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PENGARUH PEMANFAATAN FILTER UDARA BERBAHAN ZEOLIT
TERAKTIVASI FISIK MENGGUNAKAN Microwave TERHADAP

PRESTASI SEPEDA MOTOR BENSIN 4-LANGKAH
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Udara atmosfer mengandung berbagai macam gas seperti nitrogen 78%, oksigen

21%, dan 1% gas lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan pembakaran tidak

sempurna sehingga terjadi penurunan prestasi mesin. Karena komposisi utama

proses pembakaran adalah bahan bakar dan oksigen. Akan tetapi, permasalahan

tersebut dapat dikurangi dengan cara pemanfaatan filter udara berbahan zeolit

teraktivasi fisik microwave yang meningkatkan kualitas udara pembakaran. Zeolit

merupakan jenis batuan yang mampu mengadsorb (menangkap) partikel

berukuran molecular atau angstrom seperti uap air dan nitrogen di udara. Upaya

untuk meningkatkan daya adsorb zeolit ini dapat dilakukan dengan

mengaktivasinya secara fisik menggunakan microwave, sehingga dengan

mengontakkan udara pembakaran pada zeolit akan dihasilkan udara yang kaya

oksigen. Prestasi mesin sepeda motor bensin 4 langkah dikatakan bagus apabila

terjadi penurunan konsumsi bahan bakar, mampu meningkatkan akselerasi, dan

mereduksi emisi gas buang yang mengandung CO dan UHC.

Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan filter zeolit  terhadap prestasi mesin,

dilakukan 4 pengujian yaitu pengujian berjalan pada kecepatan 60 km/jam sejauh

5 km, uji stasioner pada 2500 dan 5000 rpm, uji akselerasi pada 0–80 km/jam,

serta uji emisi pada 1500, 2500, dan 5000 rpm menggunakan filter terbaik dari

ketiga pengujian sebelumnya. Sebelum digunakan zeolit diaktivasi menggunakan

microwave dengan daya 80%, waktu 3, 6, dan 9 menit. Pengujian dilakukan hanya



menggunakan filter dengan kerapatan pelet 75%. Kemudian setelah mendapatkan

waktu terbaik 6 menit, zeolit diaktivasi pada daya 80%, 60%, dan 40% selama 6

menit. Variasi kerapatan pelet (variasi jumlah pelet) yang digunakan saat

pengujian adalah 50%, 75%, dan 100%.

Waktu aktivasi 6 menit mampu menghemat uji jalan sebesar 7,28%, dan 5,84%

pada uji stasioner rpm 5000, sedangkan pada aktivasi 3 menit mampu menghemat

6,72% uji berjalan, dan sebesar 8,86% pada uji stasioner rpm 2500. Semakin besar

daya aktivasi maka konsumsi bahan bakar dan akselerasi semakin baik. Pada

pengujian jalan daya 80% mampu menghemat bahan bakar pada jumlah pelet

100% sebesar 10,03%. Kerapatan pelet mampu mempengaruhi prestasi mesin

kendaraan. Kerapatan pelet 100% paling tinggi menghemat bahan bakar pada uji

berjalan yaitu sebesar 10,03%.  Sementara itu, kerapatan pelet 75% mampu

menghemat 11,88% pada uji stasioner 2500 rpm. Kerapatan pelet 50% mampu

meningkatkan akselerasi sebesar 6,16%. Penurunan kadar HC terbaik yaitu pada

1500 rpm yaitu sebesar 8,33 ppm (lebih kecil 13,37%). Sementara itu, penurunan

kadar CO terbaik terjadi pada 2500 rpm sebesar 0,02% (lebih kecil 5,39%), serta

kenaikan kadar CO2 pada 1500 rpm sebesar 0,08% (lebih besar 5,07%).

Kata kunci: Zeolit, teraktivasi fisik menggunakan microwave, prestasi mesin

sepeda motor.


