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KATA PENGANTAR

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam segala bidang
keahlian sangat penting dilakukan. Melalui pengembangan SDM
kinerjanya akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan
produktivitas organisasi atau perusahaan. Hal ini hanya dapat dicapai
apabila setiap individu memiliki kemampuan, dan kemampuan ini dapat
diperoleh melalui pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap
(attitude), dan kepribadian (personality).
Keempat aspek di atas perlu dimiliki bagi mahasiswa di perguruan
tinggi sebagai bekal untuk terjun di dunia industri. Oleh karena itu,
penulisan buku tentang refrigerasi dan pengkondisian udara sangat tepat
karena buku ini dapat dijadikan sebagai sumber bacaan bagi mereka yang
berminat mempelajari dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang
refrigerasi dan pengkondisian udara.
Buku ini berisi konsep-konsep refrigerasi dan pengkondisian udara
yang disusun dalam 5 bab yang dituangkan dalam bahasa yang mudah
dipahami bagi para pembaca. Buku ini tidak saja diperuntukkan bagi
mahasiswa di Politeknik, tetapi juga sangat tepat dijadikan buku bacaan/
rujukan bagi Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin khususnya Mahasiswa
Teknik Konversi Energi.
Penulis buku ini adalah Dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang di
Jurusan Teknik Mesin, khususnya Bidang Konversi Energi sehingga
kemampuan mereka dalam bidang ini tidak diragukan. Selain itu, bukubuku masalah refrigerasi dan pengkondisian udara sangat terbatas
khususnya yang berbahasa Indonesia, maka kehadiran buku ini sangatlah
tepat.
Makassar,

2019

Direktur PNUP
Prof. Ir. Muhammad Anshar. M.Si. Ph.D
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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
kesempatan dan kekuatan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan
penulisan buku ini. Buku ini terdiri atas lima bab yang disusun dari kajian
literatur dan hasil peneltian yang dilakukan oleh penulis maupun peneliti
lainnya. Buku ini diharapkan menjadi pengayaan sumber bacaan untuk
pengajaran Mata Kuliah Refrigerasi dan Pengkondisian Udara di Politeknik
maupun di perguruan tinggi lainnya.
Dalam penyusunan buku ini beberapa kendala dihadapi, akan tetapi
kendala tersebut tidak menyurutkan niat dan semangat kami untuk
menyelesaikannya. Dalam penulisan buku ini masih terdapat banyak
kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan senang hati kami
menerima saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan penyusunan
buku ini.
Penyusunan buku ini dapat dirampungkan berkat bantuan temanteman sejawat dan mahasiswa serta motivasi yang tinggi dari tim penyusun.
Melalui kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Direktur
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi atas dukungan dana melalui Program Penelitian
Strategis Nasional sebagai bagian dari penyusunan buku ini. Tak lupa kami
ucapkan terima kasih pula kepada Direktur, Pembantu Direktur, dan Ketua
Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ujung Pandang atas dukungan
fasilitas dalam pelaksanaan program penelitian tersebut akhirnya kepada
semua pihak yang memberi andil dalam penyusunan buku ini tak lupa pula
kami ucapkan terima kasih. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat
bagi kita semua.
Makassar,

2019

Penyusun
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BAB 1 : PENDAHULUAN
1.1. Sistem Satuan
Sistem satuan sangat penting artinya dalam analisis termal maupun
unjuk kerja mesin refrigerasi. Sistem Satuan Britis dan sistem Satuan
Internasional (SI) sering digunakan dalam bidang refrigerasi, namun
dalam buku ini lebih banyak digunakan sistem SI. Besaran, satuan, dan
simbol yang sering digunakan dalam analisis mesin refrigerasi
ditunjukkan dalam Tabel 1.1 berikut ini.
Tabel 1.1 Besaran dan satuan
Besaran

Satuan

Simbol

Percepatan

a

Luas

A

Kerapatan
Energi
Gaya
Panas
Panjang
Massa

Joule
Newton
Joule
Meter
Kg

Modulus elastis

E
F
q
p
m
E

Momen gaya
Momen inersia
(massa)
Daya
Tekanan

I
Watt

P
P
1
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Panas jenis

C

Berat jenis
Regangan
Tegangan
permukaan
Temperatur
Waktu

-

C
Sekon

Torsi

N.m

o

Kecepatan

T
t
V

Viskositas (dinamik)
Viskositas
(kinematik)
Volume
Kerja

V
Joule

W

Entalpi

h

Entropi

s

Energi dalam

u

Volume spesifik

v

1.2. Dasar Termodinamika
Ilmu Termodinamika sangat penting artinya dalam analisis pada
berbagai aplikasi sistem termal khususnya mesin refrigerasi. Hukum I dan
II termodinamika dikenal luas aplikasinya tak terkecuali pada mesin
refrigerasi. Hukum I Termodinamika (Hukum Joule) menyatakan : bahwa
energi tidak dapat diciptakan, melainkan hanya dapat diubah dari satu
bentuk ke bentuk energi lainnya. Hukum I Termodinamika dapat
2
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digunakan dalam analisis keseimbangan energi pada sistem refrigerasi.
Hukum II Termodinamika menurut pernyataan Kelvin-Planck : bahwa
tidak mungkin untuk sistem apapun dapat beroperasi dalam siklus
termodinamika dengan memberikan sejumlah kerja neto ke sekelilingnya
sementara menerima energi melalui perpindahan kalor dari suatu
resenvoir termal tunggal. Adapun Hukum II Termodinamika menurut
pernyataan Clausius: bahwa tidak mungkin bagi sistem apapun untuk
beroperasi sedemikian rupa sehingga hasil tunggalnya akan berupa suatu
perpindahan energi dalam bentuk kalor dari benda yang lebih dingin ke
benda yang lebih panas. Hukum II Termodinamika menurut pernyataan
Kelvin-Plack sebagai dasar pengoperasian mesin kalor, sedangkan
pernyataan Clausius sebagai dasar pengoperasian mesin refrigerasi dan
pompa kalor (heat pump).
Dewasa ini aplikasi sistem refrigerasi dan pompa kalor telah banyak
dimanfaatkan untuk proses-proses transfer kalor pada industri dan
bangunan, misalnya untuk penyediaan makanan segar, pengkondisian
udara, pemanas ruangan, dan produksi es. Secara umum sistem ini
merupakan salah satu penerapan siklus termodinamika, yang dikenal
sebagai siklus refrigerasi, yaitu suatu jenis siklus yang mampu
memindahkan/menyerap kalor dari daerah yang bertemperatur rendah
kemudian melepaskannya ke daerah bertemperatur tinggi melalui suatu
fluida kerja yang disebut refrigeran. Pemisahan istilah mesin refrigerasi
dan pompa kalor didasarkan pada obyek pemanfaatan siklus. Jika
berfungsi sebagai pendingin disebut sebagai mesin refrigerasi, sedangkan
jika sebagai pemanas disebut sebagai pompa kalor. Berdasarkan siklusnya,
mesin refrigerasi dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : Siklus
Termodinamik, Siklus Termoelektrik, dan Siklus Termomagnetik. Namun
pembahasan dalam buku ini lebih fokus pada mesin refrigerasi siklus
termodinamika. Mesin refrigerasi siklus termodinamika terdiri atas: siklus
kompressi uap, siklus absorbsi, siklus udara, siklus jet uap, dan tabing
vortex.
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Siklus Kompressi Uap
Komponen utama mesin yang menerapkan siklus kompresi uap
terdiri atas empat unit, yaitu kompressor, kondensor, alat ekspansi, dan
evaporator. Serangkaian komponen tersebut merupakan komponen proses
pada refrigeran sehingga dapat mengalami siklus termodinamika (siklus
kompressi uap). Pada dasarnya dengan menerapkan persamaan
kesetimbangan laju massa dan energi pada volume atur untuk setiap
komponen disertai dengan asumsi-asumsi rasional yang menyertainya,
akan diperoleh transfer energi baik dalam bentuk kerja maupun dalam
bentuk kalor pada setiap komponen mesin refrigerasi tersebut. Oleh
karena ke empat komponen proses pada Gambar 1.1 tersebut merupakan
suatu volume atur dengan masing-masing satu saluran masuk dan satu
saluran keluar, dan dianggap bekerja pada keadaan tunak, maka
persamaan kesetimbangan laju massa untuk siklus ini berlaku persamaan :

m1 = m2 = m3 = m4 = m

(1.1)

Q
out

3

2
KONDENSOR
ALAT
EKSPANSI

KOMPRESSOR

Wc

EVAPORATOR

4

1


Q
in

(a)

Gambar 1.1

Komponen-komponen system refrigerasi
kompressi uap

Refrigeran meninggalkan evaporator dalam wujud uap jenuh atau
uap panas lanjut dengan temperatur dan tekanan yang relatif rendah,
kemudian oleh kompressor, uap tersebut dinaikkan tekanannya (tekanan
4
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kondensor). Kompressi ini diperlukan untuk menaikkan temperatur
refrigeran, sehingga temperatur refrigeran di dalam kondensor lebih tinggi
dari pada temperatur lingkungannya. Kerja input kompressor persatuan
massa refrigeran dihitung dengan persamaan:

Wc
= (h2 − h1 )
m

(1.2)

Setelah mengalami proses kompressi, refrigeran berada dalam fasa
panas lanjut dengan temperatur dan tekanan tinggi. Untuk mengubah
wujudnya menjadi cair, kalor refrigeran harus dilepas ke lingkungan
melalui alat penukar kalor (kondensor). Kalor refrigeran berpindah untuk
memanaskan fluida pendingin (udara atau air), sebagai konsekuensinya
refrigeran mengalami penurunan temperatur dari keadaan uap panas lanjut
ke uap jenuh, selanjut mengembun menjadi wujud cair. Kalor yang dilepas
per satuan massa refrigeran dihitung dengan persamaan:

Qout
= (h2 − h3 )
m

(1.3)

Refrigeran dalam wujud cair mengalir melalui alat ekspansi.
Ekspansi pada alat ini menyebabkan tekanan turun tetapi entalpinya tetap
(h3 = h4) sehingga keadaannya berubah menjadi campuran uap-cair pada
tekanan dan temperatur rendah. Selama proses ini tidak terjadi
perpindahan kalor maupun kerja antara refrigeran dengan sekitarnya.
Refrigeran dalam fasa campuran uap-cair mengalir melalui sebuah
penukar kalor yang disebut evaporator. Pada tekanan evaporator ini,
temperatur jenuh refrigeran lebih rendah daripada temperatur sekitarnya/
media kerja atau media yang didinginkan, sehingga dapat terjadi
penyerapan kalor oleh refrigeran terhadap sekitarnya. Kalor yang diserap
oleh refrigeran per satuan massa refrigeran dihitung dengan persamaan:

Qin
= (h1 − h4 )
m

(1.4)

Apabila ireversibilitas di dalam evaporator, kompressor, dan
kondensor diabaikan, tidak ada penurunan tekanan akibat gesekan aliran,
refrigeran yang mengalir pada alat penukar kalor tekanannya konstan, dan
proses kompressinya secara isentropik, maka siklus kompressi uap
5
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tersebut dikatakan sebagai siklus ideal kompressi uap. Siklus ideal
kompressi uap (refrigerasi & pompa kalor) terdiri atas serangkaian proses
ditunjukkan dengan diagram T-s dan p-h dalam Gambar 1.2 berikut ini.
p

T

3'
Daerah temperatur
tinggi, TH

3

4

1'

(a)

1

3

s=

ko
sn
tan

2s 2
3'

2s 2

Daerah temperatur
rendah, TC
4
s

1' 1

T = konstan

(b)

h

Gambar 1.2 Diagram T−s dan p−h siklus refrigerasi kompressi uap

Proses 1-2s : Kompressi isentropik refrigeran dari keadaan 1 menuju
tekanan kondensor keadaan 2s.
Proses 2s-3 : Perpindahan kalor dari refrigeran yang mengalir pada
tekanan konstan di dalam kondensor hingga keadaan 3.
Proses 3-4 : Proses pencekikan (throttling process) dari keadaan 3 ke
fasa campuran uap-cairan keadaan 4.
Proses 4-1 : Perpindahan kalor ke refrigeran yang mengalir melalui
evaporator pada tekanan konstan hingga mencapai siklus
yang lengkap.
Daya bersih pada siklus kompressi uap semata-mata merupakan
daya input kompressor, karena ekspansi pada Proses 3-4 tidak melibatkan
daya masukan atau daya keluaran. Oleh karena itu, ukuran unjuk kerja
siklus kompressi uap, baik sebagai siklus refrigerasi maupun sebagai
siklus pompa kalor, pembanding atau penyebutnya adalah daya input
kompressor.
Unjuk kerja siklus kompressi uap yang digunakan sebagai siklus
refrigerasi adalah rasio antara kalor yang diserap oleh siklus dengan daya
input kompressor, yang diistilahkan sebagai coeficient of performance
refrigeration (COPref = ), secara matematis dituliskan:

6
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COPref. = β =

Qin /m h1 − h4
=
Wc /m h2 − h1

(1.5)

Sedangkan unjuk kerja siklus kompressi uap yang digunakan
sebagai siklus pompa kalor adalah rasio antara kalor yang dilepas oleh
siklus dengan daya input kompressor, yang diistilahkan sebagai coeficient
of performance heat pump (COPhp =), secara matematis dituliskan:

COPref. =  =

Qout /m h2 − h3
=
Wc /m h2 − h1

(1.6)

Pada Gambar 1.2 juga ditunjukkan siklus aktual refrigerasi
kompressi uap, perbedaan siklus ideal (1-2s-3-4-1) dan siklus aktual (1-23-4-1) tersebut, semata pada kerja kompressor yang memungkinkan
adanya irreverbilitas, sehingga dengan menggunakan bentuk efisiensi
isentropik pada kompressor maka pengaruh irreversibilitas proses
kompressi dapat diketahui:

ηc =

(W /m )
c

Wc /m

s

=

h2s − h1
h2 − h1

(1.7)

Menurut Islam (2016) faktor gesek meningkat 5x rata-rata pada
pipa bersirip debandingkan pipa halus pada bilangan Reynolds 2 x 104 – 5
x 104. COP maksimum naik jika TE naik, tetapi COP turun jika TC dan
delta T naik (Tripathy, 2014).

1.3. Perpindahan Panas
Setiap kali ada perbedaan temperatur di dalam medium atau di
antara medium, perpindahan panas terjadi. Panas dipindahkan melalui tiga
cara (modus), yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas ini
terutama disebabkan oleh perpindahan panas konduksi melalui dinding
yang memisahkan udara ruangan dari udara luar. Dalam sistem mesin
pendingin, modus perpindahan panas yang paling sering terjadi ialah
konduksi dan konveksi. Oleh karena itu, modus perpindahan panas radiasi
tidak dibahas dalam bab ini.

7
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Gambar 1.3

Perpindahan panas konduksi satu dimensi
(Sumber : Moran et. al., 2003)

Untuk konduksi panas satu dimensi kondisi steady dalam Gambar
1.3 , hukum Fourier memberikan hubungan berikut:
dT
(1.8)
qkond = −kA
dx
Perpindahan panas konveksi terjadi apabila fluida kontak dengan
permukaan padat pada temperatur yang berbeda (Gambar 1.4).

Gambar 1.4

Konveksi dari permukaan ke fluida yang bergerak
(Sumber : Moran et. al., 2003)

Laju perpindahan panas konveksi dapat dinyatakan dalam bentuk
hukum pendinginan Newton sebagai :

qkonv = hA (Ts − T )

8
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Dengan h adalah koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata, A adalah
luas permukaan yang tegak lurus terhadap arah perpindahan panas
konveksi, Ts adalah temperatur permukaan, dan T∞ adalah temperatur
fluida yang jauh dari permukaan.

Analogi Listrik
Pertama-tama perhatikan dinding datar dalam Gambar 1.5 yang
menerapkan langsung hukum Fourier [Persamaan (1.8)]. Pengintegrasian
menghasilkan
kA
qx =
(1.10)
(Ts,1 − Ts,2 )
L
apabila konduktivitas termal dianggap konstan. Ketebalan dinding adalah
L, dan Ts,1 dan Ts,2 adalah temperatur permukaan dinding.
Dengan mendefinisikan hambatan sebagai rasio dari potensial
penggerak dengan laju perpindahan yang sesuai, maka dari Persamaan
(1.10), hambatan termal untuk konduksi dalam dinding permukaan datar
adalah
T −T
L
Rt ,kond = s ,1 s ,2 =
(1.11)
qx
kA
Demikian pula, konduksi listrik dalam sistem yang sama, hukum
Ohm memberikan hambatan listrik dalam bentuk

Re =

Es ,1 − Es ,2
I

=

L
e A

(1.12)

dengan potensial penggerak adalah ℇs,1 – ℇs,2 (beda potensial listrik), laju
perpindahan adalah I (arus listrik), dan σe adalah konduktivitas listrik.
Analogi antara aliran panas dan arus listrik dimengerti dengan
membandingkan Persamaan (1.11) dan (1.12).

9
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Gambar 1.5

Distribusi temperature melalui dinding
permukaan datar.

Jika digambarkan dalam bentuk hambatan termal, akan terlihat
seperti gambar 1.6 berikut ini.

Gambar 1.6 Rangkaian termal ekuivalen

Hambatan termal juga dapat dikaitkan dengan perpindahan panas
secara konveksi pada permukaan. Dari hukum pendinginan Newton

q = hA (Ts − T )

(1.13)
Hambatan termal untuk konveksi dari permukaan dengan demikian adalah
T −T
1
Rt ,konv = s  =
(1.14)
q
hA
Laju perpindahan panas dapat ditentukan dari perhitungan terpisah
atau gabungan elemen-elemen dan node-node di dalam jaringan. Karena
qx konstan di seluruh jaringan, maka :

10
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qx =

T ,1 − Ts ,1
1/ h1 A

=

Ts ,1 − Ts ,2
L / kA

=

Ts ,2 − T,2
1/ h2 A

(1.15)

Dalam hal perbedaan temperatur total, T∞,1−T∞2, dan hambatan termal
total, Rtot, laju perpindahan panas juga dapat dinyatakan sebagai

qx =

T ,1 − T,2

(1.16)

Rtot

Karena hambatan konduksi dan konveksi adalah secara seri dan bisa
dijumlahkan, maka hambatan termal total adalah

Rtot = Rt ,konv,1 + Rt ,kond + Rt ,konv,2 =

1
L
1
+ +
h1 A kA h2 A

(1.17)

Dinding Komposit
Rangkaian termal ekuivalen dapat juga digunakan untuk sistem
yang lebih kompleks, seperti dinding komposit. Dinding seperti itu bisa
terdiri dari sejumlah hambatan termal seri dan paralel disebabkan lapisan
material yang berbeda. Perhatikan dinding komposit seri dalam Gambar
1.7. Laju perpindahan panas berdimensi satu untuk sistem ini dapat
dinyatakan sebagai :
T −T
qx =  ,1 ,3
(1.18)
R
tot

Dengan T∞,1−T∞,3 adalah perbedaan temperatur total dan Rtot mencakup
semua hambatan termal. Dengan demikian

qx =

T,1 − T,3
[(1/ h1 A) + ( LA / k A A) + ( LB / k B A) + (1/ h3 A)]

(1.19)

Atau, laju perpindahan panas dapat dihubungkan dengan perbedaan
temperatur dan hambatan yang terkait dengan setiap elemen. Misalnya :

11
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qx =

T ,1 − Ts ,1
(1/ h1 A)

Gambar 1.7

=

Ts ,2 − T2
( LA / k A A)

=

T2 − Ts ,3
( LB / k B A)

=

Ts ,3 − T,3
(1/ h3 A)

(1.20)

Konveksi pada kedua permukaan dinding
komposit berderet

Gambar 1.8 Rangkaian termal ekuivalen

Pada sistem komposit sering lebih cocok jika bekerja dengan
koefisien perpindahan panas menyeluruh (total), U, yang didefinisikan
oleh persamaan yang sama dengan hukum pendinginan Newton. Oleh
sebab itu
(1.21)
q = UA T
x

Dengan ∆T adalah perbedaan temperatur secara menyeluruh (total).
Koefisien perpindahan panas menyeluruh (total) berhubungan dengan
hambatan termal total, dan dari Persamaan (1.16) dan (1.19) tampak
bahwa UA = 1/Rtot. Oleh karena itu, untuk dinding komposit Gambar 1.7

12
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U=

1
Rtot A

=

1
[(1/ h1 ) + ( LA / k A ) + ( LB / k B ) + (1/ h3 )]

(1.22)

Secara umum, dapat dituliskan

Rtot =

T
1
=
q UA

(1.23)

Dinding komposit juga bisa digolongkan menurut susunan seri dan
paralel dan laju panas ditentukan melalui jaringan yang terdiri dari
hambatan termal dalam susunan seri dan paralel.

Silinder
Bentuk yang umum adalah silinder berlubang yang permukaan
dalam dan luarnya terkena fluida pada temperatur yang berbeda (Gambar
1.9). Untuk kondisi steady-state tanpa bangkitan energi, distribusi
temperatur dalam sistem koordinat radial (silinder) adalah
T −T
r
T (r ) = s ,1 s ,2 ln   + Ts ,2
(1.24)
ln(r1 / r2 )  r2 
Perhatikan bahwa distribusi temperatur yang berkaitan dengan konduksi
radial melalui dinding silinder adalah logaritmik, yang tidak linier seperti
untuk dinding permukaan datar dalam kondisi yang sama. Distribusi
logaritmik diperlihatkan dalam Gambar 1.10.

Gambar 1.9 Distribusi temperatur logaritmik pada silinder berlubang
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Gambar 1.10 Rangkaian termal ekuivalen

Bentuk yang tepat dari hukum Fourier untuk sistem koordinat radial
(silinder)

qr = −kAr

dT
dT
= −k (2πrL)
dr
dr

(1.25)

Dengan Ar = 2πrL adalah luas yang normal terhadap arah perpindahan
panas. Dengan menerapkan kesetimbangan energi pada permukaan
kontrol silinder pada setiap jari-jari, maka disimpulkan bahwa laju
perpindahan panas konduksi (bukan fluks panas) adalah konstan dalam
arah radial.
Jika distribusi temperatur, Persamaan (1.24), kemudian digunakan
bersama hukum Fourier, Persamaan (1.25), diperoleh persamaan untuk
laju perpindahan panas

qr =

2πLk (Ts ,1 − Ts ,2 )
ln (r2 / r1 )

(1.26)

Dari hasil ini terbukti bahwa untuk konduksi radial, hambatan termal
dalam dinding silinder adalah berbentuk

Rt ,kond =

ln (r2 / r1 )
2πLk

(1.27)

Hambatan ini ditunjukkan dalam rangkaian seri Gambar 1.11 bersama
dengan hambatan konveksi pada permukaan dalam dan luar.
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Gambar 1.11

Distribusi temperatur Silinder berlubang komposit dengan
kedua permukaan konveksi.

Gambar 1. 12 Rangkaian termal ekuivalen

Sekarang perhatikan sistem silinder komposit Gambar 1.12. Dengan
mengingat kembali cara memperhitungkan dinding permukaan datar
komposit dan mengabaikan semua hambatan kontak antar muka, laju
perpindahan panas dapat dinyatakan dengan

qr =

T ,1 − T ,3
ln (r2 / r1 ) ln (r3 / r2 )
1
1
+
+
+
2πr1 Lh1
2πLk A
2πLk B
2πr3 Lh3

(1.28)

Hasil tersebut di atas juga dapat dinyatakan dalam koefisien perpindahan
panas menyeluruh, yaitu :

qr =

T,1 − T,3
Rtot

= UA (T ,1 − T,3 )

(1.29)

Jika U didefinisikan dalam bentuk luasan bagian dalam, A1 = 2πr1L,
Persamaan (1.29) dan (1.30) bisa disamakan untuk menghasilkan
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U1 =

1
r r 1
r
r
r
1
+ 1 ln 2 + 1 ln 3 + 1
h1 k A r1 k B r2 r3 h3

(1.30)

Definisi ini berubah-ubah, dan koefisien menyeluruh (total) juga dapat
didefinisikan dalam bentuk A3 atau salah satu dari luas di pertengahan.
Perhatikan bahwa :
(1.31)
−1
U1 A1 = U 2 A2 = U 3 A3 = Rtot
dan bentuk khusus U2 dan U3 dapat disimpulkan dari Persamaan (1.28)
dan (1.29).

Koefisien Perpindahan Panas Total
Penukar panas biasanya terdiri dari dua aliran fluida yang
dipisahkan oleh dinding padat. Panas dipindahkan pertama-tama dari
fluida panas ke dinding secara konveksi, melalui dinding secara konduksi,
dan dari dinding ke fluida dingin lagi secara konveksi. Semua efek radiasi
biasanya digabungkan ke dalam koefisien perpindahan panas konveksi.
Jaringan resistansi termal yang terkait dengan proses perpindahan
panas ini terdiri dari dua resistansi konveksi dan satu konduksi, seperti
ditunjukkan dalam Gambar 1.13. Dalam hal ini subskrip i dan o mewakili
permukaan bagian dalam dan luar dari pipa bagian dalam. Untuk penukar
panas pipa dobel, diketahui Ai = πDiL dan Ao = πDoL, dan resistansi termal
dinding pipa dalam hal ini
ln ( Do Di )
Rdinding =
(1.32)
2kL
dengan k adalah konduktivitas termal material dinding dan L adalah
panjang pipa. Jadi total resistansi termal menjadi
ln ( Do Di )
1
1
(1.33)
R = Rtotal = Ri + Rdinding + Ro =
+
+
hi Ai
2kL
ho Ao
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Gambar 1.13

Jaringan reistansi termal yang terkait dengan
perpindahan panas di dalam penukar panas pipa dobel
(Sumber: Cengel, 2002)

Ai adalah luas permukaan bagian dalam dari dinding yang memisahkan
kedua fluida, dan Ao adalah luas permukaan bagian luar dinding. Dengan
kata lain, Ai dan Ao adalah luas permukaan dinding pemisah yang dibasahi
oleh fluida bagian dalam dan luar. Apabila satu fluida mengalir di bagian
dalam sebuah pipa bulat dan fluida lainnya mengalir di bagian luarnya,
diketahui Ai = πDiL dan Ao = πDoL (Gambar 1.14).
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Gambar 1.14

Dua luas permukaan perpindahan panas yang
terkait dengan penukar panas pipa dobel
(untuk pipa tipis, Di≈Do sehingga Ai≈ Ao)
(Sumber: Cengel, 2002)

Ao =πDoL
Ai =πDiL
Dalam analisis penukar panas, sangat cocok menggabungkan semua
resistansi termal dalam jalur aliran panas dari fluida panas ke fluida dingin
ke dalam resistansi tunggal R, dan menyatakan laju perpindahan panas
antara kedua fluida dengan

q=

T
= UAT = U i Ai T = U o Ao T
R

dengan U adalah koefisien perpindahan panas total.
1
1
1
1
1
=
=
=R=
+ Rdinding +
UA U i Ai U o Ao
hi Ai
ho Ao
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Menurut Chaudari (2014) laju koefisien perpindahan kalor
menyeluruh pada alat penukar kalor dengan pipa bersirip lebih besar
dibandingkan tanpa sirip. Jika kecepatan udara naik, bilangan Reynold
juga naik, bilangan Nusselt juga naik karena bilangan Nusselt proporsional
terhadap koefisien perpindahan kalor. Oleh karena itu, laju perpindahan
kalor juga naik. Menurut Tahseen (2014) Bilangan Nusselt aliran udara
rata-rata naik dengan kenaikan bilangan Reynolds. Korelasi bilangan
Nusselt-Reynolds :
NuDh = 0,242 x (ReDh) 0,702

1.4. Alat Penukar Panas
Penukar panas biasanya beroperasi selama periode waktu yang
panjang tanpa perubahan dalam kondisi operasinya. Oleh karena itu,
penukar panas dapat dimodelkan sebagai perangkat aliran steady. Karena
itu, laju aliran massa masing-masing fluida tetap konstan, dan sifat-sifat
fluida seperti temperatur dan kecepatan pada masukan atau keluaran tetap
sama. Demikian pula, aliran fluida mengalami sedikit atau tidak ada
perubahan pada kecepatan dan elevasinya, sehingga perubahan energi
kinetik dan potensial dapat diabaikan. Panas spesifik fluida, secara umum,
berubah terhadap temperatur. Tetapi, dalam daerah temperatur tertentu,
dapat dianggap konstan pada suatu nilai rata-rata dengan sedikit
kehilangan akurasi. Konduksi panas aksial sepanjang pipa biasanya tidak
signifikan dan dapat diabaikan. Akhirnya, permukaan luar penukar panas
diasumsikan terisolasi secara sempurna, sehingga tidak ada kehilangan
panas ke medium sekeliling, dan semua perpindahan panas terjadi hanya
antara dua fluida.
Idealisasi yang dinyatakan di atas sangat mendekati praktek, dan
sangat menyederhanakan analisis penukar panas dengan sedikit
kekurangan dalam akurasi. Oleh sebab itu, idealisasi tersebut umum
digunakan. Dengan asumsi ini, hukum pertama termodinamika
mensyaratkan bahwa laju perpindahan panas dari fluida panas sama
dengan laju perpindahan panas ke fluida dingin, yaitu :
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dan

q = mc pc (Tc ,out − Tc ,in )

(1.36)

q = mh c ph (Th ,in − Th ,out )

(1.37)

dengan subskrip c dan h berarti fluida dingin dan panas, dan
˙, mc , ˙, mh
= laju aliran massa
cpc, cph
= panas spesifik
Tc,out, Th,out
= temperatur keluaran
Tc,in, Th,in
= temperatur masukan
Dalam analisis penukar panas, biasanya cocok menggabungkan
perkalian dari laju aliran massa dan panas spesifik fluida ke dalam besaran
tunggal. Besaran ini disebut laju kapasitas panas dan didefinisikan untuk
aliran fluida panas dan dingin sebagai :
Ch = ˙, mh cph dan Cc = ˙, mc cpc

(1.38)

Laju kapasitas panas aliran fluida mewakili laju perpindahan panas
yang diperlukan untuk mengubah temperatur aliran fluida sebesar 1°C
pada saat mengalir melalui sebuah penukar panas. Dalam penukar panas,
fluida dengan laju kapasitas panas yang besar akan mengalami perubahan
temperatur yang kecil, dan fluida dengan laju kapasitas panas yang kecil
akan mengalami perubahan temperatur yang besar. Oleh sebab itu,
menggandakan laju aliran massa fluida sementara membiarkan yang
lainnya tidak berubah akan membagi dua perubahan temperatur fluida
tersebut.
Dengan definisi dari laju kapasitas panas di atas, Persamaan 1.37
dan 1.38 juga dapat dinyatakan dengan
q = Cc (Tc,out – Tc,in)

(1.39)

dan
q = Ch (Th,out – Th,in)
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Gambar 1.15

Dua fluida yang mempunyai laju aliran massa
yang sama dan panas spesifik yang sama
mengalami perubahan temperatur yang sama
di dalam penukar panas yang terisolasi dengan baik
(Sumber: Cengel, 2002)

∆T = ∆T1= ∆T2= konstan
Yaitu, laju perpindahan panas di dalam penukar panas sama dengan
laju kapasitas panas fluida dingin atau panas dikalikan dengan perubahan
temperatur fluida tersebut. Catat bahwa kenaikan temperatur fluida dingin
sama dengan jatuh temperatur fluida panas apabila laju kapasitas panas
kedua fluida sama (Gambar 1.15).
Dua jenis khusus penukar panas yang umum digunakan di dalam
praktek adalah kondensor dan boiler. Salah satu fluida di dalam kondensor
atau boiler mengalami proses perubahan fase, dan laju perpindahan panas
dinyatakan sebagai :
q = ˙,m hfg
(1.41)
dengan ˙,m adalah laju penguapan (evaporasi) atau kondensasi dari fluida
dan hfg adalah entalpi penguapan fluida pada temperatur atau tekanan
tertentu.
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Gambar 1.16

Perubahan temperatur fluida di dalam penukar
panas apabila salah satu fluidanya kondensasi
atau didih (Sumber: Cengel, 2002)

Fluida biasa menyerap atau membebaskan jumlah panas yang besar
pada dasarnya pada temperatur konstan selama proses perubahan fase,
seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.16. Laju kapasitas panas fluida
selama proses perubahan fase mendekati tak berhingga karena perubahan
temperatur hampir nol. Yaitu, C = ˙,m cp→∞ apabila ∆T→ 0, sehingga laju
perpindahan panas q = ˙,m cp∆T adalah jumlah berhingga. Oleh karena
itu, dalam analisis penukar panas, fluida kondensasi atau didih lebih cocok
dimodelkan sebagai fluida yang laju kapasitas panasnya tak berhingga.
Laju perpindahan panas di dalam penukar panas juga dapat
dinyatakan dengan cara yang sama dengan hukum pendinginan Newton
(1.42)
sebagai :
q = UA∆Tm
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dengan U adalah koefisien perpindahan panas total, A adalah luas
perpindahan panas, dan ∆Tm adalah perbedaan temperatur rata-rata yang
sesuai antara kedua fluida. Di sini luas permukaan A dapat ditentukan
dengan tepat dengan menggunakan dimensi penukar panas. Tetapi,
koefisien perpindahan panas total U dan perbedaan temperatur ∆T antara
fluida panas dan dingin, umumnya, tidak konstan dan berubah sepanjang
penukar panas.

Metode Perbedaan Temperatur Rata-Rata Logaritmik
Sebelumnya disebutkan bahwa perbedaan temperatur antara fluida
panas dan dingin berubah sepanjang penukar panas, dan lebih cocok
menggunakan perbedaan temperatur
rata-rata ∆Tm untuk digunakan dalam persamaan q = UA∆Tm.

Gambar 1.17

Dua fluida yang mempunyai laju aliran massa yang
sama dan panas spesifik yang sama mengalami
perubahan temperatur yang sama di dalam penukar
panas yang terisolasi dengan baik
(Sumber: Cengel, 2002)
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δq= U(Th – Tc)dA
∆T1 = Th, in - Tc, in
∆T2 = Th, out - Tc, out
q = UA∆Tlm
dengan

T1 − T2
Tlm =
ln ( T1 T2 )

(1.43)
(1.44)

adalah perbedaan temperatur rata-rata logaritmik, yaitu bentuk yang cocok
dari perbedaan temperatur rata-rata untuk digunakan dalam analisis
penukar panas. Di sini ∆T1 dan ∆T2 mewakili perbedaan temperatur antara
kedua fluida pada kedua ujung (masukan dan keluaran) penukar panas.
Tidak ada bedanya ujung manapun dari penukar panas yang didesain
sebagai masukan atau keluaran (Gambar. 1.18).

Gambar 1.18

Persamaan ∆T1 dan ∆T2 dalam penukar panas
aliran paralel

∆T1 = Th, in - Tc, in
∆T2 = Th, out - Tc, out
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Gambar 1.19

Persamaan ∆T1 dan ∆T2 dalam penukar panas
aliran lawan

(b). ∆T1 = Th, in - Tc, out
∆T2 = Th, out - Tc, in
Perbedaan temperatur antara kedua fluida berkurang dari ∆T1 pada
masukan ke ∆T2 pada keluaran. Jadi, coba menggunakan temperatur ratarata aritmatik ∆Tam = ½ (∆T1 + ∆T2) sebagai perbedaan temperatur ratarata. Perbedaan temperatur rata-rata logaritmik ∆Tlm diperoleh dengan
menelusuri profil temperatur aktual dari fluida sepanjang penukar panas
dan merupakan gambaran yang tepat dari perbedaan temperatur rata-rata
antara fluida panas dan dingin. Perbedaan temperatur rata-rata logaritmik
gambaran sebenarnya penurunan eksponensial perbedaan temperatur
lokal.

Penukar Panas Aliran Lawan
Perbedaan temperatur fluida panas dan dingin di dalam penukar
panas aliran lawan diberikan dalam Gambar 1.19. Catat bahwa fluida
panas dan dingin masuk penukar panas dari ujung yang berlawanan, dan
temperatur keluaran fluida dingin dalam hal ini bisa melebihi temperatur
keluaran fluida panas. Dalam hal terbatas, fluida dingin dipanasi ke
temperatur masukan fluida panas. Tetapi, temperatur keluaran fluida
dingin tidak pernah dapat melebihi temperatur masukan fluida panas,
karena ini melanggar hukum kedua termodinamika.
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Gambar 1.20

Perbedaan temperatur fluida di dalam penukar
panas pipa dobel aliran lawan
(Sumber: Cengel, 2002)

Relasi perbedaan temperatur rata-rata logaritmik di atas diselesaikan
dengan menggunakan penukar panas aliran paralel, tetapi dapat
ditunjukkan dengan mengulangi analisis di atas untuk penukar panas
aliran lawan yang juga dapat digunakan untuk penukar panas aliran lawan.
Tetapi kali ini, ∆T1 dan ∆T2 dinyatakan dengan seperti yang ditunjukkan
dalam Gambar 1.20.
Temperatur masukan dan keluaran ditetapkan, perbedaan temperatur
rata-rata logaritmik untuk penukar panas aliran lawan selalu lebih besar
daripada perbedaan temperatur rata-rata logaritmik untuk penukar panas
aliran paralel. Yaitu, ∆Tlm, CF>∆Tlm, PF, sehingga luas permukaan yang lebih
kecil (dan dengan demikian penukar panas lebih kecil) diperlukan untuk
mencapai laju perpindahan panas tertentu di dalam penukar panas aliran
lawan. Oleh karena itu, menjadi umum di dalam praktek menggunakan
susunan aliran lawan dalam penukar panas.
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Metode Efektivitas NTU
Metode perbedaan temperatur rata-rata logaritmik (log mean
temperature difference, LMTD) yang dibahas dalam sub bab sebelumnya
mudah untuk digunakan dalam analisis penukar panas jika temperatur
masuk dan keluar fluida panas dan dingin diketahui atau dapat ditentukan
dari kesetimbangan energi. Setelah ΔTlm, laju aliran massa, dan koefisien
perpindahan panas total tersedia, luas permukaan perpindahan panas dari
penukar panas dapat ditentukan dari
(1.45)
q = UA∆Tlm
Oleh karena itu, metode LMTD sangat cocok untuk menentukan ukuran
penukar panas untuk mencapai temperatur keluaran yang telah ditentukan
jika laju aliran massa dan temperatur masukan dan keluaran fluida panas
dan dingin ditetapkan. Metode ini didasarkan pada parameter tak
berdimensi yang disebut efektivitas perpindahan panas ε, yang
didefinisikan sebagai

(1.46)
Laju perpindahan panas aktual dalam penukar panas dapat ditentukan dari
kesetimbangan energi pada fluida panas atau dingin dan dapat dinyatakan
sebagai :
(1.47)
q = Cc (Tc, out – Tc, in) = Ch (Th, in – Th, out)
dengan Cc = ˙, mc cpcdan Ch = ˙, mh cph adalah laju kapasitas panas fluida
dingin dan panas.
Untuk menentukan laju perpindahan panas maksimum yang
mungkin dalam penukar panas, pertama-tama ketahuilah bahwa perbedaan
temperatur maksimum dalam penukar panas adalah perbedaan antara
temperatur masuk fluida panas dan dingin. Yaitu,
∆Tmax = Th, in – Tc, in
(1.48)
Perpindahan panas pada penukar panas akan mencapai nilai maksimum
ketika (1) fluida dingin dipanaskan ke temperatur masuk fluida panas atau
(2) fluida panas didinginkan ke temperatur masuk fluida dingin. Kedua
kondisi yang membatasi ini tidak akan tercapai secara bersamaan kecuali
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jika laju kapasitas panas dari fluida panas dan dingin identik (yaitu, Cc =
Ch). Jika Cc ≠ Ch, yang umumnya terjadi, fluida dengan laju kapasitas
panas yang lebih kecil akan mengalami perubahan temperatur yang lebih
besar, dan karena itu akan menjadi yang pertama yang mengalami
temperatur maksimum, pada titik perpindahan panas akan berhenti. Oleh
karena itu, laju perpindahan panas maksimum yang mungkin dalam
penukar panas adalah (Gambar 1.20)
qmax = Cmin (Th, in – Tc, in)
(1.49)
dengan Cmin adalah yang lebih kecil dari Cc = ˙, mc cpcdan Ch = ˙, mh cph.

Gambar 1.21

Penentuan laju perpindahan maksimum di
dalam penukar panas (Sumber: Cengel, 2002)

q =ṁh cph ∆Th
= ṁc cpc ∆Tc
Jikaṁc cpc = ṁh cph
Maka

∆Th = ∆Tc

Penentuan qmax memerlukan ketersediaan temperatur masukan fluida
panas dan dingin dan laju aliran massa, yang biasanya ditetapkan.
Kemudian, setelah efektivitas penukar panas diketahui, laju perpindahan
panas aktual q dapat ditentukan dari
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q = εqmax = εCmin (Th, in – Tc, in)

(1.50)

Oleh karena itu, efektivitas penukar panas memungkinkan kita untuk
menentukan laju perpindahan panas tanpa mengetahui temperatur keluaran
fluidanya.
Efektivitas penukar panas bergantung pada geometri penukar panas
serta susunan aliran. Oleh karena itu, berbagai jenis alat penukar panas
memiliki persamaan efektivitas yang berbeda.
Relasi efektivitas dari penukar panas biasanya melibatkan grup tak
berdimensi UA/Cmin. Besaran ini disebut bilangan satuan perpindahan
(number of transfer units, NTU) dan dinyatakan sebagai
UA
UA
NTU =
=
(1.51)
Cmin (mc p )min
dengan U adalah koefisien perpindahan panas total dan A adalah luas
permukaan perpindahan panas dari penukar panas. Perhatikan bahwa NTU
adalah sebanding dengan A. Oleh karena itu, untuk nilai U dan Cmin yang
ditetapkan, nilai NTU adalah ukuran dari luas permukaan perpindahan
panas A. Dengan demikian, semakin besar NTU, maka semakin besar
penukar panas.
Dalam analisis penukar panas, juga cocok untuk mendefinisikan
besaran tak berdimensi lainnya yang disebut rasio kapasitas c sebagai

(1.52)
Dapat ditunjukkan bahwa efektivitas dari penukar panas adalah fungsi dari
bilangan satuan perpindahan NTU dan rasio kapasitas c yaitu,
ε = fungsi (UA/Cmin, Cmin/Cmax) = fungsi (NTU, c)
Menurut Cieslinski (2016) Korelasi Hausen dan Dittus Boelter telah
dikembangkan untuk konveksi paksa dalam pipa halus, tetapi tidak
direkomendasikan untuk perhitungan koefisien perpindahan panas pada
alat penukar kalor tipe plat.
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BAB 2 : MESIN REFRIGERASI
Refrigerasi adalah suatu proses penyerapan panas dari suatu zat atau
produk sehingga temperaturnya berada di bawah temperatur lingkungan.
Mesin refrigerasi atau disebut juga mesin pendingin adalah mesin yang
dapat menimbulkan efek refrigerasi tersebut, sedangkan refrigeran adalah
zat yang digunakan sebagai fluida kerja dalam proses penyerapan panas
(Pasek, 2007). Refrigerasi merupakan penerapan dari Teori
Termodinamika Dan Perpindahan Kalor. Menurut Arora (2001), prinsip
kerja mesin refrigerasi dan pengkondisian udara berdasarkan Hukum
Termodinamika II (Pernyataan Clausius). Aplikasi mesin refrigerasi dan
pengkondisian udara dari temperatur sekitar lingkungan sampai
temperature −60oC, sedangkan aplikasi pada industri dengan temperatur di
bawah −60oC.
Aplikasi refrigerasi meliputi bidang yang sangat luas, antara lain :
keperluan rumah tangga, pertanian, industri gas, petrokimia, dan
perminyakan. Mesin refrigerasi dapat dikelompokkan berdasarkan jenis
siklusnya dan jenis pemakaiannya. Berdasarkan jenis siklusnya mesin
refrigerasi dapat dikelompokan menjadi : (a) Siklus Termodinamika, (b)
Siklus Termo-Elektrik, (c) Siklus Termo-Magnetik. Adapun yang termasuk
mesin refrigerasi siklus termodinamika antara lain : (a) Siklus Kompresi
Uap (SKU), (b) Siklus Sbsorbsi (SA), (c) Siklus Jet Uap (SJU), (d) Siklus
Udara (SU), (e) Tabung Vorteks (TV).
Berdasarkan pemakaiannya mesin refrigerasi dapat dikelompokan
seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.1 berikut ini.
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Tabel 2.1 Kelompok aplikasi mesin refrigerasi

Jenis Mesin Refrigerasi

Contoh

Refrigerasi Domestik
Refrigerasi Komersial

Lemari es, dispenser air
Pendingin minuman botol, box
es krim, lemari pendingin
supermarket
Pabrik es, cold storage, mesin
pendingin
untuk 34anjang34
proses
Refrigerated truck, train and
AC
window, split, dan package.
containers

Refrigerasi lndustri

Refrigerasi transport
Pengkondisian udara 34anjang34
dan komersial
Chiller
Mobile Air Condition (MAC)

Water cooled and air cooled
AC
mobil
chillers

(Pasek: 2007)

2.1. Mesin Refrigerasi Kompresi Uap
Mesin refrigerasi sistem kompresi uap (SKU) terdiri atas empat
komponen utama yaitu kompresor, kondensor, alat ekspansi, dan
evaporator. Proses penyerapan kalor dari refrigeran ke beban pendingin
terjadi pada evaporator. Oleh karena itu, temperatur atau titik didih
refrigeran harus lebih rendah dari temperatur beban pendingin. Susunan
komponen mesin refrigerasi ini secara skematik diperlihatkan pada
Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1 Siklus kompresi uap standar
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Komponen utama yang akan dibahas ialah: (a) kompresor, (b)
kondensor, (c) filter-drier, (d) pipa kapiler, dan evaporator.
Kompresor berfungsi untuk mensirkulasikan refregran dan
menaikan tekanan refrigeran agar dapat mengembun di kondensor pada
tekanan di atas tekanan udara sekeliling. Berdasarkan letak motornya
kompresor dapat dikelompokan menjadi dua jenis yaitu kompresor jenis
terbuka dan kompresor jenis hermetik. Pada kompresor jenis terbuka
motor terpisah dengan kompresor dan daya dari motor ditransmisikan
melalui sabuk (belt) atau jenis transmisi daya lainnya.

Gambar 2.2 Kompresor tipe terbuka

Pada kompresor hermetik, motor dan kompresor berada dalam satu
cangkang (selubung) yang kedap udara. Terdapat juga jenis kompresor
yang lain yaitu semi hermetik. Berbeda dengan kompresor hermetik yang
selubungnya disambung dengan las, maka pada kompresor semi hermetik
selubungnya disambung dengan baut sehingga dapat dibuka untuk
berbagai keperluan servis termasuk untuk menggulung ulang kumparan
motor listrik.
Pada mesin refrigerasi rumah tangga dan komersial jenis kompresor
yang biasa digunakan ialah kompresor tipe hermetik. Kompresornya dapat
menggunakan kompresor jenis torak, atau jenis lain seperti kompresor
sudu (vane type), roller atau schroll. Untuk melindungi bagian-bagian
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yang bergesek seperti torak dan dinding selinder serta bantalan, maka
kompresor diberi pelumas. Pelumas ini biasanya bercampur dengan
refrigeran. Pada kompresor hermetik yang digunakan untuk mesin
refrigerasi rumah tinggal dan komersial, biasanya digunakan pelumas
yang larut dengan baik dalam refrigerannya.

Gambar 2.3 Kompresor tipe hermetic (A) dan semi hermetic (B)

Kondensor adalah alat tempat refrigeran didinginkan sehingga
mengembun. Pada mesin pengkondisian udara domestik, panas
pengembunan dibuang ke udara sekeliling secara paksa pada unit outdoor.

Gambar 2.4 Kondensor pada AC domestic
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Menurut Armanath (2014) penambahan ukuran kondensor akan
memastikan lebih banyak cairan setelah katup ekspansi karena lebih
banyak pendinginan. Peningkatan luas permukaan kondensor akan
menghasilkan lebih banyak perpindahan panas ke sekitarnya. Ketika
ukuran kondensor meningkat, maka tekanan kondensasi akan turun,
sehingga tekanan pelepasan juga akan turun. Akibatnya, suhu cairan akan
berkurang karena suhu kondensasi juga rendah karena tekanan pelepasan
yang lebih rendah.
Evaporator adalah alat tempat refrigeran menguap. Panas yang
diperlukan untuk penguapan diperoleh dari benda atau media yang akan
didinginkan. Proses penyerapan panas ini menyebabkan penurunan
refrigeran pada benda atau media yang akan didinginkan.

Gambar 2.5 Evaporator pada AC domestic

Fungsi utama Filter-drier adalah menyerap uap air yang terlarut
dalam refrigeran dan menyaring padatan terlarut jika ada. Air dicegah
masuk ke dalam pipa kapiler dan evaporator, karena dapat menyebabkan
penyumbatan. Terdapat dua jenis filter drier yaitu alumina aktif (bukan
silica gel) dan molecular sieve. Alumina aktif terbuat dari A12O3 dapat
menyerap uap air lebih banyak dari silica gel dan juga dapat menyerap
asam baik dari refrigeran maupun pelumas. Molecular sieves terbuat dari
logam alumina silikat, memiliki kemampuan menyerap uap air yang
sangat tinggi. Saat ini filter-drier yang banyak digunakan adalah jenis
molecular sieves.
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Pipa kapiler berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran agar
dapat menguap di evaporator pada tekanan yang rendah. Tekanan
refrigeran dapat diturunkan sebagai akibat adanya gesekan pada pipa
kapiler yang panjang dan berdiameter kecil.

Gambar 2.6 Pipa kapiler

Geometri dan diameter dalam pipa kapiler berpengaruh terhadap
unjuk kerja mesin refrigerasi (Akintunde, 2007 dan Boeng, 2012).
Kelemahan dari pipa kapiler ialah tidak mampu untuk menyesuaikan jika
terjadi perubahan beban. Jika beban pendinginan rendah maka evaporator
akan banjir. Sebaliknya jika beban pendinginan tinggi maka evaporator
akan kering. Di samping itu, kapasitas pendinginannya lebih rendah jika
dibandingkan dengan katup ekspansi termostatik (Gawali, 2014).

Gambar 2.7 Katup ekspansi termostatik
(1) Diafragma, (2) superheat setting spindle, (3) orifis, (4) pin, (5) inlet,
(6) outlet, (7) bodi, (8) tabung termal, (9) pipa kapiler.
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Untuk analisa unjuk kerja mesin refrigerasi sistem kompresi uap
dapat digunakan siklus termal dengan diagram P-h. Sketsa proses siklus
kompresi uap standar dalam diagram P-h ditunjukan pada Gambar 2.7
berikut ini.

Gambar 2.8 Diagram tekanan-entalpi

Di dalam siklus kompresi uap standar ini, refrigeran mengalami empat
proses yaitu:
1. Proses 1-2 : refrigeran, dalam fasa campuran uap-cair, mengalir
melalui sebuah evaporator sehingga berubah menjadi fasa uap. Pada
tekanan evaporator, titik didih refrigeran haruslah lebih rendah
daripada temperatur lingkungan, sehingga dapat terjadi perpindahan
kalor dari media kerja ke refrigeran. Proses penguapan tersebut
berlangsung secara reversibel pada tekanan yang konstan.
2. Proses 2-3 : refrigeran keluar dari evaporator dalam fasa uap dengan
temperatur dan tekanan rendah, kemudian dikompresi sehingga
tekanannya naik sampai tekanan kondensor. Proses kompresi ini
berlangsung secara isentropik (adiabatik dan reversibel).
3. Proses 3-4 : pada proses ini refrigeran mengalir melalui kondensor
dan pada sisi lain dialirkan fluida pendingin (udara atau air) dengan
temperatur lebih rendah dari temperatur refrigeran. Oleh karena itu,
kalor akan berpindah dari refrigeran ke fluida pendingin, selanjutnya
refrigerant mengembun menjadi fasa cair. Proses ini berlangsung
secara reversibel pada tekanan konstan.
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4.

Proses 4-1 : refrigeran, dalam fasa cair jenuh diekspansikan melalui
alat ekspansi. Selanjutnya refrigeran keluar dari alat ekspansi fasa
campuran uap-cair pada tekanan dan temperatur sama dengan tekanan
dan temperatur evaporator.

Kinerja Mesin Refrigerasi Kompresi Uap
Parameter-parameter prestasi mesin refrigerasi kompresi uap, antara
lain : kerja kompresi, laju pengeluaran kalor, efek refrigerasi, dan
koefisien performansi (coefficientofperformance, COP). Penentuan
parameter-parameter tersebut dapat dibantu dengan penggunaan sketsa
proses pada diagram tekanan-entalpi dan tabel sifat-sifat refrigeran. Kerja
kompresi persatuan massa refrigeran ditentukan oleh perubahan entalpi
pada proses 2-3 (Gambar 2.6) dan dapat dinyatakan sebagai:
w
W = = h2 − h1
m
Hubungan tersebut diturunkan dari persamaan energi dalam keadaan
tunak, pada proses kompresi adiabatik reversibel dengan perubahan energi
kinetik dan energi potensial diabaikan. Kalor yang dibuang melalui
kondensor dari refrigeran ke lingkungan yang lebih rendah temperaturnya
terjadi pada proses 3-4, yaitu:
q
Qrj = rj = h2 − h3
m
Perbedaan entalpinya merupakan besaran negatif yang menunjukkan
bahwa kerja diberikan kepada sistem. Pada proses 4-1 merupakan proses
ekspansi refrigeran menuju tekanan evaporator. Proses ini biasanya
dimodelkan dengan proses cekik tanpa adanya perpindahan kalor
(adiabatik) dan proses berlangsung tak-reversibel, sehingga diperoleh
hubungan :
h3 = h4
Efek refrigerasi (qrc) adalah kalor yang diterima oleh sistem dari
lingkungan melalui evaporator per satuan laju massa refrigeran. Efek
refrigerasi merupakan parameter penting, karena merupakan efek yang
berguna dan diinginkan dari suatu sistem refrigerasi.
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qrc
= h1 − h4
m
Sedangkan kapasitas refrigerasi (Qrc) merupakan perkalian antara
laju massa refrigeran dengan efek refrigerasi. Koefisien performansi, COP,
adalah besarnya energi yang berguna, yaitu efek refrigerasi, dibagi dengan
kerja yang diperlukan sistem, yaitu kerja kompresi.
Koefisien performansi (COP) = Error!
h −h
= 1 4
h2 − h1
Qrc =

Menurut Prapainep (2012) secara umum untuk memperoleh COP
yang tinggi, kombinasi dari nilai kalor laten yang tinggi, konduktivitas
termal fasa cair, densitas uap dan viskositas cair rendah dan berat molekul
rendah
Pada kenyataannya siklus kompresi uap mengalami penyimpangan
dari kompresi uap standar, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar
2.8.

Gambar 2.9 Diagram P-h

Perbedaan penting siklus kompresi uap aktual dari siklus standar, adalah:
1. Terjadi penurunan tekanan di sepanjang pipa kondensor dan
evaporator.
2. Adanya proses pembawahdinginan (sub-cooling) cairan yang
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3.
4.
5.

meninggalkan kondensor sebelum memasuki alat ekspansi
Pemanasan lanjut uap yang meninggalkan evaporator sebelum
memasuki kompresor.
Terjadi kenaikan entropi pada saat proses kompresi (kompresi tak
isentropik).
Proses ekspansi berlangsung non-adiabatik

Walaupun siklus aktual tidak sarna dengan siklus standar, tetapi proses
ideal dalam siklus standar sangat bermanfaat, dan diperlukan untuk
mempermudah analisis siklus secara teoritik.

2.2. Mesin Refrigerasi Absorbsi
Komponen utama mesin refrigerasi absorbsi terdiri dari enam buah
seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.9. Fungsi kompresor pada mesin
refrigerasi SKU digantikan oleh absorber, pompa dan generator. Fluida
kerja yang digunakan adalah campuran tak bereaksi seperti air (H 2O)–
ammonia(NH3), atau Lithium Bromida (LiBr2)–Air(H2O). Pada sistem
H2O–NH3, air berfungsi sebagai absorben dan amonia berfungsi sebagai
refrigeran. Sedangkan pada system LiBr2−H2O, LiBr2 berfungsi sebagai
absorben dan H2O berfungsi sebagai refrigeran.

Gambar 2.10 Skema mesin refrigerasi absorbs
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Campuran refrigeran–absorben dipanaskan di dalam generator
sehingga refrigeran menguap dan terpisah dari absorben. Uap refrigeran
selanjutnya dimumikan dalam rectifier dengan mendinginkannya sehingga
uap absorben yang terbawa akan mengembun dan mengalir kembali ke
generator. Uap refrigeran murni kemudian diembunkan di kondensor;
kondensatnya kemudian diekspansikan dan menyerap panas dengan
penguapan di evaporator. Uap refrigeran yang keluar dari evaporator
dicampur dengan absorben (larutan lemah) yang keluar dari generator;
melewati katup ekspansi agar tekanannya sama dengan tekanan
evaporator. Proses absorbsi refrigeran biasanya berlangsung secara
eksotermal; hasil dari proses ini akan menghasilkan campuran refrigeranabsorben (larutan kuat) yang selanjutnya dipompakan ke generator.

2.3. Mesin Refrigerasi Ejektor Uap
Pada mesin refrigerasi ejektor uap (SJU), air digunakan sebagai
refrigeran. Air dididihkan di boiler, uap yang terbentuk dilewatkan dalam
ejektor. Seksi tekanan rendah dalam ejektor dihubungkan dengan
evaporator dengan demikian tekanan evaporator menjadi rendah dan uap
yang terbentuk tertarik oleh aliran uap berkecepatan tinggi dalam ejektor
dan dibawa ke kondensor untuk diembunkan. Kondensat yang terjadi
dalam kondensor sebagian dialirkan ke evaporator setelah melewati katup
ekspansi dan sisanya masuk ke dalam boiler untuk diuapkan kembali.
Sistem jet uap

T1

Sistem kompresi uap

P1

T2

P2

kompresor

nozel
T,P

T,P

boiler

T,P

intercooler

Tangki air + uap

kondensor

evaporator

T,P

T,P

F2

F1

Make up water

pompa

Katup ekspansi

Keterangan :
T = Termometer
P = Pressure gauge
F = Flowmeter

Gambar 2.11 Skema mesin refrigerasi ejektor uap

43

Refrigerasi dan Pengkondisian Udara

Nozel berfungsi mengkonversi energi tekanan menjadi energi
kinetik sehingga tekanan uap akan turun. Penurunan tekanan tersebut
mengakibatkan uap yang ada dalam evaporator terisap kemudian dialirkan
ke kondensor. Evaporasi 1 kg air yang sangat cepat mengakibatkan
turunnya temperatur sebesar 5,7oC (Shet, 2014). Jika kondisi tersebut
berlangsung terus menerus, maka temperatur air akan semakin rendah
pula. Hal ini dapat dilakukan hingga mencapai temperatur air yang
diinginkan. Kekurangan mesin refrigerasi SJU ialah karena air akan
membeku pada temperatur 0oC, sehingga tidak dapat bersirkulasi dalam
sistem. Karena kekurangan tersebut sehingga aplikasi mesin refrigerasi
SJU pada temperatur rendah sangat terbatas.
Performan atau COP mesin refrigerasi Sistem Kompresi Uap (SKU)
adalah besarnya energi yang berguna (efek refrigerasi) dibagi dengan kerja
yang diperlukan (kerja kompresi). Performan mesin Refrigerasi Sistem Jet
uap (SJU) sangat bergantung pada efisiensi nozel. Sementara efisiensi
nozel dipengaruhi oleh geometri dan tekanan fluida dalam injector. Sahni
(2015) melaporkan COP sistem refrigerasi jet uap dipengaruhi oleh
geometri nozel dan drop tekanan.
Dalam mendesain mesin refrigerasi kombinasi SKU-SJU terdapat
dua langkah utama yang akan dilakukan yaitu desain termal kemudian
desain konstruksi pada komponen injektor dan intercooler. Selanjutnya
dilakukan desain lengkap dengan mempertimbangkan instalasi pemipaan
uap dan refrigeran serta faktor keamanan. Menurut Mitchley (1998)
faktor-faktor yang berpengaruh dalam desain injektor ialah perpindahan
panas konveksi di bawah temperatur didih dan geometri antara permukaan
air dan sisi isap injektor. Pada sisi keluaran, parameter yang berpengaruh
terhadap efisiensi injektor ialah drop tekanan (Sahni, 2015). Faktor lain
yang perlu dipertimbangkan ialah tekanan kritis dan gelombang kejut
(shock wave) pada injektor. Rasio antara tekanan masuk dan tekanan kritis
bergantung pada geometri injektor dan sifat termal fluida kerja
(Chunnannond, 2004). Hal lain penting juga untuk dipertimbangkan ialah
gelombang kejut (Elbel, 2008). Saengmanee (2010) melaporkan bahwa
desain geometri optimum injektor uap ialah sudut inklinasi 2o untuk nozel
konvergen dan 3o untuk nozel divergen dengan panjang throat 137 mm.
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2.4. Mesin Refrigerasi Slklus Udara
Mesin refrigerasi siklus udara biasanya digunakan pada pesawat
terbang, dan sistem ini baru bekerja apabila pesawat telah terbang. Udara
luar dengan kecepatan tinggi ditangkap oleh difusor sehingga
kecepatannya menjadi lebih lambat ketika memasuki sistem. Proses ini
akan menyebabkan temperatur dan tekanan udara meningkat. Untuk
menurunkan temperatumya maka udara dilewatkan pada ekspander turbo
sebelum memasuki kabin pesawat dan menyerap panas yang timbul di
sana. Udara kemudian dialirkan ke luar pesawat dengan menggunakan
kompresor. Penggunaan udara sebagai refrigerant secara total dapat
mengurangi penggunaan refrigerant yang bepotensi merusak ozon
(Mahajan, 2016).

Gambar 2.12 Skema mesin refrigerasi siklus udara

2.5. Mesin Refrigerasi Tabung Vorteks
Dua aliran yang berbeda temperatur dari tabung vorteks yang biasa
juga disebut sebagai tabung Ranque-Hilsch. Efek proses separasi
temperatur dalam tabung vortex disebabkan oleh proses kompresi dan
ekspansi. Peralatan ini terdiri dari tabung lurus yang salah satu ujungnya
dipasang orifis (orifice), sedangkan ujung lainnya dipasang katup trotel
(throttle valve). Nosel tangensial dipasang pada dinding luar pipa diujung
pipa yang dipasang orifis.
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Gambar 2.13 Aliran udara dalam tabung vortex

Gas bertekanan dimasukkan melalui nosel tangensial sehingga
membentuk aliran vorteks dalam tabung. Vorteks bagian luar akan
bertemperatur lebih tinggi dari temperatur masuk dan mengalir kearah
kanan (ujung panas). Vorteks bagian dalam yang bertemperatur lebih
rendah dari temperatur masuk, karena kehilangan energi kinetik, akan
mengalir ke kiri dan keluar melalui ofrifis. Gas yang bertemperatur lebih
rendah inilah yang akan dimanfaatkan untuk pendingian. Bukaan katup
trotel akan mengatur temperatur dan banyaknya gas dingin yang keluar
dari ujung kiri (ujung dingin). Semakin besar bukaan katup semakin
rendah temperatur gas dingin tetapi semakin sedikit jumlahnya, demikian
pula sebaliknya.
Dalam aliran vortex dikenal dua jenis aliran yaitu aliran vortex
paksa dan aliran vortex bebas. Secara umum aliran vortex dapat dicirikan
oleh hubungan antara kecepatan tangensial vt dengan jarak dalam arah
radial r (Ali,1984) yang dapat ditulis :
Vt = k . r –n
dengan k adalah konstanta dan n adalah parameter bilangan bulat ± 1.
Untuk harga n = -1 menyatakan aliran vortex paksa, sedangkan untuk
harga n = + 1 menyatakan aliran vortek bebas. Untuk tabung vortex di
mana berlaku aliran vortex bebas, persamaan (2.5) dapat ditulis:
Vt =
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Dengan menganggap kasus aliran vortex dalam satu dimensi arah
radial dengan tanpa adanya komoponen kecepatan radial dan aksial,
sehingga hanya terdapat komponen tangensial vt yang merupakan fungsi
jari-jari r, serta aliran adalah stasioner dan gaya-gaya badan diabaikan,
persamaan aliran dapat ditulis sebagai berikut:
= ρ vt2 / r
dengan p adalah tekanan dan ρ adalah massa jenis fluida.
[ r3 μ

(vt/r) ] = 0

dengan μ adalah koefisien viskositas, dan dengan catatan bahwa koefisien
viskositas adalah konstan untuk aliran vortex bebas, dengan vt~ 1/r
Persamaan energi,
[ kr

+ r2 μ vt

(vt/r) ] = 0

Dengan T adalah temperatur dan k adalah koefisien konduktifitas termal,
persamaan energi aliran ini hanya diakibatkan oleh disipasi viskos, yaitu
kerja oleh tegangan geser dan perpindahan panas konduksi.
Persamaan-persamaan di atas dilengkapi dengan persamaan tingkat
keadaan gas sempurna,
Pv = RT
dan jika diintegralkan diperoleh persamaan distribusi temperatur:
=
dengan T1, T2, Pr, M dan masing-masing menyatakan temperatur udara
masuk, temperatur udara dingin, bilangan Prandtl, bilangan Mach dan
rasio panas jenis udara.
Menurut Barwari (2013) semakin besar diameter katup trotel
semakin efisiensi isentropis sampai diameter 12 mm yang juga
berpengaruh terhadap COP dan kapasitas refrigerasi. Beda temperatur
maksimum untuk tekanan inlet 6 bar dengan aspek rasio (AR) 1,4; 1,6;
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dan 2,4 separasi temperatur naik dengan naiknya tekanan. Tekanan inlet
pada aliran berlawanan mengakibatkan kenaikan gradient temperatur pada
ujung keluar panas dan dingin. Untuk aspek rasi 2,4 gradien temperatur
maksimum diperoleh pada L/D = 25 (Atalla, 2014).

Gambar 2.14 Skema tabung vortex
Menurut Eiamsa-Ard (2007) semakin banyak nozel inlet akan
semakin meningkat pula separasi temperatur dalam tabung vortex.
Penggunaan orifis dingin yang kecil (d/D = 0,2: 0,3; dan 0,4) akan
menghasilkan tekanan balik yang besar, jika orifis besar (d/D = 0,6: 0,7;
0,8; dan 0,9) menimbulkan kecepatan tangensial tinggi dalam tabung
dingin, diperoleh pada separasi termal (energi terendah dalam tabung).
Nilai optimum diameter orifis dingin (d/D), sudut katup (phi), dan panjang
tabung vortex (L/D), dan diameter nozel inlet (delta/D) diperoleh sekitar
d/D = 0,5; phi = 50o; L/D = 20; dan delta/D = 0,33. Tekanan gas inlet 2
bar (efisiensi optimal) yang mana tekanan inlet besar terhadap separasi
temperatur tinggi. Inlet gas Helium memberi perbedaan temperatur tinggi
dibandingkan Oksigen, Metana, dan Udara. Penurunan sudut cone dari 45o
ke 10o akan menurunkan perbedaan temperatur 3,5o C tanpa menaikkan
kondisi inlet (Rejin, 2012). Saat ini penggunaan mesin refrigerasi tabung
vortex telah banyak digunakan di industri terutama industri manufaktur.
Menurut Duspara (2013) pendinginan pada proses permesinan didapatkan
penurunan teperatur 40oC dibandingkan pendinginan konvensional.
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BAB 3 : REFRIGERAN
Refrigeran adalah bahan yang digunakan sebagai penyerap kalor
dari beban pendingin. Dalam bab ini mahasiswa diarahkan untuk
memahami sifat-sifat berbagai jenis refrigeran, baik refrigeran sintetis
maupun refrigeran alami. Setelah selesai mempelajari bab ini, mahasiswa
dapat menetukan jenis refrigeran maupun refrigeran alternatif yang
digunakan sesuai dengan kebutuhan di industri atau rumah tangga. Pada
awalnya refrigeran yang paling banyak digunakan ialah refrigeran dari
kelompok Chloro Fluoro Carbon (CFC), Hydro Chloro Fluoro Carbon
(HCFC), dan Hydro Fluoro Carbon (HFC). Kelebihan dari refrigeran
tersebut ialah sifatnya yang stabil dan tidak mudah terbakar. Akan tetapi,
refrigeran tersebut mempunyai kelemahan yaitu dapat merusak ozon dan
pemanasan global. Oleh karena itu, ketiga kelompok refrigeran tersebut
tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan.

3.1. Pengelompokan Refrigeran
Menurut Arora (1981), refrigeran yang pertama kali digunakan
adalah eter oleh Perkins pada mesin kompresi uap. Selajutnya pada tahun
1874 digunakan sulfur dioksida (S02), dan pada tahun 1875 mulai
digunakan ethyl chloride (C2HsCl) dan ammonia. Selanjutnya metil
khlorida (CH3Cl) mulai digunakan tahun 1878 dan karbon dioksida (C02)
tahun 1881. Nitrogen oksida (N2O3) dan hidrokarbon (CH4, C2H6, C2H4,
dan C3H8) banyak digunakan sekitar tahun 1910 sampai 1930.
Dichloromethane
(CH2Cl),
dichloroethylene
(C2H2Ch)
dan
monobromomethane (CH3Br) juga digunakan sebagai refrigeran pada
mesin sentrifugal.
Penggunaan refrigeran-refrigeran yang disebutkan di atas jauh
berkurang setelah ditemukannya Freon (merek dagang) oleh E.I. du Point
de Nemours and Co pada sekitar tahun 1930-an, dan menjadi sangat
populer sampai dengan tahun 1985. Refrigeran ini disebut sebagai
refrigeran halokarbon (halogenated hydrocarbon) karena adanya unsur51
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unsur halogen yang digunakan (Cl, Br) atau kadangkala disebut sebagai
refrigeran fluorokarbon (fluorinated hydrocarbon) karena adanya unsur
fluor (F) dalam senyawanya. Berdasarkan jenis senyawanya, refrigeran
dapat dikelompokan menjadi : kelompok refrigeran senyawa Halocarbon,
kelompok refrigeran senyawa organik cyclic, kelompok refrigeran
campuran Zeotropik, kelompok refrigeran campuran Azeotropik,
kelompok refrigeran senyawa organik biasa, kelompok refrigeran
senyawa anorganik, dan kelompok refrigeran senyawa organik tak jenuh.

Kelompok Refrigeran Senyawa Halokarbon
Kelompok refrigeran senyawa halokarbon diturunkan dari
hidrokarbon (HC) yaitu metana (CH4), etana (C2H6), atau dari propana
(C3H8) dengan mengganti atom-atom hidrogen dengan unsur-unsur
halogen seperti khlor (CI), fluor (F), atau brom (Br). Jika seluruh atom
hidrogen tergantikan oleh atom CI dan F maka refrigeran yang dihasilkan
akan terdiri dari atom khlor, fluor dan karbon. Refrigeran ini disebut
refrigeran Chloro Fluoro Carbon (CFC). Jika hanya sebagian saja atom
hidrogen yang digantikan oleh Cl dan atau F maka refrigeran yang
terbentuk disebut Hydro Chloro Fluoro Carbon (HCFC). Refrigeran
halokarbon yang tidak mengandung atom khlor disebut Hydro Fluoro
Carbon (HFC).
Berdasarkan pembahasan di atas refrigeran halokarbon dapat
dituliskan sebagai (Arora, 1981) :
CmHnFpClq
untuk senyawa halokarbon jenuh berlaku (n + p +q) = 2m + 2, sedangkan
untuk senyawa tak jenuh (n + p + q) = 2 m. Dalarn hal ini m menyatakan
jumlah atom C, n adalah jumlah atom H, p adalah jumlah atom F, dan q
menyatakan jurnlah atom Cl.
Cara penomoran refrigeran halokarbon adalah :
R- (m-l) (n+l) (p)
Jika (m-l) sarna dengan nol maka angka nol dihilangkan. Sebagai contoh :
CCl3F (TrichloroFluoroMethane) dituliskan sebagai R-11 atau CFC-11.
CCl2F2 (DichlorodiFluoroMethane) dituliskan sebagai R-12 atau CFC-12.
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CHClF2 (ChlorodiFluoroMethane) dituliskan sebagai R-22 atau HCFC22.
C2Cl3F3 dituliskan sebagai R113 atau CFC-113.
Metana (CH4) dituliskan sebagai R-50, etana (C2H6) adalah R-170,
propane (C3H8) R-290 dan seterusnya.
Jurnlah atom khlor dalarn senyawa dapat dihitung dengan cara
mengurangi jumlah atom fluor dan hidrogen dari jumlah atom total yang
terikat pada atom-atom C. Untuk halokarbon dari gugus metana jumlah
atom total tersebut adalah empat sedangkan dari gugus etana jumlah atom
yang dimaksud adalah enarn. Untuk refrigeran halocarbon jenuh jumlah
atom total yang terikat pada atom C adalah 2 m + 2, di mana m adalah
jumlah atom karbon.
Untuk refrigeran yang mengandung, bromida dituliskan dengan
menarnbahkan huruf B dan diikuti dengan angka yang menyatakan jumlah
atom khlor yang digantikannya. Sebagai contoh R-13Bl adalah refrigeran
R-13 yang satu atom khlornya digantikan oleh satu atom Br.
Untuk turunan bersiklus, ditarnbahkan huruf C di depan nomor
refrigeran.
Untuk isomer pada gugus etana, setiap isomer diberi nomor
refrigeran yang sarna dengan isomer yang paling simetri dinyatakan
dengan nomor refrigeran saja. Sedangkan isomer yang lain diberi imbuhan
huruf kecil (a, b, c, dst) sesuai dengan urutan ketidaksimetrian.
Kesimetrian ditentukan dengan menghitung jumlah atom halogen dan
hidrogen yang terikat pada setiap atom C. Kemudian jumlah berat atom
yang terikat pada satu atom C dikurangi dengan jumlah berat atom yang
terikat dengan atom C lainnya. Semakin kecil harga absolut perbedaannya
semakin simetri senyawa refrigeran terse but. Contoh cara penulisan
nomor untuk isomer pada Tabe1 3.1
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Tabel 3.1 Contoh penomoran isomer refrigeran halokarbon gugus etana

Isomer
R-123
R-123a
R-123b

RumusKimia
CHCl2CF3
CHCIFCC1F2
CCl2FCHF2

Atom yang terikat pada atom C
W1
71,9
73,4
89,9

W2
57,0
55,5
39,0

W1-W2
14,9
17,9
50,9

Keterangan:
Wi = jumlah berat atom halogen dan hidrogen yang terikat pada
atom karbon i
Untuk isomer pada gugus propana, setiap isomer mempunyai nomor yang
sarna dan pembedaan antar isomer dilakukan dengan memberi akhiran dua
huruf kecil. Huruf kecil yang pertarna menunjukkan jenis atom C tengah
(C2), dengan aturan sebagai berikut:
Jenis atom C tengan (C2)
-CCl2
-CCIF-CF2-CC1H-CFH-CH2-

Huruf akhiran pertama
a
b
c
d
e
f

Sedangkan huruf kecil yang kedua (a,b,c, dst) diberikan sesuai dengan
urutan ketidaksimetrian sama seperti cara penulisan isomer gugus etana.
Contoh penomoran isomer refrigerant halokarbon gugus propane
diberikan pada Tabel 3.2.
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Tabel 3.2

Isomer

Contoh penomoran isomer refrigeran halokarbon
gugus propane

Rumus Kimia

Group C2

Atom yang terikat pada
atom C

R-225aa CF3CCl2CHF2
CCl2
R-225ba CHClFCClFCF3 CClF
R-225bb CCIF2CClFCHF2 CClF

W1
57,0
55,5
73,4

W2
39,0
57,0
39,0

W1-W2
18,0
1,5
34,4

R-225ca CHC l2CF2CF3
CF2
R-225cb CHClFCF2CClF2 CF2
R-225da CClF2CHClCF3 CHCI

71,9
89,9
73,4

57,0
39,0
57,0

14,9
50,9
16,4

R-225ea CClF2CHFCClF2 CHF
R-225eb CC l2FCHCF3
CHF

73,4
89,9

73,4
57,0

0,0
32,9

Keterangan:
C2 = atom karbon tengah (kedua)
Wi = jumlah berat atom halogen dan hidrogen yang terikat pada atom
karbon i
Bagi gugus cylopropane yang terhalogenisasi, atom karbon tengah
akan memliki jumlah berat atom (dari atom-atom yang terikat padanya)
terbesar. Untuk senyawa ini akhiran huruf pertama dihilangkan. Akhiran
huruf yang kedua menunjukkan kesimetrian unsur-unsur yang terikat pada
atom-atom C ujung (C1 dan C3). Kesimetrian ditentukan dengan cara
menjumlahkan berat atom dari unsur-unsur halogen dan hidrogen yang
terikat pada masing-masing atom C ujung (C1 dan C3). Kemudian dicari
selisih jumlah berat atom yang terikat pada atom C1 dan C3. Semakin kecil
nilai selisih absolut semakin simetri isomer tersebut. Isomer yang paling
simetri diberi akhiran huruf yang kedua 'a' (tidak seperti pada gugus etana
yang tidak diberi huruf). Selanjutnya akhiran huruf b,c, dst diberikan
kepada isomer yang lebih tidak simetri. Akhiran huruf tidak dituliskan
apabila senyawa tersebut tidak mungkin mempunyai isomerisomer lain,
dan nomor refrigeran menunjukkan struktur molekul yang unik.
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Sebagai contoh CF3CF2CF3 diberi nomor refrigeran R-218 dan
bukan R-218ca.
Untuk senyawa tak jenuh ditambahkan angka jumlah ikatan tak
jenuh di depan (m-1) contoh adalah ethylene (C2H4) dituliskan sebagai R1150 karena mempunyai satu ikatan rangkap (CH2 = CH2).
Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 masing-masing memperlihatkan refrigeran
halokarbon gugus metana dan gugus etana beserta masing-masing Normal
Boiling Poing (NBP).
Tabel 3.3 Refrigeran halokarbon gugus metana dan NBP nya (°C) [1]

Jumlah
Atom F
0-F

1-F
2-F
3-F
4-F

4-H
CR4
R-50
-164,0

3-H
CH3Cl
R-40
-23,74
CH3F
R-41
-78,0

Jumlah
2 -H
atom
CH2ChH
R-30
40
CH2ClF
R-31
-9,0·
CH2F2
R-32
-51,6

1-H
CHC3
R-20
61,2
CHCl2F
R-21
8,9
CHCIF2
R-22
-40,8
CHF3
R-23
-82,2

O-H
CC14
R-10
76,7
CCl3F
R-11
23,7
CCl2F2
R-12
-29,8
CCIF3
R-13
-81,5
CF4
R-14
-127,8

Refrigeran yang mempunyai banyak atom Cl cenderung beracun.
Atom F ditambahkan agar senyawa menjadi stabil. Dari tabel-tabel
tersebut di atas dapat dilihat bahwa senyawa yang mempunyai banyak
atom Cl akan mempunyai NBP yang lebih tinggi. Sedangkan
meningkatnya jumlah atom F cenderung menurunkan NBP senyawa yang
terbentuk.
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Kelompok Refrigeran Senyawa Organik Cyclic
Kelompok refrigeran ini diturunkan dari butana. Aturan penulisan nomor
refrigeran adalah sarna dengan cara penulisan refrigeran halokarbon
tetapi ditarnbahkan huruf C sebelum nomor. Contoh dari kelompok
refrigeran ini adalah:
R -C316
R-C317
R-318

C4Cl2F 6
C4ClF7
C4F8

1,2-dichlorohexafluorocyclobutane
chloroheptafluorocyclobutane
octafluorocyclobutane

Kelompok Refrigeran Campuran Zeotropik
Kelompok refrigeran ini merupakan refrigeran carnpuran yang bisa terdiri
dari carnpuran refrigeran CFC, HCFC, HFC, dan HC. Refrigeran yang
terbentuk merupakan carnpuran tak bereaksi yang masih dapat dipisahkan
dengan cara destilasi.
Refrigeran ini diberi nomor dimulai dengan 4 sedangkan digit selanjutnya
dibuat sesuai perjanjian. Yang termasuk refrigeran ini adalah
a. R-401A campuran R-22(53%) + R-152a(13%) + R-124(34%)
b. R-402B campuran R-125(38%) + R-290(2%) + R-22(60%)
c. R-403B campuran R-22(56%) + R-218(39%) + R-290(5%)
Refrigeran campuran zeotropik akan menguap dan mengembun pada
temperatur yang berbeda hal ini akan menyebabkan terjadinya
temperature glide baik di evaporator maupun di kondensor, yaitu
refrigeran mengalami perubahan fasa pada tekanan konstan tetapi
temperaturnya terus berubah (lihat Gambar 3.1).
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Gambar 3.1

Sketsa pernyataan proses Siklus Kompresi Uap
Standar pada diagram p-h refrigeran campuran
zeotropik

Refrigeran zeotropik dengan komposisi tertentu biasanya hanya
dapat digunakan untuk suatu pemakaian di mesin tertentu. Gambar 3.2
memperlihatkan perubahan komposisi campuran zeotropik pengganti
CFC. Perubahan komposisi akan menggeser kurva sesuai dengan besamya
komposisi komponen refigeran yang bertekanan lebih tinggi. Komposisi C
1 mempunyai temperatur yang sama dengan CFC pada temperatur rendah
(evaporator), dengan demikian tekanan kondensor akan leboh tinggi.
Komposisi campuran zeotropik seperti ini biasanya digunakan untuk
mesin refrigerasi.
Komposisi C2 mempunyai temperatur yang sarna dengan CFC pada
temperatur kamar (kondisi dalarn botol refrigeran), dengan demikian
tekanan kondensor akan lebih tinggi dan tekanan evaporator menjadi lebih
rendah.
Komposisi C3 mempunyai temperatur yang sarna dengan CFC pada
temperatur kondensor, dengan demikian tekanan evaporator menjadi lebih
rendah. Carnpuran seperti ini cocok untuk diaplikasikan pada Mobil AC,
dimana semua setting disesuaikan dengan temperatur kondensor.
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Garnbar 3.2

Perubahan komposisi carnpuran zeotropik
dan aplikasinya

Kelompok Refrigeran Campuran Azeotropik
Kelompok refrigeran Azeotropik adalah refrigeran campuran tak bereaksi
yang tidak dapat dipisahkan dengan cara destilasi. Refrigeran ini pada
konsentrasi, tekanan dan temperatur tertentu bersifat azeotropik, yaitu
mengembun dan menguap pada temperatur yang sarna, sehingga mirip
dengan refrigeran tunggal. Namun demikian pada kondisi (konsentrasi,
temperatur atau tekanan) yang lain refrigeran ini bisa saja menjadi bersifat
zeotropik

Gambar 3.3

Diagram T - X campuran yang memiliki
kondisi azeotropik m
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Kelompok refrigeran ini diberi nomor dimulai dengan angka lima,
sedangkan digit berikutnya dibuat sesuai petjanjian, sebagai contoh:
a. R-500: R-12 (73.8%) + R-152a (26.2%), Temperatur azeotropik: O°C
b. R-502: R-22 (48.8%) + R-115 (51.2%), Temperatur azeotropik: 19°C

Kelompok Refrigeran Organik Lainnya
Kelompok refrigeran ini sebenamya terdiri dari unsur C, H dan lainnya.
Namun demikian cara penulisan nomomya tidak dapat mengikuti cara
penomoran refrigeran halokarbon karena jumlah atom H nya jika
ditambah dengan 1 lebih dari 10 sehingga angka kedua pada nomor
refrigeran menjadi dua digit. Sebagai contoh butana (C 4H1O), jika
dipaksakan dituliskan sesuai dengan cara penomoran refrigeran
halokarbon, maka refrigeran ini akan bemomor R-311 0, sehingga akan
menimbulkan kerancuan.
Nomor kelompok refrigeran ini dimulai dengan angka 6 dan digit lainnya
dipilih sembarang berdasarkan kesepakatan.
Contoh refrigeran dari kelompok ini adalah:
a. R-600 : Butana, CH3CH2CH2CH3
b. R-600a : Isobutana, CH(CH3)3
c. R-610 : Ethyl Ether, C2H5OC2HS
d. R-611 : Methyl Format, HCOOCH3
e. R-630 : Methyl Amine, CH3NH2
f. R-631 : Ethyl Amine, C2H2NH2
Kelompok Refrigeran Senyawa Anorganik
Kelompok refrigeran ini diberi nomor yang dimulai dengan angka 7 dan
digit selanjutnya menyatakan berat molekul dari senyawanya.
Contoh dari refrigeran ini adalah:
a. R-702 : Hidrogen
b. R-704 : Helium
c. R-717 : Amoma
d. R-718 : Air
e. R-744 : 02
f. R-764 : SO2
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Kelompok Refrigeran Senyawa Organik Tak Jenuh
Kelompok refrigeran ini mempunyai nomor empat digit, dengan
menambahkan angka kempat yang menunjukkan jumlah ikatan rangkap di
depan ketiga angka yang sudah dibahas dalam sistem penomoran
refrigeran halokarbon .
Contoh dari jenis refrigeran ini adalah:
a. R-1l30
1,2-dichloroethylene
CHCl=CHCl
b. R-1150 Ethylene
CH2=CH2
c. R-1270 Propylene
C3H6
CFC-11

CFC adalah singkatan dari chlorofluorocarbon.
Seperti namanya refrigeran ini terdiri dari unsur
khlor (Cl), fluor (F) dan karbon (C).
Contoh dari refrigeran ini adalah R-11 (CFC-11),
R-12 (CFC-12).
CFC-12

CFC-12

Karena tidak mengandung hidrogen CFC adalah
senyawa yang sangat stabil dan tidak mudah
bereaksi dengan zat lain meskipun terlepas ke
atmosfer. Karena mengandung khlor, CFC
merusak ozon di atmosfer (stratosfer) jauh di
atas muka bumi. Zat ini mempunyai nilai
potensi merusak ozon (Ozon Depletion
Potential) = ODP) yang tinggi (ODP =1).
Lapisan ozon bermanfaat untuk melidungi
makhluk hidup dari pancaran sinar ultra violet
intensitas tinggi. Oleh sebab itu kelestariannya
perlu dijaga.

61

Refrigerasi dan Pengkondisian Udara

HFC-22

HFC-22

HCFC adalah singkatan dari hydrochlorofluorocarbon. Meskipun mengandung khlor (Cl),
yang merusak lapisan ozon, zat ini juga
mengandung hidrogen (H), yang membuat zat
ini menjadi kurang stabil jika berada di
atmosfer. Refrigeran ini sebagian besar akan
terurai pada lapisan atmosfer bawah dan hanya
sedikit yang mencapai lapisan ozon. Oleh sebab
itu HCFC mempunyai ODP yang rendah.
Contoh refrigeran ini adalah R-22 (HCFC-22).

HFC-134a

Refrigeran HFC (hydrofluorocarbon) tidak
mempunyai unsur khlor. Oleh sebab itu
refrigeran ini tidak merusak lapisan ozon dan
nilai ODPnya sama dengan nol. Contoh dari
refrigeran ini adalah R-134a (HFC-14a), R-152a
(HFC-152a), R-123 (HFC-123).
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Sinar ultra ungu intensitas tinggi dari matahari memutuskan
ikatan dua atom oksigen yang membentuk molekul oksigen
menjadi dua atom oksigen

Atom-atom oksigen bebas bereaksi dengan molekul oksigen
membentuk molekul ozon.
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Molekul-molekul ozon menyerap energi radiasi sinar ultra
ungu yang menyebabkan ozon terurai menjadi molekul oksigen
dan atom oksigen

Gambar 3.4 Reaksi Pembentukan dan penguraian Ozon

Sinar ultra ungu intensitas tinggi dari
matahari mengenai molekul CFC,
memutuskan ikatan dan membebaskan
atom khlor
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Atom-atom khlor yang merupakan radikal bebas bereaksi
dengan molekul ozon dan memecahnya menjadi khlorin
monoksida dan molekul oksigen. Ozon menjadi hancur

Molekul-molekul khlorin monoksida masih reaktif dan
bereaksi dengan atom oksigen, yang sehariusnya dapat
membentuk ozon, menjadi molekul oksigen dan atom khlor
kembali. Atom khlor yang terbebas akan kembali merusak
merusak ozon. Reaksi-reaksi di atas terjadi berulang-ulang
dengan akibat rusaknya lapisan ozon.

Gambar 3.5 Reaksi perusakan dan pencegahan pembentukan ozon

3.2. Refrigeran Hidrokarbon
Jumlah ozon di atmosfer berkurang akibat adanya zat-zat sintetik
buatan manusia yang merusak. Zat-zat tersebut disebut Bahan Perusak
Ozon (BPO). Di antara BPO tersebut adalah refrigeran CFC. Proses
perusakan ozon oleh CFC diilustrasikan pada Gambar 3.5
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Pada tahun 1985 dilaksanakan konvensi wina yang melahirkan
kesepakatan PBB untuk melindungi lapisan ozon dari kerusakan yang
lebih parah. Kemudian protokol Montreal tahun 1987 mengatur kewajiban
setiap negara untuk mengurangi produksi dan pemakaian bahan perusak
ozon (BPO). Amandemen London 1990 mengatur tentang penghapusan
CFC dan Amandemen Kopenhagen 1992 mengatur penghapusan beberapa
BPO antara lain CFC dan HCFC (Pasek et al, 2004).
Penggunaan refrigeran alternatif yang ramah lingkungan seperti
refrigeran hidrokarbon semakin berkembang dan semakin luas
pemakaiannya. Hal ini dapat dimengerti karena refrigeran hidrokarbon
tidak mengandung unsur Chlor, sehingga tidak merusak lapisan ozon dan
juga tidak menyebabkan pemanasan global. Pemilihan refrigeran alternatif
untuk abad 21 ini harus mempertimbangkan program penghapusan BPO,
efisiensi sistem, pemanasan global, keamanan dan biaya (Carter, 1994).
Oleh karena itu, dalam memproduksi refrigeran alternatif pada produsen
mempertimbangkan hal-hal yang diusulkan oleh Carter. Berkaitan dengan
usulan tersebut, Johnson (1996) melaporkan bahwa kerusakan lapisan
ozon yang disebabkan oleh emisi refrigeran HC menurun dibandingkan
dengan refrigeran CFC. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan
refrigeran HC jauh lebih baik dibandingkan dengan refrigeran CFC.
Maclaine-Cross (1995) melaporkan bahwa refrigeran hidrokarbon
menjadi pilihan terbaik untuk mesin refrigerasi domestik karena ramah
lingkungan dan pemakaian energi yang efisien. Pemakaian energi yang
lebih efisien merupakan dampak positif terhadap pemakaian refrigeran
HC. Peningkatan efisiensi tersebut disebabkan oleh massa jenis refrigeran
HC lebih kecil dari massa jenis CFC, sehingga kerja kompresor juga lebih
ringan.
Performan perpindahan kalor refrigeran sangat berpengaruh
terhadap desain mesin refrigerasi. Dalam hal ini performan perpindahan
kalor dipengaruhi oleh koefisien perpindahan kalor dan drop tekanan
refrigeran dalam pipa. Di sisi lain, bentuk penampang pipa sangat
berpengaruh terhadap drop tekanan aliran refrigeran dalam pipa. Pada
perpindahan kalor kondensasi maupun evaporasi, jenis perpindahan kalor
yang paling dominan ialah perpindahan kalor konveksi aliran dua fasa.
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Anshar (2012) melaporkan bahwa korelasi Dittus-Boelter dapat
digunakan untuk analisa performan perpindahan kalor refrigeran MC 22
dalam pipa licin. Firman (2013) menyatakan bahwa korelasi Friedel untuk
pipa bundar juga berlaku untuk pipa penampang datar pada bilangan Re ˃
200
Menurut Boumaza (2010) refrigerant R290 (propane), R600
(isobutana), dan R717 (ammonia), masing-masng refrigerant tersebut
merupakan refrigerant alami uang terbaik potensi kandidat digunakan
pada mesin refrigerasi, AC, dan pompa kalor.
Menurut Chang (2000) kapasitas pendinginan dan pemanasan
refrigerant R290 lebih kecil dibandingkan R22 dengan COP lebih besar
dari R22. Kapasitas dan COP R1270 lebih besar dibandingkan R22
mengindikasikan kemungkinan alternatif untuk AC dan pompa kalor. COP
campuran hidrokarbon untuk kondisi pendinginan lebih tinggi
dibandingkan R22 untuk komposisi campuran yang luas. Refrigeran
hdrokarbon mempunyai konduktivitas termal lebih tinggi dan viskositas
lebih rendah pada fasa cair dibandingkan R22, sehingga berpotensi
menghasilkan koefisien perpindahan kalor lebih tinggi pada evaporator
dan kondensor.
Menurut Chen (1994) campuran refrigerant HC-290/HC-600
mempunyai COP yang tinggi sebagai salah satu kandidat pengganti
refrigerant HFC saat ini. Menurut hasil pengujian terhadap refrigerant
campuran HC290/HC600 menunjukkan bahwa refrigerant alternatif
pengganti refrigerant R12 dan R22. Kekurangannya ialah HC-290/HC-600
mempunyai kapasitas volumetrik rendah sehingga compressor lebih mahal
(Dalikilic, 2010).
Menurut Almeida (2010) refrigerant hidrokarbon provide
temperatur rendah pengisian kompresor, umur komponen Panjang, COP
sistem hidrokarbon dan campurannya meningkat 5% dibanding R134a.
Konsekuensinya, kerja kompresor rendah yang dibutuhkan oleh
hidrokarbon dibandingkan R134a karena pangaruh sifat termofisik.
Berdasarkan konsolidasi hidrokarbon dan campurannya sebagai zat fluida
sintetis seperti HFC 134a industry refrigerant.
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BAB 4 : BEBAN PENDINGINAN
Beban pendinginan suatu gedung terdiri atas dua sumber yaitu kalor
yang ditransfer melalui selubung gedung dan kalor yang berasal dari
penghuni, alat elektronik, dan pencahayaan. Selubung gedung antara lain :
dinding, atap, lantai, jendela, dan pintu. Beban kalor yang ditransfer
melalui selubung gedung disebut beban eksternal, sedangkan beban
lainnya disebut beban internal. Persentase beban eksternal dibandingkan
beban internal bervariasi, bergantung tipe gedung, cuaca, dan desain
gedung. Total beban pendinginan terdiri atas dua komponen yaitu beban
kalor laten dan beban kalor sensibel. Beban kalor sensibel dipengaruhi
oleh temperatur bola kering, sedangkan kalor laten akibat pengaruh
kelembaban dan kondisi ruangan.
Menurut Kharseh (2013) beban pendinginan internal gedung
residensial dapat direduksi sebesar 5% melalui perbaikan jendela dan 10
% dengan memperbaiki efikasi lampu. Adapun beban eksternal gedung
dapat direduksi sebesar 27% dengan penambahan isolasi stebal 3 cm pada
dinding luar.
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai prosedur perhitungan
beban pendingin pada bangunan tempat tinggal (rumah atau apartemen),
termasuk metode perhitungan tentang kesetimbangan kalor. Hal-hal yang
perlu dipertimbangkan dalam perhitungan beban pendingin: Smaller
Internal Heat Gain, Varied Use Of Spaces, Fewer Zones, dan pengaturan
kelembaban. Pada bangunan hunian (residential) terdapat beberapa faktor
yang menyebabkan besar atau kecilnya beban pendinginan. Beban
pendingin utama yang perlu diperhatikan antara lain: penambahan kalor
panas (heat gain), kerugian daya pendingin yang melewati struktur dan
jenis material bangunan, dan kebocoran-kebocoran melalui celah udara
atau ventilasi.
Heat Gain utamanya terdapat pada manusia, peralatan elektronik,
lampu penerangan dan peralatan elektronik lainnya yang memungkinkan
menghasilkan panas. Varied Use of Spaces merupakan faktor letak suatu
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bangunan yang berkaitan dengan perubahan temperatur wilayah dimana
bangunan berada. Perubahan temperatur pada bangunan hunian lebih
fleksibel dibandingkan bangunan komersial. Fewer Zones berkaitan
dengan pemanfaatan jumlah ruangan (zone). Secara umum bangunan
dikondisikan menjadi zone tunggal (single zone) dan zone banyak (multi
zone). Pengkondisian tersebut digunakan untuk menentukan variasi
temperatur dan perubahan beban puncak suatu ruangan dikarenakan
terjadinya penyimpanan beban panas (heat storage) pada bangunan.
Pengaturan kelembaban disesuaikan dengan jumlah penghuni.
Kelembaban suatu ruangan yang telah dikondisikan harus memenuhi
standar kenyamanan dan penggunaan alat bantu pengatur kelembaban
menjadi pertimbangan khusus bagi perencana. Tujuan Perhitungan Beban
Pendinginan ialah untuk menentukan jumlah beban yang ada dan
mengetahui kapasitas alat yang dibutuhkan.

4.1. Beban Pendinginan Ruangan
Secara teoritis perhitungan beban kalor untuk pendinginan atau
pemanasan suatu ruangan adalah identik dan prosedur analisis yang
digunakan adalah sama. Beban kalor ruangan dihitung berdasarkan
perubahan laju aliran fluks kalor/energi panas, variasi jumlah beban
ruangan terhadap waktu pemakaian dan tipe bangunan. Pada umumnya
analisis beban kalor tersebut dilakukan dari jam ke jam guna menentukan
profil dan beban puncak yang terjadi. Untuk melakukan perhitungan
digunakan dua metode pendekatan, yakni: metode pendekatan
kesetimbangan kalor (residental heat balance, RHB) dan metode
pendekatan faktor beban (residental load factor, RLF)
Metode RHB sering digunakan untuk menghitung kapasitas beban
pendinginan yang rumit dan kompleks karena pengamatan terhadap beban
pendingin dilakukan selama 24 jam (ASHRAE project RP 1199), misalnya
rumah yang memiliki banyak kamar dan menggunakan ventilasi mekanik.
Metode RLF sering digunakan untuk melakukan perhitungan cepat
melalui pendekatan koefisien beban yang diperoleh melalui penelitian
ekperimental dan koefisien beban tersebut diuraikan menjadi beberapa
tabel-tabel data. Hasil analisis menggunakan metode RLF memiliki selisih
sekitar 10 % dibandingkan jika kita menggunakan metode RHB.
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Perhitungan Menggunakan Metode RLF
Kondisi Perancangan.
Dari buku pedoman ASHRAE beberapa parameter kondisi
bangunan yang harus ditentukan yaitu : lattitude, ketinggian, temperatur
rencana, kelembaban relatif (tanpa pengatur kelembaban ruangan),
temperatur luar, rentang temperatur harian, temperatur bola basah luar,
kecepatan angin = ΔT rencana, dan perbedaan kelembaban (diagram
Psychrometri)
Komponen Perancangan
Beberapa komponen perancangan yang harus diperhitungkan
luasannya ialah : Plafond (seluruh area kecuali luas garasi); pintu; jendela;
dinding luar; dinding garasi; lantai dalam; lantai luar; dan volume
ruangan.
Tabel 4.1 Karakteristik dan material bangunan rumah

Komponen
bangunan
Atap/plafond

Material bangunan

Faktor
perhitungan

Konstruksi kayu (isolasi
menggunakan fiber glass R2.3), atap dengan lapisan aspal
medium
Panel kayu, lapisan kayu
interior, gypsum R-2.3

U = 0,03118
W/m2∙K
αatap = 0,85

Pintu

Kayu kelas 1

Lantai

Beton dengan lapisan karpet
dan karet, lantai 1 m di bawah
permukaan tanah

Jendela

Kaca rangkap bening kusen
kayu,1 bagian dapat dibuka
menggunakan tirai anti

U =2,3
W/m2∙K
Rcarpet =
0,21m2∙K/W
Fp = 85
W/m2∙K
Kaca tetap, U
=2,84
W/m2∙K

Dinding luar

U = 51
W/m2∙K
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serangga dan 1 bagian tetap
(kecuali ruang keluarga semua
kaca tetap), kanopi jendela 0,6
m dan semua jendela
menggunakan gorden.

Konstruksi

Isolasi baik

SHGC = 0,67
Kaca buka, U
= 2,87
W/m2∙K
SHGC = 0,57
Tirai
serangga,Tx =
0,64
Gorden,
IACcl = 0,6
(lihat Tabel 2)
Aul = 1,6
cm2/m2

Opaque Surface Factors (OSF)
OSF adalah penambahan panas yang melewati dinding, lantai,
plafond dan pintu (komponen-komponen tak tembus cahaya atau opaque)
yang disebabkan sinar matahari yang menimpa permukaan bangunan.
Perhitungan OPS menggunakan metode RLF dapat dianalisis
menggunakan rumus-rumus, yakni:
(4.1)
qopq = A × CFopq
(4.2)
CF = U (OFt Δt + OFb + OFrDR)
Dimana :
qopq = beban pendingin permukaan yang tak tembus cahaya (W)
A
= Luasan permukaan (m2)
CF = Faktor permukaan komponen (W/m2)
U
= Faktor konstruksi bangunan (W/m2∙K)
Δ t = Perbedaan temperatur dalam dan luar (K)
OFt = Faktor opaque dari loteng rumah
OFb = Faktor opaque akibat penambahan panas dari sinar matahari
OFr = Faktor opaque penyimpanan panas akibat perbedaan temperatur
DR = Temperatur harian lingkungan (K)
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Dengan menggunakan persamaan (4.1), (4.2) dan (4.3), dan Tabel (4.1)
diperoleh nilai beban pendingin untuk daerah yang tidak tembus cahaya
matahari (opaque):
Pendinginan
Komponen
U
2
bangunan
(W/m ∙K) OFt
OFb
OFr
CF
Plafond
0,18
0,62
7,66
-0,19
2,06
Dinding rumah
0,51
1
8,2
-0,36
7,03
Dinding garasi
0,51
1
0,0
-0,36
2,85
Pintu
2,3
1
8,2
-0,36 31,69
Pinggiran lantai
0,85
Luas lantai papan
-1,4/(0,21+0,12)
-2,34
1,9
2
(slab), m
= - 4,24
Pers.(4.3)
Untuk menentukan nilai faktor pendinginan pada lantai digunakan
pendekatan yang diekspresikan menurut persamaan berikut:
qopq = A × CFslab
CFopq = 1,9 − 1,4 hsurface

(4.4)

Beban Kalor Pada Jendela
Beban kalor pendingin yang melewati jendela (fenestration)
dihitung berdasarkan kondisi-kondisi bangunan dan beberapa asumsi yang
ditetapkan oleh perencana. Faktor-faktor beban pendinginan jendela di
antaranya digambarkan melalui sifat kaca yang digunakan, tinggi dan
lebar jendela, ketersediaan kanopi peneduh dan besar nilai U dan SHGC
(Solar Heat Gain Coefficient).
Nilai U Dan SHGC
Hal penting dalam menentukan nilai U dan SHGC pada jendela
adalah mengasumsikan tipe jendela yang akan digunakan. Asumsi tersebut
seperti sifat operasi jendela, bahan jendela, dan jumlah lapisan kaca daun
jendela.
Kaca rangkap bening kusen kayu,1 bagian dapat dibuka (operable)
menggunakan tirai anti serangga dan 1 bagian tetap (kecuali ruang
keluarga semua kaca tetap), kanopi jendela, dan semua jendela
menggunakan gorden.
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Nilai Shade Line Factors (SLFS)
Nilai SLF merupakan representasi dari pengaruh faktor pelindung
interior rumah terhadap orientasi bangunan. Orientasi tersebut dipandang
terhadap posisi latitude bangunan.
Besarnya nilai-nilai SLF dari bangunan terhadap 34° lattitude bumi
sebelah barat adalah
(4.5)
Dimana :
Doh
Xoh
h

= Lebar kanopi dari tembok (m)
= Jarak vertikal dari ujung atas jendela terhadap kanopi (m)
= Tinggi jendela (m)

Dari Persamaan (4.5) diperoleh nilai Fshd sebesar 0,73 (73 % dari jendela
terindungi dari sinar matahari), dengan nilai Doh,Xoh, H masing-masing
adalah 0,6 m, 0 m dan 0,9 m (lihat gambar rancangan).

Peak Exterior Irradiance (PXI)
PXI adalah perhitungan beban kalor yang mempertimbangkan
penambahan beban pendinginan akibat pengaruh sinar radiasi matahari
yang menimpa suatu bangunan. Pengaruh penambahan panas tersebut
dihitung pada daerah jendela atau bagian lain pada bangunan yang tembus
cahaya matahari. Besarnya nilai PXI dihitung berdasarkan dua kondisi
jendela yang dikalkulasi seperti persamaan berikut:
(4.6)
PXI = TxEt
Untuk daerah jendela yang tidak memiliki kanopi peneduh.
PXI = Tx [Ed + (1-Fshd) ED]
(4.7)
Untuk daerah jendela yang memiliki kanopi peneduh.
di mana :
PXI
= Radiasi matahari (W/m2)
Tx
= Transmisi sinar matahari yang melewati tirai, seperti :
Gorden, tirai, penghalang serangga
Et,Ed, ED = Radiasi matahari total,pantulan radiasi matahari (diffuse),
radiasi matahari langsung (direct) (W/m2)
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PXI begantung dari peak irradiance dan faktor peneduh. Dengan
mempertimbangkan besar nilai Peak irradiance (Tabel 5) dan Pers.(7) dari
bangunan, diperoleh nilai Ed, ED, Tx, dan FShd
Besar nilai fraksi peneduh jendela (FShd) ditentukan oleh panjang
kanopi, komponen bangunan lainnya yang menjorok ke luar dinding
jendela.

Interior Attennuation Coefficients (IAC)
IAC merupakan bagian yang harus diperhitungkan dalam
menentukan besar beban pendingin, karena koefisien tersebut secara
signifikan turut andil dalam melemahkan pertambahan beban kalor
matahari pada bangunan. Salah satu komponen IAC yang sering
digunakan adalah tirai jendela atau gorden. Besar nilai IAC dieksperiskan
melalui persamaan di bawah ini:
(4.8)
IAC = 1 + Fcl (IACcl – 1)
Dimana :
IAC = Koefisien pelemah kalor interior pada jendela (kondisi tertutup)
Fcl
= Fraksi komponen peneduh tertutup (0 s/d 1)
IACcl = Koefisien pelemahan kalor interior pada kondisi tertutup
Jendela dirancang menggunakan model setengah terbuka, dimana
satu sisinya tetap dan sisi lainnya dapat dioperasikan. Nilai Fcl = 0,5 dan
IACcl = 0,6 yang diambil pada buku ASHRAE 2009 Bab 15 tabel 13A s/d
13G. Dengan menggunakan data tersebut dan memasukkannya pada
Persamaan (4.8) diperoleh nilai IAC sebesar 0,8.

Total Cooling Factor (CFFEN) Pada Jendela
Total faktor beban pendingin transparan selain pintu bangunan,
ditentukan dengan menjumlahkan seluruh analisa sebelumnya. Analisa
total faktor pendingin diekspresikan melalui persamaan berikut:
CFfen = U (Δt -0,46DR) + PXI × SHGC × IAC × FFs
(4.9)
Dengan FFs adalah faktor beban kalor matahari pada jendela (Tabel 4.2)
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Faktor Pengaruh Jendela Terhadap Kebutuhan Pendingin
Guna kebutuhan praktis dalam menghitung pengaruh arah jendela
terhadap perhitungan beban pendingin, perencana sering membuat tabulasi
hasil analisa un tuk memudahkan pengecekan perhitungan.
Tabel 4.2 Faktor beban kalor matahari pada jendela (FFs)

Arah
jende
la

Barat

Ting
gi
(m)

Tipe
opera
si

U
(W/m2∙
K)

0,9

TD

2,84

0,9

DD

2,87

1,8

TD

2,84

1,8

DD

2,87

2,4

TD

2,84

1,2

TD

2,84

0

1,2

DD

2,87

0

0,9

TD

2,84

0,9

DD

2,87

1,2

TD

2,84

1,2

DD

2,87

Fsh
d

0,7
3
0,7
3
0,3
7
0,3
7
0,2
8

Selatan

Timur

0,7
3
0,7
3
0,5
5
0,5
5

PX
I
34
1
21
8
54
2
34
7
59
2
41
4
26
5
34
1
21
8
44
1
28
2

Ket : DD= Dapat dibuka, TD=tidak dapat dibuka
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SHG
C

IA
C

0,67

0,8

0,57

0,8

0,67

0,8

0,57

0,8

0,67

0,8

0,67

0,8

0,67

0,8

0,67

0,8

0,57

0,8

0,67

0,8

0,57

0,8

FF

CF

S

0,5
6
0,5
6
0,5
6
0,5
6
0,5
6
0,4
7
0,4
7
0,3
1
0,3
1
0,3
1
0,3
1

115,
4
69
175,
7
101,
8
190,
8
117,
4
70,1
69,8
44,1
86,4
53,2
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Total Beban Pendinginan (q)
Perhitungan total beban pendinginan
mempergunkan persamaan umum berikut ini:
qcool = A × CF (Watt)

pada

rumah

kita

(4.10)

Perhitungan ventilasi dan infiltrasi udara masuk
Perhitungan pergantian udara masuk per jam
Qic = AL × IDF (Liter/dtk)

(4.11)

Dimana AL dan IDF (Infiltration Driving Force) diperoleh dari
(ASHRAE Fundamentals Tabel 5 BAB 17).
Sehingga diperoleh nilai pergantian udara masuk pada bangunan per jam
sebesar :
Qic =17 Liter/dtk.
Komponen rumah

Luas (m2)

CF

q (Watt)

Plafond
Dinding
Dinding garasi
Pintu
Lantai
Jendela
TD
0,9m
DD
0,9m
TD
1,8m
DD
1,8m
TD
2,4m
TD
1,2m
DD
1,2m
TD
0,9m
DD
0,9m
TD
1,2m
DD
1,2m

195,3
108,5
35
3,8
195,3

2,06
7,03
2,85
31,69
-2,34

402
763
100
120
-457

0,4
0,4
1,1
1,1
4,3
0,7
0,7
0,4
0,4
2,2
2,2

115,4
69
175,7
101,8
190,8
117,4
70,1
69,8
44,1
86,4
53,2

46
28
193
112
820
82
49
28
18
190
117

Total Beban Pendingin

2610
81
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Pergantian udara campuran (ventilasi dan infiltrasi)
Qvi = 24 + max (Qunbal , Qic× 0,5 Qunbal ) (Liter/dtk)

(4.12)

Qunbal= 0 karena diasumsikan bahwa suplai udara yang masuk dan keluar
adalah seimbang karena menggunakan alat mekanik exaust fan.Maka nilai
Qvi diperoleh sebesar 24 + 17= 41 Liter/dtk
Perhitungan beban pendingin sensibel udara campuran (ventilasi dan
infiltrasi)
(4.13)
qvi = Cs [Qvi + (1-εs) Qbal,hr + Qbal,oth] Δt (Watt)

Internal Gain
Internal Gain adalah penambahan beban kalor ruangan yang
didasarkan pada kontribusi jumlah penghuni, penggunaan lampu dan
fasilitas elektronik lainnya terhadap pemakaian beban pendingin. Untuk
Negara Amerika Serikat, kontribusi internal gain terhadap kalor sensibel
dan laten diekspresikan melalui persamaan:
qig.sens = 136 + 2,2 Acf+ 22Noc

(4.14)

Distribution Losses
Distribution Losses adalah rugi-rugi yang diperoleh akibat
pengaliran beban kalor pada ruangan. Besar kerugian kalor tersebut
tergantung pada penempatan duct (terowongan udara), isolasi duct,
besarnya kebocoran udara, luas daerah pendinginan dan suhu lingkungan.
Perencanaan yang baik akan menekan tingginya nilai distribution losses,
dan dirumuskan dalam persamaan :
(4.15)
qd = Fdl× qbl
dimana,
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qd = Distribution loss (Watt)
Fdl = Rugi-rugi pada duct (ASHRAE standard 152)
qbl = Total beban pendingin(Watt)
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Dari Persamaan (4.14) diperoleh nilai qd sebesar (Fdl = 0,27 untuk beban
pendingin) :
qd = Fdl× qb
(4.16)
Total beban pendingin sensibel
Uraian
Komponen-komponen rumah
Ventilasi/infiltrasi
Internal gain
Sub total
Distribution loss
Total beban pendingin sensibel

Beban
pendingin (W)
2610
454
654
3718
1004
4722

Total Beban Pendingin Laten
Dengan cara yang sama menghitung total beban pendingin sensibel,
diperoleh nilai beban pendingin laten dari persamaan-peramaan berikut:
Beban Ventilasi/Infiltrasi Laten
qvi,laten = Cl [Qvi + Qbal,oth ] ΔW (Watt)

(4.17)

Internal Gain Laten
Total Beban Laten
qtot,laten = qvi + qig,laten (Watt)

(4.18)

Total Beban Pendingin Sensibel Dan Laten
qtot,laten+ sensibel = qt,sensibel + qt,laten (Watt)

(4.19)

Dossat menawarkan perhitungan beban pendinginan yang lebih
sederhana ialah dengan memperhitungkan empat jenis sumber beban
pendinginan yaitu : beban kalor melalui dinding (Wall Gain Load); beban
pertukaran udara (Air Change Load); beban produk (Product Load); dan
beban lan-lain (Miscellaneous Load).
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Beban Kalor Melalui Dinding
Beban kalor melalui dinding dihitung dengan persamaan :
Qd = U A
…………………………

(4.20)

Dimana;
Qd = Laju aliran kalor (watt)
A = Laju permukaan dinding luar (m2)
U = Koefisien perpindahan kalor menyeluruh (W/m2K)
= Perbedaan temperatur melalui dinding (K)
Beban kalor melalui dinding termasuk beban kalor melalui lantai dan atap.
Koefisien Perpindahan Panas Menyeluruh (U)
•
Nilai U tergantung pada : ketebalan bahan dinding; jenis bahan;
kondisi permukaan (kecepatan udara)
•
Konstruksi dinding

x
1

f
o

•

x
2

k
1

x
3

k

k
2

3

f
i

Persamaan U

……………………
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Dengan :
= Tebal lapisan (m)
= Konduktivitas bahan (W/m.K)
= Koefisien konveksi permukaan luar (W/m2K)
= Koefisien konveksi permukaan dalam (W/m2K)

4.2. Beban Pertukaran Udara
Terjadi :
a. Ventilasi (sengaja)
b. Infiltrasi (buka tutup pintu dan kebocoran melalui celah-celah)

Ventilasi
•
Kuantitas udara yang masuk bisa diketahui dengan pasti.
•
Beban ventilasi dihitung dengan persamaan :
……………………………..

(4.22)

Dimana;
m = Laju massa (kg/s)
DH = Perubahan entalpi (kJ/kg)
Kazanci, 2013 Ventilasi alamiah tidak selamanya dapat dijadikan
solusi untuk menurunkan konsumsi energi tanpa adanya metode
pengaturan. Parker, 2014 Ventilasi mekanis menyebabkan kenaikan
kelembaban relatif (RH) 2%-5% dalam ruangan.

Infiltrasi
Besarnya beban infiltrasi bergantung pada : ukuran pintu, frekuensi
buka tutup, lamanya pintu dibiarkan terbuka, posisi pintu, dan kondisi
aliran udara melalui pintu
•
Perhitungan beban infitrasi dengan menggunakan persamaan
(Dossat):
…………………………………..
(4.23)
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Dengan :
I
= Laju infiltrasi (L/s)
= Perubahan entalpi (kJ/L)
Amin, 2009 Laju infiltrasi sangat bergantung pada geometri dan kecepatan
udara

4.3. Beban Produk
Beban produk di antaranya ialah : beban penurunan temperatur
produk, beban laten (pembekuan atau kondensasi), beban respirasi (untuk
buah-buahan dan sayuran), dan beban wadah
a.
Beban Penurunan Temperatur
…………………………………..

(4.24)

Dimana;
= Beban kalor penurunan temperatur produk (kW)
m

= Massa produk (kg)
= Kalor spesifik dari produk (kJ/kg.K)

n = “Chilling Time”
Bila menggunakan rate factor
………………………………………………….
b.

(4.25)

Beban Laten
……………………………………
Dengan :
= Beban kalor laten dari produk (kW)
m
L
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= Massa produk (kg)
= Kalor laten (kJ/kg)

(4.26)
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c.

Beban Respirasi
………………………………………..

(4. 27)

Dengan :
= Beban respirasi (W)
m
w
d.

= Massa produk (kg)
= Laju respirasi (W/kg)

Beban Wadah
…………………………………

(4. 28)

Dimana :
= Beban dari wadah (kW)
m

= Massa produk (kg)
= Kalor spesifik dari wadah (kJ/kg.K)
= Besarnya penurunan temperatur (K)

n
e.

= “Chilling Time”

Beban Lain-lain
•
Beban kalor dari manusia
……………………………..
•

Beban lampu
………………………………….

•

f.

(4. 29)

Beban motor penggerak
………………………….

(4.30)
(4.31)

Kapasitansi Peralatan dan Penggunaan Faktor Keamanan
……………………………………..
(4. 32)
Dimana :
Q = Kapasitansi peralatan yang dibutuhkan (kW)
= Jumlah beban ditambah faktor keamanan (5% atau 10% dari
jumlah tersebut)
RT = Jam operasi peralatan (Running time)
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BAB 5 : SISTEM AC MOBIL
Air Conditioner (AC) merupakan sebuah alat yang mampu
mengkondisikan udara sesuai kebutuhan dan nyaman bagi tubuh. AC lebih
banyak digunakan di wilayah yang beriklim tropis dengan kondisi
temperatur udara yang relatif tinggi (panas).
Perkembangan teknologi yang semakin pesat, berdampak kepada
kebutuhan masyarakat. Dampak dari teknologi ini terutama penggunaan
AC pada mobil bukan merupakan hal yang bisa dihindarkan lagi. Udara
yang semakin panas ditambah polusi udara mengakibatkan pemakaian AC
mobil menjadi sangat penting. Di samping memperoleh kenyamanan
dengan menggunakan AC, keamanan penumpang juga lebih terjamin
karena pintu dan jendela mobil harus ditutup waktu AC dihidupkan. Hal
tersebut menjadi penyebab penggunaan AC pada mobil semakin
meningkat.
Air Conditioner (AC) merupakan suatu perlengkapan yang
memelihara dan mengkondisikan kualitas udara di dalam kendaraan agar
suhu, kebersihan dan kelembabannya menyenangkan serta nyaman.
Pendingin (cooler) akan mendinginkan dan mengurangi kelembaban udara
didalam kendaraan sehingga dihasilkan kondisi udara yang nyaman.
Prinsip dasar pendinginan adalah proses penyerapan dan pelepasan panas
suatu media dengan menggunakan zat yang mudah menguap (refrigeran).
Kondisi refrigeran dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan.

Gambar 5.1. Sumber: automotive AC
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5.1. Prinsip Kerja AC Mobil
Prinsip kerja sistem AC mobil dapat dijelaskan pada gambar siklus
kerja sistem AC sebagai berikut :

Gambar 5.2. Siklus kerja sistem AC mobil

Kompresor mengkompresi gas/uap refrigeran yang bertemperatur
tinggi dan bertekanan tinggi karena menyerap panas dari
evaporator ditambah panas yang dihasilkan saat langkah pengeluaran.
Gas refrigeran mengalir ke dalam kondensor, di dalam kondensor
gas refrigerant dikondensasikan menjadi cairan atau terjadi perubahan
keadaan yaitu pengembunan refrigeran.
Cairan refrigeran mengalir ke dalam receiver untuk disaring antara
cairan refrigeran dengan oli.
Katup ekspansi menurunkan tekanan dan temperatur/suhu cairan
refrigerant yang bertekanan dan bertemperatur tinggi menjadi rendah.
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Gas refrigeran yang dingin dan berembun ini mengalir ke dalam
evaporator. Refrigeran menguap dan menyerap panas dari udara luar atau
terjadi pengkabutan udara sehingga suhu di luar akan dingin.

Siklus Kompresi Uap Pada Sistem AC
Q out

2

3

I

2

kondensor
Alat
ekspansi

Wc

kompresor

Evaporator

4

1

1

I

Q in

Gambar 5.3. Siklus kompresi uap sistem AC

Proses 1-2 : Kompressi isentropic refrigeran dari keadaan 1 menuju
tekanan kondensor keadaan 2.
Proses 2-3 : Perpindahan kalor dari refrigeran yang mengalir pada
tekanan konstan di dalam kondensor hingga keadaan 3.
Proses 3-4 : Proses ekspansi dari keadaan 3 ke fasa campuran uapcairan keadaan 4.
Proses 4-1 : Perpindahan kalor ke refrigeran yang mengalir melalui
evaporator pada tekanan konstan hingga mencapai siklus
yang lengkap

A.

Menghitung Kinerja Sistem AC Mobil

Cara menghitung kinerja atau coefficient of performance (COP)
sistem AC mobil dimulai dengan mengukur beberapa titik pengukuran
temperatur dan tekanan yaitu:
t1 = Temperatur pada saluran keluar kompresor (0C)
t2 = Temperatur pada saluran masuk kondensor (0C)
t3 = Temperatur pada saluran keluar kondensor (0C)
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t4
t5
t6
P1
P2

=
=
=
=
=

Temperatur pada saluran masuk Evaporator (0C)
Temperatur pada saluran keluar Evaporator (0C)
Temperatur pada saluran masuk kompresor (0C)
Tekanan absolut refrigerant pada saluran masuk kompresor (bar)
Tekanan absolut refrigerant pada saluran keluar kompressor (bar)

Setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut di atas kemudian mencari nilai
entalphi untuk masing-masing temperatur yang telah diukur sesuai dengan
jenis refrigeran yang digunakan yaitu R134a dengan menggunakan
diagram p-h.

Gambar 5.4.Diagram p-h refrigeran R134a

Kerja Kompresor
Wk = h2 – h1 …………………………………………………………………………
Keterangan :
Wk = Kerja Kompresor (kJ/kg)
h2 = Entalphi keluar kompresor (kJ/kg)
h1 = Entalphi masuk kompresor (kJ/kg)
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Pelepasan Kalor Pada Kondensor
Qkon = h2 – h3 ……………………….………………………………………………

(5. 2)

Keterangan :
Qkon = Pelepasan kalor pada kondensor (kJ/kg)
h2
= Enthalpi masuk kondensor (kJ/kg)
h3
= Entalphi keluar kondensor (kJ/kg)

Efek Refrigrasi PadaEvaporator
Efek refrigrasi adalah kalor yang diterima oleh sistem dari lingkungan
melalui evaporator.
Qeva = h1 – h4 ………………..……………………………………………………
(5. 3)
Keterangan :
Qeva = Efek refrigrasi pada Evaporator (kJ/kg)
h4
= Entalphi masuk Evaporator (kJ/kg)
h1
= Entalphi keluar Evaporator (kJ/kg)

Coeficien Of Performance (COP)
Coeficien Of Performance (COP) adalah besarnya energi berguna yaitu
efek refrigerasi dibagi dengan kerja yang diperlukan sistem.
=

……………………………….

(5. 4)

Menurut Imam et al (2013). COP system AC mobil turun jika pengisian
refrigeran naik dan teperatur air kondensor. Sebaliknya COP akan naik
jika temperatur sisi udara evaporator naik. Rasio kompressi turun jika
pengisian refrigeran naik dan temperatur sisi udara evaporator naik.
Perubahan efisiensi volumetrik berbanding terbalik dengan rasio
kompressi.

5.2. Komponen Utama AC Mobil
Sistem AC mobil terdiri atas beberapa bagian yang cara kerjanya
saling berhubungan satu dengan yang lainnya, adapun bagian-bagian AC
tersebut adalah sebagai berikut :
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Kompresor
Kompresor adalah jantung dari sistem peredaran refrigeran AC
mobil dan berfungsi untuk mengsirkulasikan freon ke seluruh bagian AC
mobil serta menghisapnya kembali. Pada bagian ini kompresor memiliki
dua fungsi yaitu memberikan tekanan dan menghisapnya kembali tekanan
yang telah diberikan dari saluran tekan.
Jika kompresor masih baik atau masih layak pakai maka tekanan
pada sisi hisap berkisar antara angka 25-35 psi, dan pada bagian tekan
berkisar antara angka 200-250 psi.

Gambar 5.5. Kompresor

Kondensor
Kondensor adalah bagian dari sistem sirkulasi AC mobil setelah
kompresor. Bagian ini berfungsi untuk mendinginkan freon yang akan
dialirkan ke dalam evaporator. Pada bagian kondensor ini freon yang
sebelumnya berbentuk uap akan berubah menjadi cair. Ini disebabkan
karena freon mengalami proses kondensasi atau pendinginan.

Gambar 5.6. Kondensor
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Filter Dryer
Setelah melewati kondensor maka freon akan melalui tahap
penyaringan sekaligus pengeringan dari uap air pada filter dryer. Filter
dryer ini bagian yang cukup penting dalam sistem sirkulasi pada AC
mobil, karena alat ini berfungsi menyaring semua kotoran yang ada pada
sistem. Oleh karena itu, disarankan untuk mengganti filter dryer pada saat
kendaraan mencapai jarak tempuh 20.000 km.
Jika filter dryer sudah usang dan terlalu banyak menampung
kotoran, maka alat ini tidak berfungsi lagi. Akibatnya, seluruh sistem
sirkulasi akan dipenuhi oleh kotoran, sehingga akan terjadi kerusakan
pada kompressor.

Gambar 5.7. Filter Dryer

Katup Expansi
Alat ini berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigerant hingga
mencapai tekanan jenuh. Umumnya, jarang sekali ditemukan kerusakan
pada alat ini. Apabila terjadi kerusakan, dapat dipastikan bahwa
penyebabnya ialah filter dryer tidak berfungsi lagi.
Katup expansi pada umumnya memiliki 2 bentuk, yaitu kotak/
persegi dan yang lainnya berbentuk siku.
1)
Katup Expansi yang berbentuk kotak/persegi pada umumnya lebih
pendek usia pakainya. Ini disebabkan karena pada bentuk tersebut
tidak terdapat sensor, sehingga jumlah freon yang masuk ke dalam
evaporator tidak terkontrol.
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2)

Katup Expansi yang berbentuk siku pada umumnya memiliki usia
pakai lebih panjang jika tidak tersumbat kotoran. Katup expansi
jenis ini memiliki sensor pada bagian belakang untuk mengatur
jumlah freon yang akan masuk ke evaporator, sehingga dapat
mencegah terjadinya pembekuan.

Gambar 5.8. Katup Expansi

Evaporator
Evaporator adalah bagian pada AC mobil yang berfungsi untuk
mengeluarkan hawa sejuk ke dalam kabin mobil. Prinsip kerja evaporator
adalah menyerap hawa panas untuk mengeluarkan hawa dingin, atau
kebalikan dari fungsi kondenser. Jumlah panas yang diserap oleh
evaporator harus sama dengan jumlah hawa dingin yang diserap oleh
kondenser. Jika tidak terjadi keseimbangan, maka sistem AC mobil kurang
maksimal. Pada umumnya evaporator dibersihkan dalam jangka waktu 1
tahun atau 20.000 km dan disertai dengan penggantian filter dryer.
Berikut ini adalah gejala akibat evaporator yang tidak terawat dengan baik
1)
Hembusan angin dari AC ke dalam kabin akan terasa kecil.
2)
Tercium bau yang kurang sedap saat pertama kali AC dihidupkan.
3)
Terjadi pembekuan pada evaporator.
4)
Selang-selang pada bagian evaporator mengalami keropos.
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Gambar 5.9. Evaporator

Blower
Blower digunakan untuk menghisap udara segar atau udara yang
telah disirkulasikan ke dalam ruangan. Blower terdiri atas motor dan kipas
(fan).

Gambar 5.10. Blower

Termostat
Bila mesin pendingin bekerja terus-menerus maka suhu ruang akan
turun tak terkendali. Oleh karena itu, diperlukan suatu peralatan kontrol
yang dapat mengontrol siklus operasi sistem AC yaitu thermostat. Pada
unit tertentu penggunaan thermostat dikombinasikan dengan pengontrol
waktu (timer switch).
Thermostat dapat diletakkan di dalam ruang atau di dalam duct
untuk mendeteksi suhu udara dan dapat pula diletakkan di dalam pipa
untuk mendeteksi suhu air (chilled water). Bila thermostat diletakkan di
dalam ruangan maka ketinggiannya kurang lebih 4 atau 5 kaki dari lantai
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Gambar 5.11 Thermostat

5.3. Refrigeran dan Pelumas
Refrigeran
Refrigeran ialah suatu zat berupa cairan/gas yang mengalir di
refrigerator dan bersirkulasi melalui komponen-komponen AC.
Kelompok refrigeran yang banyak digunakan dan mempunyai
aspek lingkungan yang penting adalah refrigeran halo karbon, yaitu
refrigeran dengan molekul yang memiliki atom-atom halogen (Fluor atau
Chlor) dan Karbon. Refrigeran halokarbon terbagi menjadi beberapa jenis
sebagai berikut:
1.
Refrigeran CFC (Chlorofluorocarbon), yaitu refrigerant halocarbon
dengan molekul yang terdiri atas atom-atom khlor (Cl), fluor (F),
dan karbon (C). Contoh refrigerant ini yang cukup popular adalah
refrigeran CFC-11 (Trichloro-fluoro-carbon, CFCl3) dan CFC-12
(Dichloro-difluoro-carbon, CF2Cl2).
2.
Refrigeran HCFC (Hydrochlorofluorocarbon), yaitu refrigerant
halocarbon dengan molekul yang terdiri dari atom-atom hidrogen
(H), khlor (Cl), fluor (F), dan karbon(C). Salah satu refrigerant ini
yang popular adalah refrigeran HCFC-22 (chloro-difluoro-metil,
CHF2Cl).
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3.

Refrigeran HFC (hydrofluorocarbon), yaitu refrigerant halocarbon
dengan molekul yang terdiri atas atom-atom hidrogen (H), fluor (F),
dan karbon (C). Salah satu contoh refrigerant ini yang popular ialah
HFC-134a (C2H2F4).
Refrigeran yang banyak dipakai oleh kendaraan sekarang ini adalah
HFC134a yang tidak mempunyai sifat perusak ozon dan juga tidak
mengandung racun (karena tidak mengandung chlor), HFC 134a jika
dilepaskan ke udara maka secara cepat akan menguap dengan menyerap
panas dari udara sekitarnya. Air Conditioner berfungsi mempertahankan
kondisi suhu dan kelembaban udara. Pada suhu ruangan tinggi refrigeran
akan menyerap panas dari udara sehingga suhu di dalam ruangan turun.
Sebaliknya, saat udara di dalam ruangan rendah refrigeran akan
melepaskan panas ke udara sehingga suhu udara naik. Oleh karena itu,
daur refrigerasi yang terpenting adalah daur kompresi uap yang digunakan
didalam daur refrigerasi. Pada daur ini uap di tekan dan kemudian
diembunkan menjadi cairan lalu tekanannya diturunkan agar cairan
tersebut dapat menguap kembali.
Menurut Gaurav ( 2015 ) refrigeran R1234yf sebagai pengganti
R134a akan menurunkan waktu pendinginan jika kecepatan blower naik.
Kenaikan laju aliran udara pada kecepatan blower maksimum akan
menurunkan RH ketika temperatur kabin berubah dari 32oC ke 24o C.
Persyaratan refrigeran (zat pendingin) untuk sistem AC adalah
sebagai berikut:
1.
Sebaiknya refrigeran memiliki temperatur penguapan pada tekanan
yang lebih tinggi, sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya
vakum pada evaporator, dan turunnya efisiensi volume trik karena
naiknya perbandingan kompresi.
2.
Apabila tekanan pengembunannya rendah, maka perbandingan
kompresinya menjadi lebih rendah sehingga penurunan prestasi
kompresor dapat dihindarkan. Selain itu, dengan tekanan kerja yang
lebih rendah, mesin dapat bekerja lebih aman karena kemungkinan
terjadinya kebocoran, kerusakan, dan ledakan lebih kecil.
3.
Refrigeran yang memiliki kalor laten penguapan yang tinggi lebih
menguntungkan. Karena untuk kapasitas refrigerasi yang sama,
jumlah refrigeran yang bersirkulasi lebih kecil.
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4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Refrigeran dengan kalor laten penguapan yang besar dan volume
spesifik gas yang kecil akan memungkinkan penggunaan kompresor
dengan volume torak yang lebih kecil.
Dari segi karakteristik termo dinamika refrigeran, koefisien prestasi
merupakan parameter yang terpenting untuk menekan biaya operasi.
Konduktivitas termal sangat penting untuk menentukan
karakteristik perpindahan kalor.
Turunnya tahanan aliran refrigerant dalam pipa, kerugian tekanan
akan berkurang.
Mempunyai tahanan listrik yang besar serta tidak menyebabkan
korosi pada material isolator listrik (utamanya untuk kompresor
hermetik).
Refrigeran hendaknya stabil dan tidak bereaksi dengan material
yang dipakai, sehingga tidak menyebabkan korosi.
Refrigeran tidak beracun dan tidak berbau merangsang.
Refrigeran tidak mudah terbakar dan meledak
Refrigeran harus mudah dideteksi, jika terjadi kebocoran.
Harganya tidak mahal dan mudah diperoleh.
Ramah lingkungan.

Pelumas
Oli pelumas mesin refrigerasi bersirkulasi hanya untuk melumasi
bagian-bagian kompresor yang saling bergesekan. Sebagian dari oli
pelumas itu bercampur dengan refrigeran dan masuk ke dalam kondensor
dan evaporator. Oleh karena itu, oli pelumas harus memiliki sifat selain
sebagai pelumas yang baik, juga tidak menyebabkan gangguan atau
kerusakan refrigeran dan bagian-bagian yang dilaluinya. Di samping itu,
oli pelumas mesin refrigerasi harus tahan temperatur tinggi, karena gas
refrigerasi pada akhir langkah kompresi di dalam silinder bertemperatur
tinggi.
Seperti diterangkan di atas, oli pelumas mesin refrigerasi harus
memenuhi beberapa persyaratan tersebut di bawah ini, yaitu sesuai dengan
temperatur kerja mesin, jenis refrigeran dan jenis kompresor yang
dipergunakan.
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Persyaratan oli pelumas mesin refrigerasi:
a)
Titik beku yang rendah
b)
Titik nyala yang tinggi (stabilitas termal yang baik)
c)
Viskositas yang baik
d)
Dapat dipisahkan dengan mudah dari refrigerant tanpa reaksi kimia
e)
Tidak mudah membentuk emulsif. Tidak bersifat sebagai oxidator
f)
Kadar paraffin rendah (untuk mencegah pembekuan pada
temperatur rendah)
g)
Kemurnian tinggi (tidak mengandung kotoran, air, asam dan
sebagainya)
h)
Bersifat isolator listrik yang baik, terutama untuk pengunaan pada
kompresor hermetik)
i)
Kekuatan lapisan minyak yang tinggi.
Oli pelumas dalam sistem AC sebagian keluar bersama-sama
refrigeran dan bersirkulasi dalam siklus pendingin. Jika oli yang
bersirkulasi bersama refrigeran cukup banyak, pelumasan oli di bak
engkol berkurang, sehingga dapat terjadi over heating (kelebihan panas).
Di sisi lain, jika oli yang bersirkulasi bersama refrigeran tidak tetap, maka
oli akan terkumpul dalam evaporator. Hal ini akan mengganggu
pemindahan panas dalam evaporator
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