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BAB II 

DASAR TEORI 

 

 

2.1 Mesin Diesel 

Salah satu penggerak mula yang banyak dipakai adalah mesin kalor, yaitu mesin 

yang menggunakan energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau yang mengubah 

energi termal menjadi energi mekanik. Energi itu sendiri dapat diperoleh dengan proses 

pembakaran, proses fisi bahan bakar nuklir atau proses-proses yang lain. Ditinjau dari 

cara memperoleh energi termal ini, mesin kalor dibagi menjadi dua golongan yaitu 

mesin pembakaran luar dan mesin pembakaran dalam. 

Pada mesin pembakaran luar proses pembakaran terjadi di luar mesin dimana 

energi termal dari gas hasil pembakaran dipindah ke fluida kerja mesin melalui 

beberapa dinding pemisah. Sedangkan pada mesin pembakaran dalam atau dikenal 

dengan motor bakar, proses pembakaran terjadi di dalam motor bakar itu sendiri 

sehingga gas pembakaran yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai fluida kerja. Motor 

diesel disebut juga motor bakar atau mesin pembakaran dalam karena pengubahan 

tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanik dilaksanakan di dalam mesin itu 

sendiri. Di dalam motor diesel terdapat torak yang mempergunakan beberapa silinder 

yang di dalamnya terdapat torak yang bergerak bolak-balik (translasi). Di dalam silinder 

itu terjadi pembakaran antara bahan bakar solar dengan oksigen yang berasal dari udara. 

Gas yang dihasilkan oleh proses pembakaran mampu menggerakkan torak yang 

dihubungkan dengan poros engkol oleh batang penggerak. Gerak tranlasi yang terjadi 

pada torak menyebabkan gerak rotasi pada poros engkol dan sebaliknya gerak rotasi 

tersebut mengakibatkan gerak bolak-balik torak [Ref.3]. 

Konsep pembakaran pada motor diesel adalah melalui proses penyalaan kompresi 

udara pada tekanan tinggi. Pembakaran ini dapat terjadi karena udara dikompresi pada 

ruangan dengan perbandingan kompresi jauh lebih besar daripada motor bensin (7-12), 

yaitu antara (14-22). akibatnya udara akan mempunyai tekanan dan temperatur melebihi 

suhu dan tekanan penyalaan bahan bakar. 
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Hal ini berbeda untuk percikan pengapian mesin seperti mesin bensin yang 

menggunakan busi untuk menyalakan campuran bahan bakar udara. Mesin dan siklus 

termodinamika keduanya dikembangkan oleh Rudolph Diesel pada tahun 1892.  

 

2.1.1 Siklus Diesel (Tekanan Tetap) 

Siklus diesel adalah siklus teoritis untuk compression-ignition engine atau mesin 

diesel. Perbedaan antara siklus diesel dan Otto adalah penambahan panas pada tekanan 

tetap. Karena alasan ini siklus Diesel kadang disebut siklus tekanan tetap. Dalam 

diagram P-v, siklus diesel dapat digambarkan seperti berikut: 

 

Gambar 2.1 Siklus Diesel Diagram P-v [Ref.7] 
 
 

Proses dari siklus tersebut yaitu: 

6-1 = Langkah Hisap pada P = c (isobarik)  

1-2 = Langkah Kompresi, P bertambah, Q = c (isentropik / reversibel adiabatik)  

2-3 = Pembakaran, pada tekanan tetap (isobarik)  

3-4 = Langkah Kerja P bertambah, V = c (isentropik / reversibel adiabatik)  

4-5 = Pengeluaran Kalor sisa pada V = c (isokhorik)  

5-6 = Langkah Buang pada P = c 
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Motor diesel empat langkah bekerja bila melakukan empat kali gerakan (dua kali 

putaran engkol) menghasilkan satu kali kerja. Secara skematis prinsip kerja motor diesel 

empat langkah dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Langkah hisap 

Pada langkah ini katup masuk membuka dan katup buang tertutup. Udara 

mengalir ke dalam silinder. 

2. Langkah kompresi 

Pada langkah ini kedua katup menutup, piston bergerak dari titik TBM ke 

TMA menekan udara yang ada dalam silinder. 5ᵒ setelah mencapai TMA, 

bahan bakar diinjeksikan. 

3. Langkah ekspansi  

Karena injeksi bahan bakar kedalam silinder yang bertemperatur tinggi, bahan 

bakar terbakar dan berekspansi menekan piston untuk melakukan kerja sampai 

piston mencapai TMB. Kedua katup tertutup pada langkah ini. 

4. Langkah buang 

Ketika piston hampir mencapai TMB, katub buang terbuka, katub masuk tetap 

tertutup. Ketika piston bergerak menuju TMA sisa pembakaran terbuang 

keluar ruang bakar. Akhir langkah ini adalah ketika piston mencapai TMA. 

Siklus kemudian berulang lagi [Ref.3].  

 

 

Gambar 2.2 Siklus Motor Diesel 4 langkah [Ref.6] 
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2.1.2 Siklus Aktual Motor Diesel` 

Dalam siklus diesel, kerugian-kerugian lebih rendah daripada yang terjadi pada 

siklus otto. Kerugian utama adalah karena pembakaran tidak sempurna dan penyebab 

utama perbedaan antara siklus teoritis dan siklus mesin diesel. Dalam siklus teoritis 

pembakaran diharapkan selesai pada akhir pembakaran tekanan tetap, tetapi aktualnya 

after burning berlanjut sampai setengah langkah ekspansi. Perbandingan efisiensi antara 

siklus aktual dan teoritis adalah sekitar 0,85. 

 

Gambar 2.3 Siklus Aktual Motor Diesel 4 Langkah [Ref.4] 

 

2.1.3 Karakteristik Bahan Bakar Mesin Diesel 

Karakteristik bahan bakar mesin diesel yaitu: 

a. Volatilitas (Penguapan) 

Penguapan adalah sifat kecenderungan bahan bakar untuk berubah fasa menjadi uap. 

Tekanan uap yang tinggi dan titik didih yang rendah menandakan tingginya 

penguapan. Makin rendah suhu ini berarti makin tinggi penguapannya. 

b. Titik Nyala 

Titik nyala adalah titik temperatur terendah dimana bahan bakar dapat menimbulkan 

uap yang dapat terbakar ketika disinggungkan dengan percikan atau nyala api. Nilai 

titik nyala berbanding terbalik dengan penguapan. 

c. Viskositas 

Viskositas menunjukkan resistensi  fluida terhadap  aliran. Semakin  tinggi  viskositas 
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bahan bakar, semakin sulit bahan bakar itu diinjeksikan. Peningkatan viskositas juga 

berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan bahan  bakar tersebut bercampur 

dengan udara. 

d. Kadar Sulfur 

Kadar sulfur dalam bahan bakar diesel yang berlebihan dapat menyebabkan 

terjadinya keausan pada bagian-bagian mesin. Hal ini terjadi karena adanya partikel-

partikel padat yang terbentuk ketika terjadi pembakaran. 

e. Kadar Air 

Kandungan air yang terkandung dalam bahan bakar dapat membentuk kristal yang 

dapat menyumbat aliran bahan bakar. 

f. Kadar Abu 

Kadar abu menyatakan banyaknya jumlah logam yang terkandung dalam bahan 

bakar. Tingginya konsentrasi dapat menyebabkan penyumbatan pada injeksi, 

penimbunan sisa pembakaran. 

g. Kadar Residu Karbon 

Kadar residu karbon menunjukkan kadar fraksi hidrokarbon yang mempunyai titik 

didih lebih tinggi dari bahan bakar, sehingga karbon tertinggal setelah penguapan 

dan pembakaran bahan bakar. 

h. Titik Tuang 

Titik tuang adalah titik temperatur terendah dimana bahan bakar mulai membeku dan 

terbentuk kristal-kristal parafin yang dapat menyumbat saluran bahan bakar.  

i. Kadar Karbon 

Kadar karbon menunjukkan banyaknya jumlah karbon yang terdapat dalam bahan 

bakar. 

j. Kadar Hidrogen 

Kadar hidrogen menunjukkan banyaknya jumlah hidrogen yang terdapat dalam 

bahan bakar. 

k. Angka Setana 

Angka setana menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menyala sendiri (auto 

ignition). Semakin cepat suatu bahan bakar mesin diesel terbakar setelah diinjeksikan 

ke dalam ruang bakar, semakin tinggi angka setana bahan bakr tersebut. Angka 

setana bahan bakar adalah persen volume dari setana dalam campuran setana dan 
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alfa-metil-naftalen yang mempunyai mutu penyalaan yang sama dengan bahan bakar 

yang diuji. Bilangan setana 48 berarti bahan bakar setara dengan campuran yang 

terdiri atas 48% setana dan 52% alfa-metil-naftalen. 

l. Nilai Kalor 

Nilai kalor menunjukkan energi kalor yang dikandung dalam setiap satuan massa 

bahan bakar. Semakin tinggi nilai kalor suatu bahan bakar, semakin besar energi 

yang dikandung bahan bakar tersebut persatuan massa. 

m. Massa Jenis 

Massa jenis menunjukkan besarnya perbandingan antara massa dari suatu bahan 

bakar dengan volumenya [Ref.3]. 
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Tabel 2.1 Spesifikasi minyak solar sesuai Surat Keputusan Dirjen Migas 

3675 K/24/DJM/2006 

No. Karakteristik Unit 

Batasan Metode Uji 

MIN MAX ASTM IP 

1 Angka Setana   45 – D-613   

2 Indek Setana   48 – D-4737   

3 Berat jenis pada 15 °C kg/m3 815 870 D-1298   

4 Viskositas pada 40 °C mm2/s 2 5 D-445   

5 Kandungan Sulfur % m/m – 0.35 D-1552   

6 Distilasi : T95 °C – 370 D-86   

7 Titik Nyala °C 60 – D-93   

8 Titik Tuang °C – 18 D-97   

9 Karbon Residu merit – Kelas I D-4530   

10 Kandungan Air mg/kg – 500 D-1744   

11 Biological Grouth –     

12 Kandungan FAME % v/v – 10     

13 Kandungan Metanol dan Etanol % v/v Tak Terdeteksi D-4815   

14 Korosi Bilah Tembaga Merit – Kelas I D-130   

15 Kandungan Abu % m/m – 0.01 D-482   

16 Kandungan Sedimen % m/m – 0.01 D-473   

17 Bilangan Asam Kuat mgKOH/gr – 0 D-664   

18 Bilangan Asam Total mgKOH/gr – 0.6 D-664   

19 Partikulat mg/l – – D-2276   

20 Penampilan Visual – Jernih dan terang     

21 Warna No. ASTM – 3 D-1500   
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2.2 Teori Pembakaran 

Pada motor bakar, proses pembakaran merupakan reaksi kimia yang berlangsung 

sangat cepat antara bahan bakar dengan oksigen yang menimbulkan panas sehingga 

mengakibatkan tekanan dan temperatur gas yang tinggi. Kebutuhan oksigen untuk 

pembakaran diperoleh dari udara yang memerlukan campuran antara oksigen dan 

nitrogen, serta beberapa gas lain dengan persentase yang relatif kecil dan dapat 

diabaikan. Reaksi kimia antara bahan bakar dan oksigen yang diperoleh dari udara akan 

menghasilkan produk hasil pembakaran yang komposisinya tergantung dari kualitas 

pembakaran yang terjadi. Dalam pembakaran proses yang terjadi adalah oksidasi 

dengan reaksi sebagai berikut: 

 
Gambar 2.4 Proses Pembakaran Mesin Diesel [Ref.5] 

Pembakaran di atas dikatakan sempurna bila campuran bahan bakar dan oksigen 

(dari udara) mempunyai perbandingan yang tepat, hingga tidak diperoleh sisa. Bila 

oksigen terlalu banyak, dikatakan campuran “lean” (kurus), pembakaran ini 

menghasilkan api oksidasi. Sebaliknya, bila bahan bakarnya terlalu banyak (atau tidak 

cukup oksigen), dikatakan campuran “rich” (kaya), pembakaran ini menghasilkan api 

reduksi. 

Dalam pembakaran, ada pengertian udara primer yaitu udara yang dicampurkan 

dengan bahan bakar di dalam burner (sebelum pembakaran) dan udara sekunder yaitu 

udara yang dimasukkan dalam ruang pembakaran setelah burner, melalui ruang sekitar 

ujung burner atau melalui tempat lain pada dinding dapur.  

Berat massa bahan yang masuk ruang pembakaran = berat massa bahan yang 

keluar. 
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Gambar 2.5  Skema Sistem Penyaluran Bahan Bakar sampai Menjadi Gas Buang 

(a + b) = (c + d + e) 

a = berat bahan kering + air (kelembaban). 

b = berat udara + uap air yang terkandung dalam udara. 

Air dalam d dan e = (air yang terkandung dalam bahan bakar) + (air dari 

kelembaban udara) + (air yang terbentuk dari reaksi pembakaran). 

Supaya dihasilkan pembakaran yang baik, maka diperlukan syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1. Jumlah udara yang sesuai 

2. Temperatur yang sesuai dengan penyalaan bahan bahan bakar 

3. Waktu pembakaran yang cukup 

4. Kerapatan yang cukup untuk merambatkan api dalam silinder. 

5. Reaksi pembakaran baik bahan bakar solar maupun bahan bakar metanol 

merupakan reaksi oksidasi antara senyawa hidrokarbon dengan oksigen sehingga 

dihasilkan produk berupa karbon dioksida, uap air, oksida nitrogen atau produk 

lainnya tergantung pada kualitas pembakaran. 

 

Reaksi pembakaran stoikiometri solar (C18 H23): 

CaHb    + (a+b/4)(O2+3,773N2)      = aCO2    + (b/2)H2O   + 3,773(a+b/4)N2  

C12H23 + (12+23/4)(O2+3,773N2)   = 12CO2  + (23/2)H2O + 3,773(12+23/4)N2  

C12H23 + (17,75)(O2+3,773N2)       = 12CO2  + 11,5H2O    + 3,773(17,75)N2  
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Perbandingan nilai mol  

C12H23      +  (17,75)(O2+3,773N2)    = 12CO2  + 11,5H2O    + 3,773(17,75)N2  

1.C12H23   +  (17,75.O2 + 66,97.N2)   =  12.CO2 + 11,5.H2O  +      66,97.N2  

Relatif massa =  

1.C12H23                   +  (17,75.O2 + 66,97.N2)     =  12.CO2 + 11,5.H2O  + 66,97.N2  

1{(12x12)+(1x23)} + {(17.75x32)+(66,97x28)} = 12(44)   + 11,5(18)   + 66,97(28)  

                 167         +            2443,16                 =  2610,16  

Per unit massa =  

                  1            +            14,6      =   15,6  

Hasil stokiometrik (A/F)s = 14,6 dan (F/A)s  = 0,0689  

Produk pembakaran campuran udara-bahan bakar dapat dibedakan menjadi: 

1. Pembakaran sempurna (pembakaran ideal) 

Setiap pembakaran sempurna menghasilkan karbon dioksida dan air. Peristiwa 

ini hanya dapat berlangsung dengan perbandingan udara-bahan bakar 

stoikiometris dan waktu pembakaran yang cukup bagi proses ini. 

2. Pembakaran tak sempurna 

Peristiwa ini terjadi bila tidak tersedia cukup oksigen. Produk pembakaran ini 

adalah hidrokarbon tak terbakar dan bila sebagian hidrokarbon terbakar maka 

aldehide, ketone, asam karbosiklis dan sebagian karbon monoksida menjadi 

polutan dalan gas buang. 

3. Pembakaran dengan udara berlebihan 

Pada kondisi temperatur tinggi nitrogen dan oksigen dari udara pembakaran 

akan bereaksi dan akan membentuk oksida nitrogen (NO dan NO2). 

Disamping itu produk yang dihasilkan dari proses pembakaran dapat berupa 

oksida timah, oksida hologenida, oksida sulfur, serta emisi evaporatif seperti 

hidrokarbon ringan yang teremisi dari sistem bahan bakar.  
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2.3 Hidrodinamika Magnet 

Penggunaan magnet ditujukan untuk menghemat bahan bakar dikarenakan di 

dalam ring magnet terjadi proses magnetisasi. Proses magnetisasi diperlukan agar bahan 

bakar lebih mudah mengikat oksigen selama proses pembakaran dan mengurangi 

produk unburned hydrocarbon hasil proses pembakaran bahan bakar. Hal ini 

disebabkan ukuran struktur molekul bahan bakar akan berubah menjadi ikatan yang 

lebih kecil akibat magnetisasi (Gambar 2.6). Ukuran molekul yang lebih kecil ini secara 

langsung akan berakibat pada semakin mudahnya proses pembakaran dalam ruang 

bakar. Dengan kata lain proses magnetisasi pada bahan bakar akan membuat 

pembakaran lebih sempurna [Ref.20]. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Proses Ionisasi Gaya Magnet 

2.4 Ring Magnetik 

Ring Magnetik adalah sebuah sebuah tabung yang mengandung potensi medan 

magnet dengan masing-masing kutub N (utara) S (selatan). Komponennya berupa 

tabung Stainlees Steel yang memiliki Inlet dan Outlet.  

Coulomb menemukan adanya medan gaya magnet yang dihasilkan diantara dua 

kutub berbeda. Kemudian teori berkembang lebih ke arah molekuler dimana pada tahun 

1982 Webber dan dikembangkan oleh Ewing mengemukakan teori bahwa ”molekul 

suatu zat benda, telah mengandung potensi magnet dengan masing-masing kutub N 

(utara) dan S (selatan)”. Pada keadaan tidak termagnetisasi, molekul kecil magnet 

berada dalam bentuk tidak beraturan. Dan jika dipengaruhi medan magnet pada 

partikelnya, maka molekul tersebut mempunyai gaya magnet untuk bergerak dan 

menyesuaikan kutub magnet dengan induksi magnet yang diberikan [Ref.20]. 
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Gambar 2.7  Ring Magnetik  

2.4.1 Prinsip Kerja  

Ring magnetik terdiri dari magnet yang mempunyai kutub utara dan selatan yang 

berguna untuk mengikat molekul - molekul yang tidak beraturan yang terkandung pada 

bahan bakar, sehingga molekul - molekul yang telah melewati medan magnet 

mempunyai susunan yang beraturan sehingga bisa dikatakan pembakaran menjadi 

sempurna [Ref 20]. 

ρ = − + 	휌푣	 	 + 	 	 + + 퐹  

Dimana: 푃 = 푃 − 휌 휁 − 푣  

Dan, 푃 = 푝 + B2 

ρ푫풖
푫풕

= − 흏풑 + 흏 	흆풗	 	 + 	 	 + (풋푿푩)i + 퐹  

keterangan: 

v = viskositas geser  P = tekanan total  

ζ = viskositas total  ρ = densitas bahan bakar 

B = medan magnet 

 

Penggunaan ring magnetik dalam proses penghematan bahan bakar bertujuan 

untuk mengurangi kadar timbal dan sulfur yang berlebih di dalam bahan bakar. 

Proses magnetisasi ini akan membuat pembakaran lebih sempurna. Visualisasi proses 

ionisasi dapat digambarkan di bawah : 
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( a ) 

 
                                                   ( b ) 

Gambar 2.8  ( a ) Prinsip Kerja Ring Magnetik dan ( b ) Mekanisme Kerja Magnet 

Pada saat melalui medan magnet, kekuatan magnetisasi didalam magnet 

portable menyebabkan terpecahnya ikatan karbon dalam bahan bakar menjadi 

bagian-bagian kecil ikatan ion. Ion positif akan tertarik oleh kutub negatif magnet 

sedangkan untuk ion negatif akan tertarik oleh kutub positif magnet sehingga ion 

positif dan ion negatif akan mengalir secara teratur setelah  melewati medan magnet. 

Ikatan kecil dan beraturan inilah yang menyebabkan mudahnya oksigen bereaksi 

dengan bahan bakar pada proses pembakaran. Efeknya bahan bakar akan lebih 

mudah terbakar didalam ruang bakar. 

 

2.5 Parameter Prestasi Mesin 

Pada umumnya performa / prestasi suatu mesin bisa diketahui dengan membaca 

laporan spesifikasi mesin dari produsen pembuat mesin tersebut. Dari laporan 

spesifikasi tersebut dapat diketahui daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar spesifik dari 

mesin tersebut. Parameter itulah yang menjadi pedoman praktis prestasi sebuah mesin. 

Secara umum daya berbanding lurus dengan luas piston sedang torsi berbanding 

lurus dengan volume langkah. Parameter tersebut relatif penting digunakan pada mesin 
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yang berkemampuan kerja dengan variasi kecepatan operasi dan tingkat pembebanan. 

Daya maksimum didefinisikan sebagai kemampuan maksimum yang bisa dihasilkan 

oleh suatu mesin. Adapun torsi poros pada kecepatan tertentu mengindikasikan 

kemampuan untuk memperoleh aliran udara (dan juga bahan bakar) yang tinggi ke 

dalam mesin pada kecepatan tersebut. Sementara suatu mesin dioperasikan pada waktu 

yang cukup lama, maka konsumsi bahan bakar serta efisiensi mesinnya menjadi suatu 

hal yang sangat penting. 

 

2.5.1 Torsi dan Daya Pengereman 

Dinamometer digunakan untuk mengukur torsi sebuah mesin. Pada dasarnya ada 

tiga jenis alat ukur daya atau torsi, yaitu dinamometer penggerak, dinamometer trasmisi, 

dan dinamometer absorbsi. Dinamometer penggerak digunakan untuk mengukur 

beberapa peralatan seperti turbin dan pompa serta memberikan energi untuk 

menggerakkan peralatan yang akan diukur. Dinamometer transmisi adalah peralatan 

pasif yang ditempatkan di lokasi tertentu. Dinamometer absorbsi mengubah energi 

mekanik sebagai torsi yang diukur, sehingga sangat berguna untuk mengukur daya atau 

torsi yang dihasilkan sumber daya seperti motor bakar atau motor motor listrik. 

Pada pengujian digunakan dinamometer hidraulik yang termasuk dinamometer 

jenis absorbsi. Dinamometer hidraulik adalah dinamometer yang menggunakan sistem 

hidrolis atau fluida untuk menyerap mesin. Fluida yang digunakan biasanya air, dimana 

air berfungsi sebagai media pendingin dan media gesek perantara. Dinamometer 

hidraulik ini memiliki dua komponen penting yaitu sudu gerak (rotor) dan sudu tetap 

(stator). Rotor terhubung dengan poros dari mesin yang akan diukur, dimana putaran 

dari mesin tersebut memutar rotor dinamometer. Rotor akan mendorong air di dalam 

dinamometer, sehingga air akan terlempar menghasilkan tahanan terhadap putaran 

mesin dan menghasilkan panas. Aliran air secara kontinyu melalui rumahan (casing) 

sangat penting untuk menurunkan temperatur dan juga untuk melumasi seal pada poros. 

Sedangkan stator terletak berhadapan dengan rotor dan terhubung tetap pada casing. 

Pada casing dipasang lengan, dimana pada ujung lengan terdapat alat ukur pembebanan 

(load cell) sehingga torsi yang terjadi dapat diukur. Load cell adalah sebuah transducer 

gaya yang bekerja berdasarkan prinsip deformasi sebuah material akibat adanya 

tegangan mekanis yang bekerja. 
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Pada saat dinamometer ini dijalankan, mesin dihidupkan dan putaran mesin diatur 

pada putaran tertentu. Air masuk kedalam casing melalui selang dari penampungan air 

sehingga rongga antara rotor dan stator selalu terisi air. Air berfungsi sebagai media 

gesek perantara dan sebagai pendingin karena proses yang terjadi menimbulkan panas. 

Air yang keluar dari dinamometer tidak diperbolehkan melebihi 800C, jika sudah 

mendekati temperatur tersebut dibuka katup keluar yang lebih besar. Suplai air harus 

bersih, dingin, dan konstan yang dapat diperoleh dari pompa. Keuntungan dinamometer 

hidraulik adalah: 

1. Tidak membutuhkan instalasi yang permanen 

2. Mudah dipindahkan dari satu mesin ke mesin yang lain 

3. Mudah dioperasikan oleh satu orang 

4. Dapat bekerja pada mesin yang besar atau memiliki kecepatan putar yang tinggi. 

Kedudukan alat ukur harus menunjukkan angka nol (dinamometer dalam keadaan 

seimbang) pada waktu berhenti dan pada waktu air mengalir masuk stator tetapi mesin 

belum bekerja. Pengukuran kecepatan putar poros perlu dilakukan untuk mendapatkan 

perhitungan daya dan juga untuk menghindari kelebihan kecepatan putar yang dapat 

mengakibatkan kerusakan pada dinamometer. 

Torsi yang dihasilkan mesin adalah : 

T = F x b             (2.1) 

dimana dalam satuan SI: 

T = torsi ( Nm) 

F = gaya penyeimbangan (N) 

b = jarak lengan torsi (m) 

 
Gambar 2.9  Prinsip Kerja Dinamometer [Ref.4] 

Adapun daya yang dihasilkan mesin atau diserap oleh dinamometer adalah hasil 

perkalian dari torsi dan kecepatan sudut.  
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P = 2휋 푁60 	푥	푇푥	10            (2.2) 

dimana dalam satuan SI: 

P = daya (kW) 

T = torsi ( Nm) 

N = putaran kerja (rpm) 

Sebagai catatan, torsi adalah ukuran dari kemampuan sebuah mesin melakukan 

kerja sedangkan daya adalah angka dari kerja telah dilakukan. Besarnya daya mesin 

yang diukur seperti dengan didiskripsikan di atas dinamakan dengan brake power (Pb). 

Daya disini adalah daya yang dihasilkan oleh mesin untuk mengatasi beban, dalam 

kasus ini adalah sebuah rem [Ref.4]. 

 

2.5.2 Tekanan Efektif Rata-Rata 

Unjuk kerja mesin relatif yang diukur, dapat diperoleh dari perbandingan kerja per 

siklus dengan perpindahan volume silinder per siklus. Parameter ini merupakan gaya 

per satuan luas dan dinamakan mean effective pressure (mep). 

 Kerja	per	siklus	 = P
푛푅
푁 	                   (2.3) 

Tekanan efektif rata-rata juga dapat dinyatakan dengan torsi. 

 

																	bmep							 =
6,28	푥	푛푅	푥	푇	

푉푑
        (2.4)     

 

dimana dalam satuan SI:  

 nR =  jumlah putaran engkol untuk setiap langkah kerja 

 2 ( untuk siklus 4 langkah) 

 1 ( untuk siklus 2 langkah) 

bmep = tekanan efektik rata-rata (kPa) 

Vd     = volume silinder / displacement volume (dm3) 

Brake mean effective pressure (bmep) didefinisikan sebagai tekanan konstan teoritik 

yang dapat dibayangkan terjadi pada setiap langkah kerja dari mesin untuk 
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menghasilkan output daya yang sama dengan brake horsepower-BHP (effective 

horsepower). BHP itu sendiri didefinisikan sebagai jumlah daya yang terdapat pada 

poros, sedangkan indicated horsepower / IHP didefinisikan sebagai daya yang 

dikonsumsi oleh motor [Ref.4]. 

 

2.5.3 Rasio Ekuivalen (ϕ) 

Setelah diketahui aliran massa bahan bakar (ṁƒ), dalam pengujian mesin, 

pengukuran juga dilakukan terhadap laju aliran massa udara (ṁa). Perbandingan antara 

keduanya berguna untuk mengetahui kondisi operasi mesin [Ref.4]. 

 Air/Fuel	Ratio = 푚̇̇푎
푚̇̇푓

              (2.5) 

            Fuel/	AirRatio =
푚̇̇푓
푚̇̇푎

             (2.6) 

dimana dalam satuan SI:  

ṁa = laju aliran massa udara ( kg/jam) 

ṁƒ = laju aliran massa bahan bakar ( kg/jam ) 

 ϕ = Rasio ekuivalen 

Untuk rasio ekuivalen (ϕ) : 

                   ϕ =   
		

		
        (2.7) 

Rasio ekuivalen ini memberikan parameter informasi yang berguna untuk menetapkan 

komposisi campuran udara-bahan bakar yang baik. 

Jika : ϕ > 1 = maka campuran itu kaya akan bahan bakar 

  ϕ = 1 = campuran stokiometri 

  ϕ < 1 = maka campuran itu miskin akan bahan bakar 

Jangkauan pengoperasian normal untuk mesin dengan bahan bakar diesel yaitu 18 

 A/F  70 (0,014  F/A  0,056). 
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Jika oksigen yang dibutuhkan tercukupi, bahan bakar hidrokarbon dapat dioksidasi 

sempurna. Karbon (C) pada bahan bakar kemudian berubah menjadi karbon dioksida 

(CO2) dan untuk hidrogen (H) berubah menjadi uap air (H2O). 

 Jika jumlah udara yang diberikan kurang dari yang dibutuhkan secara 

stoichiometry maka akan terjadi campuran kaya bahan bakar. Produk dari campuran 

kaya bahan bakar adalah CO, CO2, H2O dan HC ( hidrokarbon tidak terbakar). Jika 

jumlah udara yang diberikan lebih besar dari kebutuhan maka akan terjadi campuran 

miskin bahan bakar [Ref.4]. 

 

2.5.4 Konsumsi Bahan Bakar  

 Dalam pengujian mesin, konsumsi bahan bakar diukur sebagai laju aliran massa 

bahan bakar per unit waktu (Q). Pengetahuan ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana efisiensi mesin dalam menggunakan bahan bakar untuk menghasilkan 

daya[ref.3]. 

Q =                (2.8)
 

dimana, 

 Q = konsumsi bahan bakar (ml/s) 

 V = volume bahan bakar (ml) 

  t = waktu (detik) 

 

2.5.5 Efisiensi Bahan Bakar  

 Efisiensi adalah perbandingan antara daya yang dihasilkan per siklus, terhadap 

jumlah energi yang disuplai per siklus yang dapat dilepaskan selama pembakaran. 

Suplai energi yang dapat dilepas selama pembakaran adalah massa bahan bakar yang 

disuplai per siklus dikalikan dengan harga panas dari bahan bakar (QHV). Harga panas 

bahan bakar ditentukan dalam sebuah prosedur tes standar, dimana diketahui massa 

bahan bakar yang terbakar sempurna dengan udara dan energi dilepas oleh proses 

pembakaran yang kemudian diserap dengan kalorimeter. Pengukuran efisiensi ini 

dinamakan dengan fuel conversion efficiency (ηƒ) dan didefinisikan sebagai: 
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휂ƒ =
	푊 	

	ṁƒ	푥		푄
= 	

(	P	푥	푛 )	
푛

	
	(ṁƒ 	푥	푛 )	

푛 	푄
= 	

P	
	ṁƒ	푥	푄

																																															(2.9) 

Dari persamaan diatas dapat disubstitusikan dengan  dan hasilnya adalah: 

													휂ƒ 								=
3600

푠푓푐	푥	푄퐻푉
           (2.10) 

       dimana dalam satuan SI: 

ηƒ     = efisiensi dari kerja mesin 

QHV  = harga panas dari bahan bakar 

        bsfc  = konsumsi bahan bakar spesifik ( kg/ kW. jam) 

   푏푠푓푐								 =
푚̇푓
P                                    (2.11) 

dimana dalam satuan SI:  

bsfc  = brake spesific fuel consumtion ( kg/ kW. jam) 

mƒ     = massa bahan bakar ( kg/jam ) 

P     = daya ( kW) 

 Dalam efisiensi ini besarnya QHV merupakan harga panas rendah (QLHV) dari 

bahan bakar yang digunakan, yaitu pada campuran 10% minyak jarak dengan solar 90% 

sebesar 44321,36 kJ/kg, pada campuran 20% dengan solar 80% sebesar 43401,3 kJ/kg, 

pada campuran 30% dengan solar 70% sebesar 42417,157 kJ/kg. 

 

2.5.6 Efisiensi Volumetrik  

 Sistem intake manifold, intake port, intake valve membatasi jumlah udara pada 

sebuah mesin dapat menginduksi. Parameter yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas proses induksi mesin adalah efisiensi volumetrik ηv. Efisiensi volumetrik 

hanya digunakan dengan mesin siklus empat langkah yang memiliki proses induksi 

yang berbeda. Hal ini didefinisikan sebagai laju aliran volume udara sistem intake 

dibagi dengan tingkat di mana volume dipindahkan oleh piston:  

휂 							= 2	푥	푚̇푎
휌푎	푥	푉푑	푥	푁

                     (2.12) 

dimana dalam satuan SI: 
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ηv = efisiensi volumetrik 

ṁa=  laju aliran massa udara ( kg/jam) 

Vd = volume silinder / displacement volume (dm3) 

ρa = massa jenis udara ( kg/m3) 

N = putaran mesin (rpm) 

 Laju aliran massa inlet dapat diambil sebagai massa jenis atmosfer udara atau 

mungkin diambil sebagai kerapatan udara di intake manifold. Nilai maksimum dari ηv 

untuk mesin normal berada di kisaran 80 sampai 90 persen. Efisiensi volumetrik untuk 

mesin diesel sedikit lebih tinggi daripada untuk mesin bensin [Ref.4]. 

 

2.6 Exhaust Gas Recirculation (EGR) 

Kendaraan menghasilkan dua macam bentuk racun, yang terlihat oleh mata dan 

yang tak terlihat oleh mata. Yang terlihat oleh mata adalah PM (particulate matter) 

yaitu jelaga, asap hitam, tar, dan hidrokarbon yang tidak terbakar. Sedang untuk yang 

tak terlihat oleh mata adalah NOx, CO dan hidrokarbon. Walaupun tak terlihat biasanya 

indera kita bisa merasakan kalau kadarnya terlalu tinggi yaitu mata perih dan menjadi 

berlinang air mata. 

Jika suhu dalam ruang bakar terlalu rendah maka jumlah PM nya akan meningkat 

dan jika suhu terlalu tinggi maka NOx nya yang akan meningkat. Dalam mesin diesel, 

formasi unsur NOx sangat dipengaruhi oleh peningkatan suhu dalam ruang bakar. Maka 

dari itu, penting dilakukan menjaga tingkat temperatur ruang bakar pada posisi tertentu. 

Cara mudah untuk mengurangi kadar NOx adalah memperlambat timing semprotan 

bahan bakar, akan tetapi hal tersebut malah mengakibatkan borosnya bahan bakar 

sebesar 10-15%. Lalu bagaimana caranya supaya PM nya rendah dan NOx nya juga 

rendah dengan tidak mengorbankan kemampuan mesin, lebih ekonomis bahan bakar 

dan lebih ramah kepada lingkungan. Beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan 

efisiensi pembakaran banyak macamnya yaitu dengan menggunakan bantuan komputer, 

mengatur kesesuaian semprotan bahan bakar dan udara, menggunakan teknologi 

common rail dimana menggunakan tekanan yang sangat tinggi dan kesesuaian timing 

injeksi pada setiap putaran mesin, kepala silinder bermulti-klep dan lain-lain. 

EGR adalah alternatif untuk mengurangi NOx, C dan beberapa gas buang yang 

beracun hasil pembakaran. Dalam gas buang terdapat CO2, NOx dan uap air. NOx 
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dikurangi dalam ruang bakar dengan menyuntik kembali gas buang yang telah 

didinginkan heat exchanger. Udara yang dimasukkan kembali ke dalam silinder ini 

mengurangi konsentrasi O2 dan suhu pembakaran sehingga nilai NOx nya pun turun. 

Namun bahan bakar dan PM akan bertambah karena pembakaran menjadi tidak optimal. 

PM ini harus dikurangi dengan cara memodifikasi injector bahan bakar, memodifikasi 

catalyst atau filter. Temperatur spesifik EGR lebih tinggi daripada udara bebas, oleh 

karena itu EGR meningkatkan suhu intake lalu pada waktu yang bersamaan 

menurunkannya pada ruang bakar. 

% EGR=                       (2.13) 

dimana dalam satuan SI: 

% EGR  = % udara untuk EGR 

  ṁEGR   = laju udara EGR 

  ṁi   = ṁEGR + ṁfresh air  

Pada pembebanan yang tinggi, sangat sulit EGR bekerja mendinginkan 

pembakaran dan malah akan menyebabkan timbulnya banyak asap dan PM (particulate 

matter). Pada pembebanan ringan, hidrokarbon yang tidak terbakar dalam EGR akan 

terbakar kembali dalam campuran berikutnya, meningkatkan bahan bakar yang tidak 

terbakar pada exhaust dan meningkatkan efisiensi penghentian termal. Selain itu juga, 

EGR panas akan meningkatkan suhu intake, yang akan mempengaruhi pembakaran dan 

emisi pembuangan. Beberapa penelitian telah membuktikan hal ini dan 

mengindikasikan bahwa lebih dari 50% EGR, PM meningkat sangat tajam dan sangat 

dianjurkan menggunakan filter atau catalyst. Udara yang akan masuk ke intake untuk 

recycled maksimal 30% dari gas buang, untuk pembakaran sebelum kompresi yang 

diperlukan hanya 30% - 40% [Ref.4]. 

 

 

Berdasarkan temperaturnya, EGR dibedakan menjadi 2, yaitu: 

a. HOT EGR 
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Sebagian gas buang kendaraan bermotor yang dimasukan kembali ke 

dalam silinder melalui intake manifold. 

             
Gambar 2.10 Langkah kerja Hot EGR 

  

b. COLD EGR 

Sebagian gas buang kendaraan bermotor yang dimasukan kembali ke 

dalam silinder melalui intake manifold yang sebelumnya didinginkan 

terlebih dahulu menggunakan Cooler / heat exchanger. Pendinginan 

disini hanya maksimal sampai dengan temperature lingkungan saja .  

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.11 Langkah kerja cold EGR [Ref.6]. 

 

Pada penelitian ini menggunakan heater sebagai pemanas pada EGR yang bertujuan 

untuk menaikan suhu pada EGR sebelum dimasukan lagi ke intake manifold. Heat 

exchanger (penukar panas) adalah perangkat yang memfasilitasi pertukaran panas 

antara dua cairan yang pada temperatur yang berbeda sekaligus menjaga air tersebut 

dari pencampuran satu sama lain. Jenis dari heat exchanger yang paling sederhana 

terdiri dari dua pipa yang memiliki diameter yang berbeda, ditunjukkan pada gambar 
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2.9, dinamakan penukar panas pipa ganda (double-pipe heat exchanger). Dua jenis 

pengaturan aliran yang memungkinkan dalam penukar panas pipa ganda adalah aliran 

searah (parallel flow) dan aliran berlawanan arah (counter flow).  Untuk nilai dari 

perpindahan panas pada alat penukar panas tersebut adalah : 

 

Gambar 2.12 Contoh grafik aliran pada counter flow heat exchanger 

푄̇ = 푚̇  ∁  (푇 ,  – 푇 ,  )                                        (2.14)
  

Dan 
 
푄̇ = 푚̇  ∁  (푇 ,  – 푇 ,  )                        (2.15) 
 
Dimana: 
 푄̇ =perpindahan panas (kJ/s) 
푚̇  = aliran massa pada fluida panas (kg/s) 
푚̇   = aliran massa pada fluida dingin (kg/s) 
∁  = panas spesifik pada fluida panas (kJ/kg.°C) 
∁  = panas spesifik pada fluida dingin (kJ/kg.°C) 
푇 ,  = temperatur masuk fluida panas (°C) 
푇 ,  = temperatur keluar fluida panas (°C) 
푇 ,  = temperatur masuk fluida dingin (°C) 
푇 ,  = temperatur keluar fluida dingin (°C) 
 

1. Berdasarkan konfigurasi 

a. Sistem Long Route (LR) 
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Dalam sistem LR, tekanan akan turun sepanjang udara masuk dan 

tekanan akan tetap pada sisi exhaust. 

b. Sistem Short Route (SR) 

Sistem ini berbeda dengan sistem lain yang bermetode perbedaan 

tekanan postif sepanjang rangkaian EGR. Cara lain mengendalikan nilai EGR 

adalah dengan menggunakan Variable Nozzle Turbine (VNT). Kebanyakan 

sistem VNT menggunakan masukan tunggal, dimana mengurangi efisiensi 

sistem oleh pemisahan denyut exhaust. EGR yang telah didinginkan haruslah 

dimasukkan secara efektif. 

2. Berdasarkan tekanan 

a. Sistem tekanan rendah  

Lintasan EGR berlanjut dari hilir turbin menuju bagian hulu kompresor. 

Hal ini ditemukan dalam menggunakan metode rute tekanan rendah dimana 

EGR akan naik dengan pengurangan nilai NOx. Akan tetapi berefek 

mempengaruhi ketahanan mesin, pembatasan peningkatan suhu outlet 

kompresor dan penyumbatan intercooler. 

b. Sistem tekanan tinggi  

Lintasan EGR berlanjut dari hulu ke hilir kompresor, walaupun EGR 

akan bekerja di beban berat, perbandingan udara akan meningkat dan 

konsumsi bbm menjadi boros. 

 

 

2.7 Orifice Plate Flowmeter 

Orifice plate adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur laju 

aliran masa dari aliran, prinsip kerjanya aliran melewati orifice plate kemudian akan 

mengecil dan membentuk suatu daerah yang disebut vena contracta selanjutnya akan 

terjadi perbedaan tekanan aliran antara sebelum dan setelah melewati orifice plate, dan 

setelah itu laju aliran masa dari aliran dihitung menggunakan persamaan bernouli dan 

persamaan kontinyuitas. 
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Gambar 2.13  Kecepatan dan Profil pada Orifice Plate Flowmeter [Ref.25]. 

 Persamaan kotinyuitas:   
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Persamaan Bernouli: 
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Subtitusi persamaan: 
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Sehingga 2V  teoritis: 
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dan  teoritis adalah : 
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Persamaan di atas kurang akurat karena diabaikan beperapa faktor seperti gaya 

gesek, oleh karena itu untuk mengurangi ketidaksesuaian tersebut ditambahkan satu 

koefisien baru yaitu Cd (discharge coefficient), dan 	퐷 /퐷 =훽 		sehingga 		 

										(퐴 /퐴 ) 	(퐷 /퐷 ) =훽  
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Untuk nilai Cd ASME merekomendasikan persamaan yang dikembangkan oleh 

ISO adalah sebagai berikut [10]: 
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Gambar 2.14  Berbagai Tipe Taping pada Orifice Flowmeter [Ref.25] 

 

Nilai 1F dan 2F berdasar pada posisi tap seperti pada Gambar 2.14 adalah sebagai 

berikut: 

Corner taps  :   1F =0  2F =0 

D; 1/2D taps  :   1F =0,4333 2F =0,47 

Flange taps  :   1F =1/D (in) 2F =1/D (in)   

Kemudian jika fluida yang diukur adalah fluida kompresibel maka ditambahkan 

factor expansion Y untuk mengurangi ketidaksesuaian yang dikembangkan oleh Perry 

[Ref 9], dimana k adalah specific heat ratio, persamaannya adalah sebagai berikut: 




































k

kk
k

rr
r

k
krY /24

4/1

1
1

1
1

1 


   
(2.25) 

Dengan 12 / PPr   sehingga persamaan laju aliran masa pada orifice plate untuk 

fluida kompresibel menjadi: 
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