyai sifat sebagai

adsorben. Arang aktif dapat mengadsorpsi gas dan senyawa-senyawa kimia

tertentu atau sifat adsorpsinya selektif, tergantung pada besar atau volume pori-

pori dan luas permukaan. Daya serap arang aktif sangat besar, yaitu 25-1000%

terhadap berat arang aktif.

Arang aktif dibagi atas 2 tipe, yaitu arang aktif sebagai pemucat dan sebagai

penyerap uap. Arang aktif sebagai pemucat, biasanya berbentuk powder yang

sangat halus, diameter pori mencapai 1000 A0, digunakan dalam fase cair,

berfungsi untuk memindahkan zat-zat penganggu yang menyebabkan warna dan

bau yang tidak diharapkan, membebaskan pelarut dari zat-zat penganggu dan

kegunaan lain yaitu pada industri kimia dan industri baru. Arang aktif sebagai

pemucat diperoleh dari serbuk- serbuk gergaji, ampas pembuatan kertas atau dari

bahan baku yang mempunyai densitas kecil dan mempunyai struktur yang lemah.

Arang aktif sebagai penyerap uap, biasanya berbentuk granular atau pellet yang

sangat keras diameter pori berkisar antara 10-200 A0, tipe pori lebih halus,

digunakan dalam fase gas, berfungsi untuk memperoleh kembali pelarut, katalis,

pemisahan dan pemurnian gas. Arang aktif sebagai penyerap uap diperoleh dari

tempurung kelapa, tulang, batu bata atau bahan baku yang mempunyai struktur

keras.

Aktivasi adalah suatu perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk

memperbesar pori yaitu dengan cara memecahkan ikatan hidrokarbon atau

mengoksidasi molekul-molekul permukaan sehingga arang mengalami perubahan
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sifat, baik fisika maupun kimia, yaitu luas permukaannya bertambah besar dan

berpengaruh terhadap daya adsorpsi.

Metoda yang umum digunakan dalam pembuatan arang aktif adalah:

a. Aktivasi Kimia: proses pemutusan rantai karbon dari senyawa organik

dengan pemakaian bahan-bahan kimia. Aktivator yang digunakan adalah bahan-

bahan kimia seperti: hidroksida logam alkali garam-garam karbonat, klorida,

sulfat, fosfat dari logam alkali tanah dan khususnya Zn  asam-asam anorganik

seperti H2SO4 dan H3PO4. Arang sebagai pemucat, dapat dibuat dengan aktivasi

kimia. Bahan baku dicampur dengan bahan-bahan kimia, kemudian campuran

tersebut dipanaskan pada temperatur 500°C-900°C. Selanjutnya didinginkan,

dicuci untuk menghilangkan dan memperoleh kembali sisa-sisa zat kimia yang

digunakan. Akhirnya, disaring dan dikeringkan. Bahan baku dapat dihaluskan

sebelum atau setelah aktivasi.

b. Aktivasi Fisika: proses pemutusan rantai karbon dari senyawa organik dengan

bantuan panas, uap dan CO2

Untuk aktivasi fisika, biasanya arang dipanaskan di dalam furnace pada

temperatur 800-900°C. Oksidasi dengan udara pada temperatur rendah,

merupakan reaksi eksoterm sehingga sulit untuk mengontrolnya. Sedangkan

pemanasan dengan uap atau CO2 pada temperatur tinggi merupakan reaksi

endoterm, sehingga lebih mudah dikontrol dan paling umum digunakan (Tryana

dkk, 2003)
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2.6 Arang tempurung kelapa dan arang sekam padi

a. Arang Tempurung kelapa

Kelapa (Cocos nucifera) mempunyai bagian yang berfungsi sebagai pelindung inti

buah yang disebut tempurung kelapa. Tempurung kelapa terletak di bagian dalam

kelapa setelah sabut, dan merupakan lapisan yang keras dengan ketebalan 3-5

mm. Tempurung kelapa termasuk golongan kayu keras dengan kadar air sekitar 9-

10 % (dihitung berdasarkan berat kering)

Tabel 1. Karakteristik tempurung kelapa

Parameter Persentase

Kadar air (moisture content) 7,8

Kadar Abu ( ash content ) 0,4

Kadar material yang menguap ( Volatile

matter )

80,80

Karbon ( fixed carbon ) 18,80

Sumber : http//wwwpdii.lipi.go.id
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Karena termasuk golongan kayu keras, tempurung kelapa secara kimiawi

memiliki komposisi kimiawi yang hampir sama dengan kayu yaitu tersusun dari

lignin, cellulose, hemicellulose dengan komposisi yang berbeda-beda yaitu :

Tabel 2. Komposisi Kimia Tempurung Kelapa

Komponen Rumus Kimia Komposisi

cellulose (C6H10O5 )n 33,61

hemicellulose ( C5H8O4 )n 19,27

Lignin [ (C9H10O3) (CH3O)]n 36,51

Sumber: http//www.asapcair.com.

Arang mempunyai kemampuan yang sangat baik untuk menyerap senyawa

nitrogen dan lyophilic kolloids yang akan membantu menyempurnakan proses

penyaringan dan akan mengurangi busa yang timbul pada proses penguapan,

sehingga akan mempercepat proses kristalisasi gula (Alfathoni, 2002).

Arang tempurung kelapa digunakan sebagai adsorben karena :

1. Mempunyai daya adsorpsi selektif.

2. Karbon aktif dapat digunakan sebagai adsorben gas untuk menurunkan

konsentrasi gas CO dan NO2 (Basuki dkk, 2008).

3. Berpori, sehingga luas permukaan persatuan massa besar.

4. Mempunyai daya ikat yang kuat terhadap zat yang hendak dipisahkan

secara fisik atau kimiawi (Tjokrokusumo, 1995).

5. Mempunyai daya serap/adsorpsi yang tinggi terhadap bahan yang

berbentuk larutan atau uap (peaceteguh.blogspot.com, 2011).
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6. Arang mempunyai sifat afinitas yang besar terhadap air, arang mampu

menyerap uap air dalam jumlah yang sangat besar. Sifat higroskopis inilah

sehingga arang digunakan sebagai adsorbent. (Ikawati,2002)

Gambar 4. Tempurung kelapa

b. Arang sekam padi

Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari

dua belahan yang disebut lemma dan palea yang saling bertautan. Pada proses

penggilingan beras sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan

sisa atau limbah penggilingan. Sekam dikategorikan sebagai biomassa yang

dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti bahan baku industri, pakan

ternak dan energi atau bahan bakar, juga adsorben.

Dari proses penggilingan padi biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30% dari

bobot gabah. Penggunaan energi sekam bertujuan untuk menekan biaya

pengeluaran untuk bahan bakar bagi rumah tangga petani. Penggunaan Bahan

Bakar Minyak yang harganya terus meningkat akan berpengaruh terhadap

biaya rumah tangga yang harus dikeluarkan setiap harinya.

Menurut Suharno (1979) sekam padi memiliki komposisi kimiawi protein

kasar 3,03%, lemak 1,18%, serat kasar 35,68%, abu 17,71%, karbohidrat kasar
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33,71%, sedangkan menurut DTC-IPB sekam padi memiliki komposisi karbon

(zat arang) 1,33%, dan silika 16,98%. Sekam memiliki kerapatan jenis (bulk

densil)1 125 kg/m3, dengan nilai kalori 1 kg sekam sebesar 3300 kkal.

Menurut Houston (1972) sekam memiliki bulk density 0,100 g/ml, nilai kalori

antara 3300 - 3600 kkal/kg sekam dengan konduktivitas panas 0,271 BTU.

2.7. Proses Pembuatan arang Tempurung kelapa

Alat yang dipakai untuk membuat arang tempurung kelapa bisa dari bak semen,

tanah, drum dan lain-lain.

1. Drum dibuka salah satu tutup sisinya kemudian ditengah-tengah tutupnya

dibuat lubang dengan diameter kurang lebih 10 cm lalu kita pasang pipa yang

berfungsi sebagai cerobong asap

2. Body drum paling bawah diberi lubang kira kira diameter 10 mm sebanyak 4

lubang (utara, selatan, timur, barat) kemudian naik kira kira 30 cm. buat lubang

lagi sebanyak 4 buah (timur, barat, selatan dan utara) kemudian naik 30 cm lagi

dibuat lubang lagi sehinga dibuat buat lubang tiga tingkat kali empat jadi ada 12

lubang yang berfungsi untuk mengendalikan api.

Cara membuat arang tempurung kelapa :

Semua lubang ditutup kecuali empat lubang yang paling bawah, setelah itu drum

diisi tempurung kelapa sampai penuh kemudian dibakar dan ditutup. Apabila

bahan bahan di bagian bawah telah menyala memerah (membara) 4 lubang bagian

bawah ditutup dan 4 lubang bagian tengah dibuka begitu seterusnya sampai

lubang yang paling atas dibuka, Setelah semua bahan telah terbakar, semua
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lubang ditutup tak terkecuali agar oksigen tidak masuk ke drum (usahakan ditutup

rapat tidak boleh bocor sedikitpun agar arang tidak berubah jadi abu).

Pendinginan yang baik adalah secara alami tidak boleh memakai air (bisa

mengurangi kualitas arang) pendinginan kurang lebih 6 jam. Drum dibuka

kemudian arang dikeluarkan dan dibersihkan dari kotoran serta disortir antara

arang yang telah jadi sempurna dengan yang belum jadi. Arang yang sempurna

tanda-tandanya bila dipatahkan akan kelihatan mengkilat (dekindo.com, 2011)

Gambar 5. Skema pembuatan arang tempurung dengan menggunakan drum.
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2.8 Filter Udara

Filter udara adalah komponen yang berfungsi menyaring udara bebas dari luar

yang akan masuk ke ruang pembakaran agar selalu dalam keadaan bersih. Udara

yang sudah disaring kemudian menuju ke ruang pembakaran bersamaan dengan

bahan bakar. Dengan bercampurnya udara dengan bahan bakar, maka kedua zat

ini berubah menjadi gas dan seterusnya menuju ke ruangan silinder.

Filter udara di motor sudah mengalami tiga kali evolusi. Generasi pertama,

menggunakan bahan busa. Generasi kedua mengunakan tipe kertas kering, dan

generasi terbaru menggunakan kertas basah (http://www.otomotifnet.com/).

Saringan Udara (filter) hanya berguna untuk menagkap partikel-partikel kasar

seperti debu dan kotoran. Akan tetapi gas-gas yang terkandung di dalam udara

seperti nitrogen, oksigen, Uap air, dan gas-gas lainnya yang berukuran nanometer

masih dapat lolos dari filter tersebut (Niwantana, 2010).

2.9 Polusi Udara

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau

biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan makhluk

hidup, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.

Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke

dalam atmosfir yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan,

gangguan pada kesehatan manusia secara umum serta menurunkan kualitas

lingkungan.
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Klasifikasi Pencemar Udara :

1. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari

sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari

pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran

2. Pencemar sekunder : pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar

primer di atmosfer. Contoh:  Sulfur dioksida, Sulfur monoksida dan uap air

akan menghasilkan asam sulfurik (Putracenternet, 2009).

Emisi gas buang lebih banyak terjadi akibat pembakaran yang tidak sempurna.

Pada langkah pembakaran, sebagian dari campuran bahan bakar udara tersebut

tidak ikut terbakar akibat pembakaran yang tidak sempurna. Hal ini menimbulkan

gas HC yang masih berupa hidrokarbon (CxHy). Pada tahap ini sebagian

hidrokarbon bahan bakar yang akan bereaksi dengan udara menjadi gas CO akibat

reaksi pada temperatur tinggi dan kekurangan O2. Jika campuran bahan bakar

dengan udara berlebih maka gas NO juga akan timbul pada saat temperatur tinggi.

Dibawah ini merupakan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Tabel 3. Ambang batas emisi gas buang berdasarkan Peraturan Gubernur.

Mesin Motor Kandungan

CO HC

2 Tak 4,5% 1200ppm

4 Tak 5,5% 1200ppm

Sumber : Data diolah 2008 (Pergub No. 31/2008)
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Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 tahun

2009 yang tidak membedakan antara motor mesin 2-tak dan 4-tak, tetapi dalam

Permen itu perbedaan hanya dilakukan terhadap motor yang berkapasitas 50 cc,

50-150 cc dan 150 cc ke atas.

Tabel 4. Ambang Batas Emisi gas buang Berdasarkan Peraturan Menteri.

Kategori Parameter Nilai ambang batas
(gram/km)

L1

CO

HC + NOx

1.1

1.2

L2

CO

HC + NOx

3.5

1.2

L3 < 150 cm3

CO

HC

NOx

5.5

1.2

0.3

L3 ³ 150 cm3

CO

HC

NOx

5.5

1.0

0.3

sumber: Data diolah 2009 (PerMenNeg LH No. 4 tahun 2009)

Keterangan:

L1 : Kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih

dari 50 cm3 dan dengan desain kecepatan maksimum tidak lebih dari 50

km/jam apapun jenis tenaga penggeraknya.
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L2 : Kendaraan bermotor beroda 3 dengan susunan roda sembarang dengan

kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm3 dan dengan desain

kecepatan maksimum tidak lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga

penggeraknya.

L3 : Kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm3

atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis

tenaga penggeraknya.


