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ABSTRAK

Pada zaman modern seperti saat ini, mempunyai kendaraan motor adalah
salah satu hal yang sudah semestinya. Berbagai perawatan dilakukan untuk tetap
dapat mengoptimalkan kerja mesin bermotor, salah satunya adalah melakukan
pengecekan berkala pada aki motor. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat
dan merancang sebuah mesin yang dapat membuat air aki dengan cara yang
mudah, membutuhkan waktu yang cepat dan tidak memerlukan energi yang
banyak.
Mesin penghasil air aki ini bekerja dengan menggunakan siklus
kompresi uap. Komponen utamanya adalah kompresor, kondensor, evaporator,
fan dan pipa kapiler. Kompresor yang digunakan berdaya 1 PK dan refrigeran
yang digunakan adalah R-22. Mesin ini bekerja dengan menggunakan sistem
terbuka dan dioperasikan di Laboratorium Teknik Mesin Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan memvariasikan (1) kondisi
kerja fan evaporator dan (2) kerja pipa pencurah air.
Dari penelitian didapatkan bahwa (a) jumlah tetesan air yang paling
banyak dihasilkan adalah pada variasi fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti
bekerja selama 5 menit dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa
pemancur air yaitu sebanyak 109 ml/5 menit atau 1333 ml/jam, (b) efisiensi mesin
siklus kompresi uap yang paling baik diperoleh pada variasi fan bekerja dan mesin
bekerja yang dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air yaitu
68,5%, dan pada urutan kedua pada variasi fan bekerja selama 5 menit dan fan
berhenti bekerja selama 5 menit dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa
pemancur air yaitu 66,1 %. Jika dibandingkan dengan variasi fan bekerja dan
mesin bekerja tanpa pipa pemancur air yang hampir sama dengan kondisi normal
mesin yaitu 63,7% maka sebenarnya efisiensi kerja mesin dapat bertambah
dengan melakukan variasi yang tepat.

Kata kunci : air aki, accumulator, mesin pendingin, siklus kompresi uap,
kelembaban spesifik
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ABSTRACT
In this modern era, it is a common thing to have a motorcycle. There are
many treatments that are done to optimize how the engine works. One of the
treatments is checking the accumulator regularly. The aim of the study is to create
a machine that can produce the accumulator in an easier way, that can save more
time and does not need too much energy.
This machine that can produce accu water uses the steam compression
cycle. The main component is the compressor, condensor, evaporator, fan, and
capillary pipe. The compressor used has 1 PK power and refrigeran that is used is
R-22. This machine uses open system and is operated in Mechanical Engineering
Laboratory in Sanata Dharma University. This research is done by variating (1)
the condition of fan evaporator and (2) how the water pipe works.
The results of this research are (a) the amount of droplets that are more
produced is in the variation of fan that works for 5 minutes and the fan stops
working for 5 minutes that are done for 1 hour and also uses water pipe is 109
ml/5 minutes or 1333 ml/hour, (b) the best machine efficiency of steam
compression cycle results on the variation work of the fan and the working
machine that are done for 1 hour and also uses water pipe is 68,5% and the second
rank is on the fan variation that works for 5 minutes and fan stops working for 5
minutes done for 1 hour and also uses water pipe is 66,1%. If it is compared to fan
variation that works and working machine without water pipe that has the same
normal condition which is 63,7%, it can be concluded that the efficiency of the
machine can be increased by doing the right variation.

Keywords: accu water, accumulator, refrigerator, steam compression cycle,
specific humidity
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Pada saat ini kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan utama

setiap orang. Kendaraan bermotor roda empat maupun dua sangat diminati
masyarakat umum. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki
kendaraan bermotor, salah satunya adalah dapat menghemat waktu untuk menuju
lokasi yang dituju.
Accumulator atau disebut aki adalah salah satu komponen utama dalam
kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Semua memerlukan aki
untuk dapat menghidupkan mesin mobil ataupun sepeda motor (mencatu arus
pada dinamo starter kendaraan). Aki mampu mengubah tenaga kimia menjadi
tenaga listrik.
Terdapat 2 jenis aki yaitu aki basah dan aki kering. Dalam bekerjanya, aki
memerlukan air aki (accu water). Air aki yang dijual di pasaran sejatinya adalah
air murni, tak mengandung logam dan bahan dasarnya berasal dari air PDAM atau
sumur. Tetapi sebelumnya telah melewati proses pemurnian dengan proses
penyulingan atau proses demineralisasi. Biasanya air aki yang dijual bebas didapat
dari hasil proses demineralisasi.

1
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Proses penyulingan lebih mahal dan membutuhkan waktu yang lama.
Proses dari penyulingan adalah air didihkan kemudian uap tersebut didinginkan
sehingga uap air mengembun dan berubah menjadi air.
Air embunan ditampung dan dijadikan air aki. Sedangkan proses demineralisasi
adalah air dicampur dengan cairan kimia untuk memisahkan unsur logamnya. Air
aki yang didapat lewat penyulingan disebut aquadest.
Proses pembuatan air aki yang dilakukan dengan proses penyulingan
memerlukan waktu yang lama, biaya yang mahal dan memerlukan energi yang
banyak pada proses penguapannya. Hal tersebut membuktikan bahwa pembuatan
air aki sangat boros energi dan tidak efisien.
Ada salah satu cara lain untuk mendapatkan air aki dengan cara yang
mudah, praktis dan lebih ramah lingkungan. Seperti yang telah diketahui, bahwa
proses pengembunan dapat menghasilkan air murni. Banyak mesin pendingin
yang dapat menghasilkan air embun. Sebagai contoh adalah AC (Air
Conditioner).

Mesin

AC

mempunyai

komponen

yang

berguna

untuk

mengembunkan uap air dari udara, yaitu evaporator. Dengan melewatkan udara
pada evaporator maka air embunan akan dihasilkan.
Dengan adanya kenyataan bahwa mesin AC dapat menghasilkan air
embun, maka penulis tertarik untuk merancang dan merakit mesin yang dapat
menghasilkan air yang dapat dipergunakan sebagai air aki. Siklus mesin yang
dipergunakan juga sama dengan mesin AC. Jika kerja mesin AC difokuskan untuk
mendapatkan kondisi udara yang nyaman, maka fokus dari penelitian yang penulis
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lakukan adalah menghasilkan air sebanyak-banyaknya yang dapat dipergunakan
sebagai air aki.

1.2

Rumusan Masalah
Pembuatan air aki selama ini dapat dilakukan dengan proses penyulingan

atau proses demineralisasi. Diperlukan inovasi baru untuk menghasilkan air aki
dengan cara yang lain, yang lebih mudah, lebih praktis dan lebih ramah
lingkungan.

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian tentang peralatan mesin pembuat air aki ini adalah:

a.

Membuat dan merakit mesin penghasil air aki.

b.

Mengetahui karakteristik mesin siklus kompresi uap yang digunakan.

c.

Mengetahui pertambahan kelembaban spesifik.

d.

Mengetahui jumlah air dalam mesin penghasil air aki.

1.4

Batasan Masalah
Batasan-batasan yang diambil di dalam penelitian ini adalah:

a.

Mesin penghasil air aki bekerja dengan mempergunakan siklus kompresi uap.
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b.

Komponen utama dari siklus kompresi uap adalah kompresor, evaporator,
kondensor, fan dan pipa kapiler. Komponen tersebut diambil dari AC bekas
pakai.

c.

Daya kompresor yang dipergunakan pada siklus kompresi uap adalah 1,0 PK,
komponen yang lain seperti kondensor, evaporator dan pipa kapiler
menyesuaikan dengan besarnya daya kompresor.

d.

Komponen-komponen yang dipergunakan pada siklus kompresi uap dan pipa
pemancur air mempergunakan komponen-komponen standar yang ada di
pasaran.

e.

Mesin siklus kompresi uap bekerja dengan fluida kerja R 22. Untuk
memperbanyak air hasil pengembunan, dipergunakan sistem pencurah air
dengan pipa berlubang dan menggunakan pompa berdaya 125 W.

1.5

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian tentang mesin penghasil air aki ini adalah:

a.

Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan tentang mesin
penghasil air aki yang bekerja dengan siklus kompresi uap.

b.

Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk referensi bagi peneliti lain yang
melakukan penelitian sejenis.

c.

Diperolehnya teknologi tepat guna berupa mesin penghasil air aki.

d.

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah kasanah ilmu pengetahuan
yang dapat diletakkan di perpustakaan.
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BAB II
DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Dasar Teori

2.1.1 Metode-metode Pembuatan Air Aki (Jenis Air Murni)
Metode dalam pembuatan air aki saat ini dipasaran ada beberapa macam,
diantaranya yaitu proses demineralisasi dan proses penyulingan (destilasi).
a.

Proses demineralisasi
Proses demineralisasi adalah sebuah proses penghilangan kadar garam dan

mineral dalam air melalui proses pertukaran ion (ion exchange process) dengan
menggunakan media resin/softener anion dan kation. Proses ini mampu
menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi (ultrapure water)
dengan jumlah kandungan ionik dan an-ionik nya mendekati angka nol sehingga
mencapai batas yang hampir tidak dapat dideteksi lagi. Kekurangan dan kelebihan
proses demineralisasi adalah sebagai berikut:
1.

Investasi awal yang dibutuhkan untuk proses ini lebih murah jika
dibandingkan dengan aplikasi water treatment system lainnya seperti reverse
osmosis.

2.

Aplikasi ini tidak membutuhkan terlalu banyak tempat untuk instalasinya.

5
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3.

Biaya yang dibutuhkan untuk proses regenerasi atau pergantian media resin
jika dikalkulasikan untuk jangka waktu satu tahun cukup besar sehingga
membutuhkan anggaran yang bersifat rutin atau regular.

b.

Proses penyulingan (destilasi)

Gambar 2.1 Proses destilasi
(Sumber: http://budisma.net/2015/03/pengertian-proses-destilasi-penyulingan-dan-jenisnya.html)

Proses penyulingan (destilasi) adalah suatu proses pemisahan dengan
memanfaatkan perbedaan titik didih (volatilitas) setiap senyawa campuran selain
itu mempunyai perbedaan tekanan uap dan hasil dari pemisahannya menjadi
komponen-komponennya atau kelompok komponen. Karena adanya perbedaan
tekanan uap, maka dapat dikatakan pula proses penyulingan merupakan proses
pemisahan komponen-komponennya berdasarkan perbedaan titik didihnya.
Pemberian panas pada campuran akan menyebabkan senyawa menguap,
senyawa yang lebih mudah menguap akan teruapkan terlebih dahulu lalu
didinginkan sehingga menjadi cair kembali, dan campuran pun akan terpisah. Saat
suhu dipanaskan, cairan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih
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dahulu. Uap ini akan dialirkan dan kemudian didinginkan sehingga kembali
menjadi cairan yang ditampung pada wadah terpisah. Zat yang titik didihnya lebih
tinggi masih tertinggal pada wadah semula (Sutresna, 2002). Proses ini
membutuhkan energi yang banyak untuk membuat air menjadi uap.
2.1.2

Air Aki
Air aki berasal dari air destilasi (aquadest) atau air accu botol biru seperti

yang dijual di pasaran. Air aki adalah cairan di botol plastik biru itu sejatinya air
murni. Tak mengandung logam, berbahan dasar air PDAM atau sumur tapi telah
melewati proses pemurnian dengan cara penyulingan dan proses demineralisasi.
Proses penyulingan adalah air diuapkan terlebih dahulu lalu uap tersebut
ditampung, sedangkan proses demineralisasi dengan menyaring atau mencampur
cairan kimia untuk memisahkan unsur logamnya. Biasanya air aki yang dijual
bebas didapat dari hasil proses demineralisasi. Sebab, proses penyulingan lebih
mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Air aki yang didapat lewat
penyulingan disebut aquadest. Air aki yang ada dipasaran umumnya ada dua
yakni:
a.

Air aki botol merah
Air ini biasa juga disebut zuur. Biasanya digunakan pada saat pengisian

pertama aki. Unsur kimia yang terkandung adalah H2SO4, karena sudah
mengandung setrum maka tidak memerlukan pengisian listrik.
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b.

Air aki botol biru
Berisi air murni atau telah melewati penyulingan. Air ini memiliki unsur

H2O dan berguna untuk menambah air aki. Tetapi apabila sulit mendapatkan air
aki ini maka air mineral dapat digunakan sebagai keadaan darurat.
2.1.3

Siklus Kompresi Uap
Siklus kompresi uap adalah siklus mesin pendingin yang menggunakan

proses penguapan dalam menyerap panas dengan menggunakan media pendingin
refrigeran atau freon. Salah satu penerapan yang banyak digunakan dari
termodinamika

adalah

refrigerasi

(refrigeration)

yang

berfungsi

untuk

memindahkan kalor dari lingkungan bersuhu rendah ke lingkungan bersuhu
tinggi. Komponen utama dari sebuah siklus kompresi uap adalah kompresor,
evaporator, kondensor dan pipa kapiler.Refrigeran yang umum digunakan adalah
yang termasuk kedalam keluarga chlorinated fluorocarbons (CFCs, disebut juga
freon): R-11, R-12, R-21, R-22, R-502, dan R-134a.
2.1.3.1 Skematik Siklus Kompresi Uap
Skematik siklus kompresi uap dinyatakan pada Gambar 2.2. Dalam siklus
ini, refrigeran mengalami beberapa fase pada komponen siklus kompresi uap,
yaitu:
1.

Kompresor
Di dalam kompresor, refrigeran gas bertekanan rendah dikompresikan

menjadi refrigeran gas bertekanan tinggi dengan bantuan daya dari luar sistem.
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2.

Kondensor
Refrigeran gas bertekanan tinggi diembunkan menjadi cairan refrigeran

bertekanan tinggi dengan cara membuang kalor ke lingkungan sekitarnya.

Gambar 2.2 Skematik siklus kompresi uap
3.

Pipa kapiler
Refrigeran cair bertekanan tinggi diturunkan tekanannya dengan bentuk

refrigeran menjadi cairan yang bercampur dengan sedikit gas
4.

Evaporator
Refrigeran cair dirubah menjadi gas atau uap dengan cara menyerap kalor

dari ruang yang dikondisikan. Setelah itu, refrigeran gas dihisap kembali oleh
kompresor dan disirkulasikan kembali.
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2.1.3.2 P-h Diagram dan T-s Diagram untuk Siklus Kompresi Uap
Pada Gambar 2.3 menyajikan siklus kompresi uap pada P-h diagram dan
pada Gambar 2.4 menyajikan siklus kompresi uap pada T-s diagram.

Gambar 2.3 P-h diagram pada siklus kompresi uap

Gambar 2.4 T-s diagram pada siklus kompresi uap

Pada setiap titik di P-h diagram dan T-s diagram mengalami proses, yaitu:
Proses 1-2

: Proses kompresi kering

Proses 2-2a

: Proses penurunan suhu (desuperheating)
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Proses 2a-3a : Proses kondensasi
Proses 3a-3

: Proses pendinginan lanjut (subcooling)

Proses 3-4

: Proses penurunan tekanan (throtling)

Proses 4-1a

: Proses evaporasi (penguapan)

Proses 1a-1

: Proses pemanasan lanjut (superheating)

2.1.3.3 Proses-proses pada P-h Diagram dan T-s Diagram
Di dalam siklus kompresi uap

ini, refrigeran mengalami beberapa

proses yaitu:
a.

Proses 1-2 merupakan proses kompresi kering
Proses ini dilakukan oleh kompresor, di mana refrigeran yang berupa gas

panas lanjut bertekanan rendah mengalami proses kompresi yang mengakibatkan
refrigeran menjadi gas bertekanan tinggi. Karena proses ini berlangsung secara
isentropik (proses pada entropi (s) konstan), maka suhu yang keluar dari
kompresor juga meningkat menjadi gas panas lanjut.
b.

Proses (2-2a) merupakan penurunan suhu (desuperheating)
Proses ini berlangsung pada pipa antara kondensor dan kompresor.

Refrigeran gas panas lanjut yang bertemperatur tinggi diturunkan suhunya sampai
titik gas jenuh. Proses (2-2a) berlangsung pada tekanan yang konstan. Pada proses
ini, terjadi perpindahan kalor dari refrigeran ke lingkungan udara di sekitarnya.
c.

Proses (2a-3a) merupakan proses kondensasi
Pada proses ini terjadi perubahan fase dari gas jenuh menjadi cair jenuh.

Perubahan fase ini terjadi karena temperatur refrigeran lebih tinggi dari suhu
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udara lingkungan kondensor, sehingga terjadi pembuangan kalor ke udara
lingkungan sekitar kondensor. Proses (2a-3a) berlangsung pada tekanan dan suhu
yang konstan.
d.

Proses (3a-3) merupakan proses pendinginan lanjut
Pada proses ini terjadi pelepasan kalor pada pipa setelah kondensor

menuju pipa kapiler, sehingga temperatur refrigeran yang keluar dari kondensor
menjadi lebih rendah dan berada pada fase cair lanjut. Hal ini membuat refigeran
lebih mudah mengalir dalam pipa kapiler. Proses berlangsung pada tekanan yang
tetap.
e.

Proses (3-4) merupakan proses penurunan tekanan
Proses ini terjadi selama di dalam pipa kapiler. Proses berlangsung pada

nilai entalpi yang konstan. Pada proses ini refrigeran berubah fase dari cair
menjadi fase campuran cair-gas. Akibat penurunan tekanan ini, temperatur
refrigeran juga mengalami penurunan. Penurunan tekanan terjadi dikarenakan
ketika refrigeran mengalir di dalam pipa maka mengalami proses gesekan.
f. Proses (4-1a) merupakan proses evaporasi atau penguapan
Pada proses ini terjadi perubahan fase campuran dari cair-gas menjadi gas
jenuh. Perubahan fase ini terjadi karena temperatur refrigeran lebih rendah
daripada suhu udara lingkungan evaporator, maka terjadi penyerapan kalor dari
udara lingkungan sekitar evaporator. Proses (4-1a) berlangsung pada tekanan yang
tetap dan suhu konstan.
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g.

Proses (1a-1) merupakan proses pemanasan lanjut
Pada proses ini terjadi penyerapan kalor pada pipa antara evaporator

dengan kompresor secara terus menerus pada proses (4-1a), maka refrigeran yang
masuk ke kompresor berubah fase dari gas jenuh ke gas panas lanjut. Kemudian
mengakibatkan kenaikan tekanan dan temperatur refrigeran. Dengan terjadinya
proses pemanasan lanjut ini, menjadikan kompresor bekerja lebih ringan.

2.1.4
a.

Komponen Utama Mesin Siklus Kompresi Uap

Kompresor
Gambar 2.5 menyajikan gambar kompresor rotari yang dipergunakan di

dalam siklus kompresi uap.

Gambar 2.5 Kompresor rotari

Kompresor rotari adalah salah satu jenis kompresor yang mampu
menghasilkan tekanan lebih tinggi dan getaran lebih rendah dibandingkan
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kompresor torak. Kompresor merupakan unit tenaga dalam sistem mesin
pendingin. Kompresor berfungsi mengalirkan bahan pendingin (refrigeran)
keseluruh bagian mesin dan menaikkan tekanan refrigeran. Kompresor akan meng
kompresi gas refrigerant dari tekanan rendah pada sisi intake (sisi tekanan rendah)
ke tekanan tinggi. Tekanan refrigeran pada kompresor dapat diukur menggunakan
gauge manifold. Terdapat dua buah gauge untuk pengecekan sisi intake (biru) dan
sisi discharge (merah). Gambar 2.6 menyajikan gambar gauge manifold pada
kompresor.

Gambar 2.6 Gauge manifold
b.

Kondensor
Gambar 2.7 menyajikan gambar kondensor dari sistem siklus kompresi

uap.

Gambar 2.7 Kondensor
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Kondensor sebagai alat penukar kalor yang berfungsi untuk merubah fase
refrigeran dari fase gas menjadi cair atau disebut juga sebagai proses
pengembunan. Pada proses tersebut terjadi proses perpindahan kalor dari
kondensor ke lingkungan udara sekitar.
c.

Pipa kapiler
Pipa kapiler berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigerant yang

berlangsung pada nilai entalpi konstan. Akibat tekanan refrigerant turun maka
suhu refrigeran juga mengalami proses penurunan. Diameter pipa kapiler cukup
kecil sehingga ketika refrigeran mengalir di dalam pipa kapiler, gesekan yang
terjadi cukup besar yang memungkinkan terjadinya proses penurunan tekanan.
Pada AC ½ PK sampai dengan 2 PK umumnya menggunakan pipa kapiler dengan
diameter 0,54" – 0,7", sedangkan panjang pipa kapiler yang digunakan ialah 80
cm – 100 cm. Gambar 2.8 menyajikan gambar pipa kapiler yang dipergunakan
dalam mesin siklus kompresi uap.

Gambar 2.8 Pipa kapiler
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d.

Evaporator
Gambar 2.9 menyajikan gambar evaporator dari sistem siklus kompresi

uap. Evaporator berfungsi untuk menguapkan refrigeran. Ada kalor yang diserap
oleh refrigeran sehingga refrigeran berubah fase dari fase campuran (gas dan cair)
ke fase gas. Kalor diambil dari udara yang melewati evaporator.

Gambar 2.9 Evaporator

2.1.5
a.

Perhitungan pada Siklus Kompresi Uap

Energi kalor yang dihisap evaporator persatuan massa refrigeran (Qin)
Energi kalor yang dihisap evaporator persatuan massa refrigeran (Qin)

adalah selisih antara nilai entalpi refrigeran saat keluar evaporator atau nilai
entalpi pada saat masuk kompresor dengan nilai entalpi refrigeran saat masuk
evaporator atau nilai entalpi saat keluar dari pipa kapiler, dapat dihitung dengan
Persamaan (2.1).

Qin  h1  h4
Pada Persamaan (2.1):
Qin

= energi kalor yang diserap evaporator persatuan massa refrigeran

h1

= entalpi refrigeran saat keluar evaporator

(2.1)
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h4
b.

= entalpi refrigeran saat masuk evaporator
Energi kalor yang dilepas kondensor persatuan massa refrigeran (Qout)
Energi kalor yang dilepas kondensor persatuan massa refrigeran (Qout)

adalah selisih antara nilai entalpi refrigeran yang masuk ke kondensor atau nilai
entalpi saat keluar dari kompresor dengan nilai entalpi refrigeran saat keluar dari
kondensor, dapat dihitung dengan Persamaan (2.2)

Qout  h2  h3

(2.2)

Pada Persamaan (2.2):
Qout

= energi kalor yang dilepas kondensor persatuan massa refrigeran

h2

= entalpi refrigeran saat masuk kondensor

h3

= entalpi refrigeran saat keluar kondensor

c.

Kerja kompresor persatuan massa refrigeran (Win)
Kompresor dapat bekerja karena adanya daya listrik yang diberikan ke

kompresor. Kerja kompresor persatuan massa refrigeran adalah selisih antara nilai
entalpi refrigeran saat keluar kompresor dengan nilai entalpi refrigeran saat masuk
kompresor, yang dapat dinyatakan dengan Persamaan (2.3).

Win  h2  h1
Pada Persamaan (2.3):
Win

= kerja kompresor persatuan massa refrigeran

(2.3)
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d.

COPactual
Nilai COPactual (Coefficient of Performance) dari suatu mesin bersiklus

kompresi uap, dinyatakan dengan Persamaan (2.4).

COPactual 

e.

Qin h1  h3 

Win h2  h1 

(2.4)

COPideal
Nilai COPideal adalah COP mesin maksimal yang dapat dicapai oleh mesin

bersiklus kompresi uap, dinyatakan dengan Persamaan (2.5).

COPideal 

TE
TC  TE

(2.5)

Pada Persamaan (2.5):
TC

= suhu mutlak kerja kompresor, K

TE

= suhu mutlak kerja evaporator, K

f.

Efisiensi siklus kompresi uap (  )
Efisiensi mesin siklus kompresi uap adalah persentase perbandingan antara

COPactual dengan COPideal, yang dapat dinyatakan dengan Persamaan (2.6).



2.1.6

COPactual
x100 %
COPideal

(2.6)

Psychrometric Chart
Psychrometric chart adalah grafik yang digunakan untuk menentukan

properti-properti dari udara pada suatu tekanan tertentu. Skematis psychrometric
chart dapat dilihat pada Gambar 2.10 dimana masing-masing kurva/garis akan
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menunjukkan nilai properti yang konstan. Untuk mengetahui nilai dari propertiproperti (h, RH, w, SpV, Twb,Tdb, danTdp) bisa dilakukan apabila minimal dua (2)
buah diantara properti tersebut sudah diketahui.

Gambar 2.10 Psychrometric chart
2.1.6.1 Parameter-parameter dalam Psychrometric Chart
Parameter-parameter udara dalam psychrometric chart antara lain dry-bulb
temperature (Tdb), wet-bulb temperature (Twb), temperatur titik embun (Tdp),
specific humidity (ω), volume spesifik (SpV), entalpi (h), dan kelembaban relatif
(%RH). Berikut ini penjelasannya:
a.

Dry-bulb temperature (Tdb)
Dry-bulb temperature adalah suhu udara ruang yang diperoleh melalui

pengukuran pada termometer dengan kondisi bola termometer dalam keadaan
kering.
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b.

Wet-bulb temperature (Twb)
Wet-bulb temperature adalah suhu udara ruang yang diperoleh melalui

pengukuran termometer dengan kondisi bola termometer dalam keadaan basah.
c.

Temperatur titik embun (dew-point)
Temperatur titik embun adalah suhu di mana uap air di dalam udara mulai

menunjukkan aksi pengembunan ketika udara tersebut didinginkan. Pada saat
udara mengalami pengembunan di temperatur titik embun maka besarnya
temperatur titik embun sama dengan temperatur bola basah (Twb) demikian pula
temperatur bola kering (Tdb).
d.

Specific humidity (w)
Specific humidity adalah jumlah kandungan uap air di udara dalam setiap

kilogram udara kering (kg air/ kg udara kering).
e.

Volume spesifik (SpV)
Volume spesifik adalah perhitungan volume setiap satuan massa, atau

dapat juga dikatakan sebagai meter kubik udara kering atau meter kubik campuran
per kilogram udara kering.
f.

Entalpi (h)
Merupakan istilah dalam termodinamika yang menyatakan besarnya energi

yang dimiliki benda atau material yang nilainya tergantung dari nilai suhu dan
tekanannya.
g.

Kelembaban relatif (%RH)
Kelembaban relatif (%RH) adalah persentase perbandingan jumlah air

yang terkandung pada udara dengan jumlah air maksimal yang dapat terkandung
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pada udara dalam keadaan udara yang sama.
2.1.6.2 Proses-proses yang terjadi pada udara dalam psychrometric chart
Proses-proses yang terjadi pada udara dalam psychometric chart adalah
sebagai berikut (1) proses pendinginan dan penurunan kelembaban (cooling and

Gambar 2.11 Proses-proses yang terjadi dalam psychrometric chart
dehumidifying), (2) proses pemanasan (heating), (3) proses pendinginan dan
menaikkan kelembaban (cooling and humidifying), (4) proses pendinginan
(cooling), (5) proses humidifying, (6) proses dehumidifying, (7) proses pemanasan
dan penurunan kelembaban (heating and dehumidifying), (8) proses pemanasan
dan menaikkan kelembaban (heating and humidifying). Berikut ini penjelasannya:
1.

Proses pendinginan dan penurunan kelembaban (cooling dan dehumidifying)
Proses pendinginan dan penurunan kelembaban adalah proses penurunan

kalor sensibel dan penurunan kalor laten ke udara. Pada proses pendinginan dan
penurunan kelembaban, terjadi penurunan temperatur bola kering, temperatur bola
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basah, entalpi, volume spesifik, temperatur titik embun, dan kelembaban spesifik.
Sedangkan kelembaban relatif mengalami peningkatan.

Gambar 2.12 Proses pendinginan dan penurunan kelembaban

2.

Proses pemanasan (heating)
Proses pemanasan (heating) adalah proses penambahan kalor sensibel ke

udara. Pada proses proses pemanasan, terjadi peningkatan temperatur bola kering,
temparatur bola basah, entalpi, dan volume spesifik. Sedangkan temperatur titik
embun dan kelembaban spesifik tetap konstan. Namun kelembaban relatif
mengalami penurunan.

Gambar 2.13 Proses pemanasan (heating)
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3.

Proses pendinginan dan menaikkan kelembaban (cooling and humidifying)
Proses cooling and humidifying berfungsi menurunkan temperatur dan

menaikkan kandungan uap air di udara. Proses ini menyebabkan perubahan
temperatur bola kering, temperatur bola basah dan kelembaban spesifik. Pada
proses ini, terjadi penurunan temperatur kering dan volume spesifik. Selain itu,
terjadi peningkatan temperatur bola basah, titik embun, kelembaban relatif dan
kelembaban spesifik.

Gambar 2.14 Proses pendinginan dan menaikkan kelembaban
(cooling and humidifying)
4.

Proses pendinginan (cooling)
Proses pendinginan adalah proses pengambilan kalor sensibel dari

udara sehingga temperatur udara mengalami penurunan. Pada proses
pendinginan, terjadi penurunan pada suhu bola kering, suhu bola basah dan
volume spesifik, namun terjadi peningkatan kelembaban relatif. Pada
kelembaban spesifik dan suhu titik embun tidak terjadi perubahan atau
konstan. Garis proses pada psychrometric chart adalah garis horizontal ke arah
kiri.
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Gambar 2.15 Proses pendinginan (cooling)
5.

Proses humidifying
Proses humidifying merupakan penambahan kandungan uap air ke

udara tanpa merubah suhu bola kering sehingga terjadi kenaikan entalpi, suhu
bola basah, titik embun dan kelembaban spesifik. Garis proses pada
psychrometric chart adalah garis vertikal ke arah atas.

Gambar 2.16 Proses humidifying
6. Proses dehumidifying
Proses dehumidifying merupakan proses pengurangan kandungan uap air
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pada udara tanpa merubah suhu bola kering sehingga terjadi penurunan entalpi,
bola basah, titik embun dan kelembaban spesifik.

Gambar 2.17 Proses dehumidifying
7.

Proses pemanasan dan penurunan kelembaban (heating dan dehumidifying)
Pada proses ini berfungsi untuk menaikkan suhu bola kering dan

menurunkan kandungan uap air pada udara.

Gambar 2.18 Proses heating dan demudifying

Pada proses ini terjadi penurunan kelembaban spesifik, entalpi, suhu bola
basah dan kelembaban relatif tetapi terjadi peningkatan suhu bola kering. Garis
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proses ini pada psychrometric chart adalah kearah kanan bawah.
8.

Proses pemanasan dan menaikkan kelembaban (heating and humidifying)
Pada proses ini udara dipanaskan disertai penambahan uap air. Pada

proses ini terjadi kenaikan kelembaban spesifik, entalpi, suhu bola basah, suhu
bola kering. Garis proses pada psychrometric chart adalah garis kearah kanan
atas seperti pada Gambar 2.19.

Gambar 2.19 Proses heating dan humidifying

2.1.6.3 Proses pembuatan air aki di dalam psychrometric chart
Proses pembuatan air aki dapat disajikan dalam psychrometric chart.
Gambar 2.20 menyajikan bagian proses pembuatan air aki yang terjadi.
Keterangan pada Gambar 2.20:
1-2

= Proses pemanasan udara yang dilakukan oleh kondensor

2-3

= Proses pendinginan evaporator yang dilakukan oleh pipa pencurah air

3-4

= Proses pendinginan udara yang dilakukan oleh evaporator

4-6

= Proses pengembunan udara yang dilakukan oleh evaporator
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Gambar 2.20 Proses pembuatan air aki dalam psychrometric chart
2.1.6.4 Perhitungan pada psychrometric chart
a.

Laju aliran massa air yang diembunkan (ṁair)
Massa air yang diembunkan dapat diperoleh dari data penelitian dan

laju aliran massa air yang diembunkan dihitung dengan Persamaan (2.7).


mair 

mair
t

Pada Persamaan (2.7):
ṁair

= laju aliran massa air yang diembunkan

mair

= massa air yang diembunkan

(2.7)
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∆t
b.

= selang waktu
Laju aliran massa udara (ṁudara)
Laju aliran massa udara dapat dihitung dengan Persamaan (2.8).




m

udara

m air

wB  w A

(2.8)

Pada Persamaan (2.8):
wB

= kelembaban spesifik udara setelah masuk evaporator

wA

= kelembaban spesifik udara setelah keluar evaporator

ṁudara = laju aliran massa udara
•

c.

Debit aliran udara ( v udara )
Debit aliran udara yang terjadi dapat dihitung dengan Persamaan (2.9).

•

•

v udara 

m udara

(2.9)

 udara

Pada Persamaan (2.9):
•

v udara

= debit aliran udara

ρudara

= massa jenis udara (1,2 kg/m3)

2.2

Tinjauan Pustaka
Galuh. R. W (2013) pada penelitiannya yang berjudul Penggunaan

Refrigeran R22 Dan R134a pada Mesin Pendingin menemukan bahwa refrigeran
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yang memiliki sifat karakteristik yang berbeda mempengaruhi efek refrigerasi dan
koefisien prestasi yang dihasilkan. R22 adalah refrigeran yang memiliki
karakteristik yang baik pada mesin pendingin, sedangkan R134a adalah refrigeran
yang lebih ramah terhadap lingkungan. Kedua refrigeran tersebut banyak
digunakan karena dapat menghasilkan efek refrigerasi dan COP yang cukup baik.
Pada saat ini penggunaan R22 tidak diijinkan karena sifatnya yang tidak ramah
lingkungan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertambahan beban
berpengaruh pada naiknya kerja kompresi tetapi tidak diiringi dengan kenaikan
kapasitas evaporasi yang signifikan. COP yang dihasilkan tiap penambahan beban
mengalami penurunan dan karakteristik dari R22 dan R134a yang berbeda
berpengaruh pada prestasi kerja masing-masing refrigeran. R22 dari segi prestasi
kerjanya lebih baik daripada R134a, tetapi R22 tidak ramah lingkungan,
sebaliknya, R134a lebih ramah lingkungan tetapi prestasi kerjanya lebih rendah
dari R22.
Suryadimal dan Marthiana (2013) meneliti performa dari mesin pendingin
menggunakan refrigeran R22 dan R134a dengan variasi bukaan katup pada fan
kondensor (1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4)terhadap nilai COP mesin pendingin. Hasil
penelitian menunjukkan nilai COP tertinggi untuk R22 terjadi pada bukaan katup
1/4 dengan nilai COP 3,66 dan nilai terendah terjadi pada bukaan katup 3/4
dengan nilai COP 3,53. Nilai COP tertinggi untuk R134a terjadi pada bukaan
katup 1/4 dengan nilai 3,82 dan nilai terendah terjadi pada bukaan katup 4/4
dengan nilai COP 3,59. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan R22 lebih baik
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digunakan dengan bukaan katup fan kondensor karena menghasilkan nilai COP
yang tinggi.
Prasetya dan Putra (2013) meneliti laju pendinginan kondensor pada mesin
pendingin difusi absorpsi R22-DMF dengan cara mendesain ulang generator pada
mesin pendingin difusi absorpsi menggunakan pasangan refrigeran R22-DMF
dengan penambahan fan di kondensor. Variasi laju pendinginan pada kondensor
menjadi pembanding dalam penelitian ini. Hasil yang diperoleh dari pengujian
untuk variasi laju pendinginan dari 0,711 m/s hingga 2,291 m/s memperlihatkan
bahwa semakin tinggi laju pendinginan maka semakin baik performa pada sistem.
Kapasitas pendinginan optimal ialah 143 W, COP tertinggi 0,96, laju aliran massa
refrigeran terbesar ialah 0,72 gram/s, dan circulation ratio terendah sebesar 2,11.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian
Objek yang diteliti adalah mesin penghasil air aki yang belum pernah ada

di pasaran. Terdiri dari 2 (dua) rangkaian sistem, yaitu mesin sistem kompresi uap
dan sistem pipa pencurah air yang dibuat dalam 1 (satu) rangka. Panjang mesin
1,85 m, lebar mesin 0,73 m dan tinggi mesin 1,00 m. Gambar 3.1 adalah skematik
dari objek yang diteliti yaitu mesin penghasil air aki dengan sistem pipa pencurah
air.
g
f

e

c

a

d

e
a

b

Air
a
h

Gambar 3.1 Skematik mesin penghasil air aki dengan sistem pipa pencurah air

31

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32

3.2

Alur Penelitian
Alur pelaksanaan penelitian mesin penghasil air aki disajikan dalam

Gambar 3.
Mulai
Perancangan mesin penghasil air aki dengan pipa pencurah air

Persiapan bahan dan alat

Proses pembuatan mesin penghasil air aki dan pembuatan pipa
pencurah air

Pemvakuman dan pengisian refrigeran R22
pada mesin dengan siklus kompresi uap
Tidak baik

Uji coba

Baik
Lakukan variasi 1 s.d. 5
Pengambilan data
Lanjutkan variasi
Pengolahan, analisis data,
pembahasan kesimpulan dan saran
Selesai
Gambar 3.2 Skematik diagram alur penelitian
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3.3

Variasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan memvariasikan (1) kondisi kerja fan

evaporator dan (2) kerja pipa pencurah air. Tabel 3.1 menyajikan variasi
penelitian yang dilakukan.
Tabel 3.1 Variasi penelitian
Variasi

Keterangan

1

Fan bekerja dan mesin bekerja tanpa menggunakan pipa pemancur air.

2

Fan bekerja dan mesin bekerja menggunakan pipa pemancur air.

3

Fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti selama 5 menit. Mesin
bekerja menggunakan pipa pemancur air.

4

Fan bekerja selama 10 menit dan fan berhenti selama 10 menit. Mesin
bekerja menggunakan pipa pemancur air.

5

Fan bekerja selama 15 menit dan fan berhenti selama 15 menit. Mesin
bekerja menggunakan pipa pemancur air.

3.4

Peralatan dan Bahan yang Dibutuhkan
Dalam pembuatan mesin bersiklus kompresi uap dan mesin sirkulasi

pemancur air diperlukan beberapa alat dan bahan.
3.4.1 Alat
Pada pembuatan mesin penghasil air aki dengan pipa pencurah air,
diperlukan alat-alat bantu sebagai berikut:
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a.

Gergaji kayu
Gergaji kayu digunakan untuk menggergaji papan kayu alas komponen

mesin, menggergaji triplek sebagai tempat penampungan air, menggergaji pipa
pvc untuk pancuran air dan membuat lubang untuk kipas.
b.

Bor listrik
Bor digunakan untuk membuat lubang. Pembuatan lubang dilakukan

untuk pemasangan paku rivet, pemasangan baut dan membuat lubang pada pipa
pemancur air.
c.

Obeng dan kunci pas ring set
Obeng digunakan untuk memasang dan mengencangkan baut. Obeng

yang digunakan adalah obeng (-) dan obeng (+). Kunci pas dan ring set digunakan
untuk mengencangkan baut.
d.

Pisau cutter dan gunting
Pisau cutter dan gunting digunakan untuk memotong suatu benda, seperti

memotong styrofoam, plastik dan lakban.
e.

Meteran dan mistar
Meteran digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Dalam proses

pembuatan rangka, meteran banyak digunakan untuk mengukur panjang kayu,
papan, triplek dan pipa. Sedangkan mistar digunakan untuk mengukur panjang
dari suatu benda, seperti styrofoam.
f.

Lakban dan lem aibon
Lakban digunakan untuk menutup celah-celah sambungan styrofoam dan

mesin agar tidak ada udara yang masuk, melapisi bagian terluar plastik agar air
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dari pancuran pipa tidak terjadi kebocoran. Sedangkan lem aibon digunakan untuk
merekatkan styrofoam.
g. Tang kombinasi
Tang kombinasi digunakan untuk memotong, menarik dan mengikat
kawat pada bagian tertentu mesin penghasil air aki.
h. Tube cutter
Tube cutter merupakan alat pemotong pipa tembaga. Agar hasil dari
pemotongan pipa lebih baik dan mempermudah proses pengelasan.
i. Tube expander
Tube expander atau pelebar pipa digunakan untuk mengembangkan
ujung pipa tembaga agar antara pipa dapat tersambung dengan baik.
j.

Gas las hi-cook
Peralatan las digunakan untuk menyambung pipa kapiler dan sambungan

pipa-pipa tembaga komponen lainnya.
k. Bahan las
Bahan las yang digunakan dalam proses penyambugan pipa kapiler yaitu
menggunakan kawat las kunigan, dan borak. Borak berfungsi untuk menyambung
antara tembaga dan besi, penggunaan borak sebagi tambahan pengelasan
bertujuan agar sambungan lebih merekat.
l.

Metil
Metil adalah cairan yang berfungsi untuk membersihkan saluran-saluran

pipa kapiler. Dosis pemakaian yaitu sebanyak 1 tutup botol metil.
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m. Pompa vakum
Pompa vakum digunakan untuk mengosongkan gas-gas yang terjebak
dalam sistem mesin, seperti udara dan uap air. Hal ini agar tidak menganggu dan
menyumbat refrigeran pada saat mesin dijalankan. Uap air yang berlebih pada
sistem pendinginan dapat membeku dan menyumbat filter ataupun menyumbat
pipa kapiler.
3.4.2 Bahan
Bahan atau komponen yang digunakan pada pembuatan mesin penghasil
air aki antara lain, sebagai berikut:
a.

Papan dan triplek
Papan digunakan untuk membuat bagian mesin penghasil air aki.

Sedangkan triplek digunakan untuk tempat pelengkap atau penyempurna bagian
mesin yang belum jadi.
b.

Plastik
Plastik digunakan untuk menjadi wadah tampungan air pada pipa

pemancur air. Plastik yang dipilih adalah plastik bening tebal dapat dijumpai di
pasaran.

Gambar 3.3 Plastik bening tebal
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c.

Besi siku
Besi siku yang dibutuhkan adalah sebanyak 4 buah dan digunakan untuk

menjadi penopang kipas serta kayu alas pompa.

Gambar 3.4 Besi siku
c.

Styrofoam
Styrofoam digunakan sebagai penutup celah antar sambungan mesin,

dengan tebal 20 mm. Seperti yang diketahui bahwa styrofoam mempunyai
konduktifitas termal sebesar k = 0,033 W/m.oC (Yunus A. Cengel, 2008), yang
berarti material tersebut mempunyai penghantar panas yang rendah.

Gambar 3.5 Styrofoam
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d.

Kawat dan paku
Kawat digunakan untuk mengikat rangka bagian bawah mesin pengering

guna memperkuat sambungan. Paku berguna untuk menyambung papan maupun
triplek pada saat membuat tempat penampung air dan mesin penghasil air aki.

3.4.3 Komponen Pendukung
a.

Pipa PVC
Gambar 2.16 menyajikan gambar pipa PVC dalam sistem pencurah air.

Pipa PVC digunakan sebagai saluran untuk menambah kadar uap air yang dihisap
oleh kondensor. Pipa PVC akan dilubangi dengan jarak dan jumlah lubang
tertentu.

Gambar 3.6 Pipa PVC
b.

Pompa air
Pompa air digunakan untuk memompa air ke pipa PVC dan menyedot air

yang ada dibak tambungan atau sumber air. Pompa dapat membuat sirkulasi air
pada mesin ini. Gambar 2.17 adalah gambar pompa air dalam sistem pencurah air.
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Gambar 3.7 Pompa air
c.

Kipas angin (fan)
Gambar 2.18 menyajikan gambar kipas angin (fan) dalam komponen

mesin penghasil air aki. Fan digunakan untuk menghisap kalor dari kondensor
dan menghembuskan air yang dialirkan oleh pipa PVC melalui lubang-lubang
kecil dengan arah tiupan ke evaporator serta menghirup kalor pada evaporator.

Gambar 3.8 Kipas angin (fan)
d.

Isolasi TBA
Isolasi TBA digunakan untuk memperkuat dan mempererat sambungan

antara pipa dengan elbow atau tee.
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e.

Elbow dan tee
Gambar 2.19 menyajikan gambar elbow dan tee dalam sistem pencurah

air. Elbow dan tee digunakan untuk menyalurkan aliran dalam pipa. Elbow untuk
membelokkan air yang mengalir di dalam pipa dengan sudut 45°, sedangkan tee
untuk mempercabangkan aliran menjadi 2 aliran.

Gambar 3.9 Elbow (kiri) dan tee (kanan)
f. Refrigeran
Refrigeran adalah jenis gas yang digunakan sebagai fluida pendingin.
Refrigeran berfungsi untuk menyerap dan melepas kalor dari lingkungan sekitar.
Jenis refrigeran yang digunakan dalam penelitian ini adalah R-22.

Gambar 3.10 Refrigeran R-22
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3.4.4 Alat Bantu Penelitian
Alat bantu penelitian dalam pengambilan data meliputi termometer,
termokopel, stopwatch dan higrometer.
a.

Termometer dan termokopel
Termometer digunakan sebagai alat ukur suhu pada suhu udara luar.

Termokopel berfungsi untuk mengukur perubahan suhu atau temperatur pada saat
pengujian. Cara kerjanya pada ujung termokopel diletakkan (ditempelkan atau
digantung) pada bagian yang akan diukur, maka suhu akan tampil pada layar
penampil suhu digital. Dalam pelaksanaannya diperlukan kalibrasi agar lebih
akurat.

Gambar 3.11 Termokopel
b.

Gambar 3.12 Termometer

Stopwatch
Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk

pengujian. Terdapat dua jenis stopwatch yaitu analog dan digital. Stopwatch
digital lebih baik digunakan karena memiliki tingkat ketelitian yang tinggi.
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c.

Higrometer
Higrometer adalah perangkat untuk menentukan kelembaban atmosfer

yang dapat menunjukkan kelembaban relatif (persentase kelembaban di udara),
kelembaban mutlak (jumlah kelembaban) atau keduanya. Beberapa higrometer
standar hanya mampu menginformasikan dua keadaan seperti pada kondisi udara
kering atau basah.

Gambar 3.13 Stopwatch digital

Gambar 3.14 Higrometer

d. Pressure gauge
Pressure gauge digunakan untuk mengukur tekanan kerja refrigeran
dalam sistem pendinginan, pengukuran tekanan kerja diukur sitem kerja
evaporator dan kerja kompresor.
e. Gelas ukur
Gelas ukur digunakan untuk mengetahui hasil air yang didapat dari mesin
penghasil air aki pada saat penelitian sedang berlangsung.
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Gambar 3.15 Pressure gauge

3.5

Gambar 3.16 Gelas ukur

Proses Pembuatan Mesin Penghasil Air Aki dengan Pipa Pencurah
Air

3.5.1 Proses Pembuatan Mesin
Langkah-langkah yang dilakukan pada saat pembuatan mesin penghasil
air aki adalah sebagai berikut:
a. Merancang skematik mesin penghasil air aki.
b. Membuat tempat penampung air dan mesin penghasil air aki sesuai dengan
ukuran yang ditentukan.
c. Pemasangan komponen-komponen mesin siklus kompresi uap yang terdiri
dari: kompresor, kondensor, pipa kapiler, filter, dan evaporator.
d. Merancang lubang pipa pemancur air agar air dapat dipancurkan melalui
lubang pada pipa pada mesin penghasil air aki.
e. Pemasangan rancangan pipa dengan tempat penampung air dan mesin
kompresi uap dalam satu tempat.
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Gambar 3.17 Konsep pembuatan pipa pencurah air
Keterangan:
Diameter Ø pipa PVC

:

¾"

Jarak antar pipa pemancur air

:

15 cm

Jumlah pipa pencurah air

:

9 buah

Ukuran lubang pada pipa

:

2 mm

Jarak antar lubang pada pipa

:

13 mm

Jumlah lubang pada 1 (satu) pipa

:

21 lubang

Gambar 3.18 Merancang pipa pencurah air
f. Pemasangan kipas pada komponen siklus kompresi uap.
g. Pemasangan pipa kapiler, pipa tembaga dan pengelasan sambungan atara pipa
tembaga.
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h. Pemasangan pressure gage.
i. Proses pemotongan papan triplek dengan ukuran yang dibutuhkan, salah
satunya untuk menutup bagian kompresor.
j. Proses pemakuan dan pembautan pada ceasing mesin penghasil air aki.
k.

Proses pemasangan lakban guna mengurangi kebocoran pada casing mesin
penghasil air aki.

l. Pemasangan penutup kompresor pada mesin penghasil air aki, guna
menghidari adanya udara masuk.
m. Pemasangan kelistrikan dan perkabelan mesin siklus kompresi uap.
n. Pemasangan kelistrikan kipas pada komponen mesin siklus kompresi uap.
o. Proses pengecatan casing mesin penghasil air aki.

Gambar 3.19
Pemasangan penutup kompresor

Gambar 3.20
Proses pengecatan
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3.5.2 Proses Pengisian Refrigeran
Sebelum melakukan pengisian refrigeran ada beberapa proses yang perlu
dilakukan antara lain (a) proses pemetilan, (b) proses pemvakuman dan (c) proses
pengisian refrigeran R22. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
a. Proses pemetilan
Proses pemetilan adalah pemberian metil pada pipa kapiler yang telah
dipasang pada evaporator dengan cara yaitu :
1. Menghidupkan kompresor dan buka tutup pentil tersebut.
2. Kemudian menuang metil kira-kira 1 tutup botol metil.
3. Kemudian memberikan 1 tutup botol metil tersebut pada ujung pipa kapiler,
kemudian dihisap oleh pipa kapiler tersebut.
4. Mematikan kompresor dan las ujung pipa kapiler pada lubang keluarfilter.

b. Proses pemvakuman
Proses pemvakuman merupakan proses menghilangkan udara, uap air
dan kotoran (korosi), yang terjebak dalam mesin siklus kompresi uap. Berikut
langkah-langkah pemvakuman yang dilakukan :
1. Mempersiapkan pressure gauge dengan 1 selang (low pressure), yang
dipasang pada pentil yang sudah dipasang dopnya dan 1 selang (high
pressure) yang dipasang pada tabung refrigeran.
2. Pada saat pemvakuman, kran manifold diposisikan terbuka dan kran tabung
refrigeran diposisikan tertutup.
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3. Menghidupkan kompresor, maka secara otomatis udara yang terjebak dalam
siklus akan keluar melalui potongan pipa kapiler yang telah dilas dengan
lubang keluar filter.
4. Memastikan udara yang terjebak telah habis. Untuk memastikannya dengan
cara menyalakan korek api dan ditaruh didepan ujung potongan pipa kapiler.
5. Pada jarum pressure gauge menunjuk ke angka 0 psi.
6. Kemudian untuk mengecek kebocoran sambungan pada pipa dengan air busa
sabun. Apabila terdapat gelembung-gelembung udara maka sambungan
tersebut masih terjadi kebocoran.
7. Setelah diketahui tidak terdapat kebocoran, langkah selanjutnya adalah dengan
mengelas ujung potongan pipa kapiler tersebut.
c. Proses pengisian refrigeran R22
Untuk melakukan pengisisan refrigeran pada mesin dengan siklus
kompresi uap, terdapat beberapa langkah, seperti berikut:

Katup pengisi
refrigeran

Gambar 3.21 Katup pengisi refrigeran pada pressure gauge
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1. Memasang salah satu selang pressure gauge berwarna biru (low pressure)
pada katup pengisisan katup tengah pressure gauge, dan ujung selang satunya
disabungkan ke tabung refrigeran R22.
2. Menghidupkan kompresor dan buka keran pada tabung refrigeran secara
perlahan-lahan. Setelah tekanan pada pressure gauge berada pada tekanan
yang diinginkan maka tutup keran pada tabung refrigeran.
3. Setelah selesai melakukan pengisian lepaskan selang pressure gauge dan cek
lubang katub, sambungan pipa-pipa dengan busa sabun untuk mengetahui
kebocoran yang terjadi.
3.6 Cara Pengambilan Data
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data yaitu sebagai
berikut:
a.

Penelitian di ambil pada tempat terbuka. Perubahan suhu sekitar dan
kelembaban dalam penelitian ini diabaikan, karena suhu sekitar dan
kelembabannya selalu berubah-ubah sesuai cuaca.

b.

Siapkan termokopel dan higrometer yang sudah dikalibrasi pada tempat yang
telah ditentukan.

c.

Menyalakan mesin siklus kompresi uap dan kipas

d.

Memeriksa kipas dan pompa berkerja dengan baik serta saluran pipa
pencurah air tidak tersumbat.

e.

Kemudian hidupkan mesin dan setting kipas pada evaporator.

f.

Mengatur alarm stopwatch sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.
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g.

Setelah semua mesin telah bekerja dengan normal, maka dapat dilakukan
pengambilan data.

h.

Data yang perlu dicatat setiap alarm stopwatch berbunyi, antara lain :

e
a

▪TE
▪TD

▪TC

▪TB

Air

a ▪Pcond

▪Pevap

Gambar 3.22 Titik data yang diperlukan dalam skematik mesin
TA

= suhu pada kondisi udara luar

TB

= suhu pada kondisi udara setelah kondensor

TC

= suhu pada kondisi udara sebelum evaporator

TD

= suhu pada kondisi setelah evaporator

TE

= suhu pada kondisi udara setelah fan evaporator

Tevap

= suhu kerja pada evaporator

Tcond

= suhu kerja pada kondensor

Pcond

= tekanan keluar kondensor (high pressure)

Pevap

= tekanan masuk evaporator (low pressure)

▪ TA
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3.7

Cara Mengolah Data
Cara yang digunakan untuk menganalisis hasil menampilkan hasil, sebagai

berikut:
a.

Data yang diperoleh dari penelitian dimasukkan dalam tabel seperti Tabel 3.2.
Kemudian hitung rata-rata dari percobaan tiap variasinya.

b.

Untuk dapat menggunakan P-h diagram maka tekanan refrigeran Pcond dan
Pevap harus dikonversikan dari satuan psi ke bar.
Tabel 3.2 Tabel data hasil penelitian
Waktu

TA (̊C)

TB

TC

TD

TE

Pcond

Pevap

Jumlah

(̊C)

(̊C)

(̊C)

(̊C)

(psi)

(psi)

air (ml)

No
(menit)

Twb

Tdb

1
2
3
4
5
dst

c.

Selanjutnya mencari suhu kerja kondensor (Tcond) dan suhu kerja evaporator
(Tevap) dengan menggunakan P-h diagram. Kemudian setelah mendapatkan
suhu kerja evaporator dan suhu kerja kondensor, kemudian menghitung
massa air yang berhasil diuapkan (Δw) menggunakan psychrometric chart.

d. Mencari suhu kerja persatuan massa refrigeran, (Win).
e. Mencari kalor yang dilepas kondensor persatuan massa refrigeran (Qout).
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f. Mencari kalor yang diserap oleh evaporator persatuan massa refrigeran (Qin).
g.

Mencari nilai COPaktual dan COPideal pada mesin penghasil air aki.

h. Mencari efisiensi pada mesin penghasil air aki (ƞ).
i. Menghitung air yang dihasilkan pada mesin penghasil air aki.
j. Untuk memudahkan pembahasan dan

hasil-hasil

perhitungan,

maka

digambarkan dalam grafik. Pembahasan dilakukan terhadap grafik yang
dihasilkan, dengan mengacu pada tujuan penelitian.
k. Setelah didapatkan beberapa data dari P-h diagram, maka dapat memperoleh
beberapa parameter pada psychrometric chart yang digunakan dalam
perhitungan, seperti pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Data dalam psychrometric chart
Variasi

mair
(kg)

wA
(gr/kg udara kering)

v
(m3/kg udara kering)

wB
(gr/kg udara kering)

1
2
3
dst

l.

Setelah diketahui nilai kelembaban spesifik udara setelah masuk kompresor
(wB) dan kelembaban spesifik udara setelah keluar kompresor (wA), kemudian
menghitung massa air yang berhasil diembunkan (mair) tiap variasi.

m. Massa air yang berhasil diembunkan (mair) dapat digunakan untuk
menghitung laju aliran massa air yang diembunkan (ṁair) dengan
menggunakan Persamaan (2.7).
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n.

Kemudian menghitung laju aliran massa udara (ṁudara) tiap variasi dengan
menggunakan Persamaan (2.8) dan menghitung debit aliran udara dengan
Persamaan (2.9).

o.

Untuk memudahkan pembahasan, hasil-hasil perhitungan digambarkan dalam
grafik. Pembahasan dilakukan terhadap grafik yang dihasilkan, dengan
mengacu pada tujuan penelitian.

3.8

Cara Membuat Kesimpulan
Kesimpulan merupakan hasil analisis penelitian dan kesimpulan harus

sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah pengolahan data, dilakukan pembahasan
terhadap hasil penelitian. Pembahasan dilakukan dengan memperhatikan hasil–
hasil peneliti lain dan juga memperhatikan tujuan penelitian. Kesimpulan harus
menjawab tujuan dari penelitian. Saran dibuat untuk memberikan kesempurnaan
baik penelitian di lakukan lagi dengan adanya pengembangan penelitian. Hal ini
dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dari penelitian lebih baik dari yang sudah
dilakukan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PERHITUNGAN SERTA
PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian
Data yang telah dicatat dari hasil penelitian mesin penghasil air aki

menggunakan siklus kompresi uap dan pipa pencurah air pada setiap variasi, antara
lain: tekanan kondensor (Pcond), tekanan evaporator (Pevap), suhu udara kering (Tdb)
dan suhu udara basah (Twb) sebelum udara melewati kondensor, suhu kering udara
setelah melewati kondensor (TB), suhu udara kering sebelum melewati evaporator
(TC) dan setelah melewati evaporator (TD), suhu udara kering setelah fan pada
evaporator (TE) dan jumlah air yang dihasilkan. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali
pada setiap variasi dan kemudian menghitung rata-ratanya. Setelah itu, data penelitian
akan dianalisis pada P-h diagram dan psychrometric chart. Hasil rata-rata dari setiap
variasi ditampilkan pada Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.5.
Tabel 4.1 Fan bekerja selama 15 menit dan fan berhenti selama 15 menit dilakukan
selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Waktu Kondisi
(menit)

fan

0-15
off
15-30
on
30-45
off
45-60
on
Rata-rata

TA ( ̊C)
Twb

25,0

25,0

Tdb

TB

TC

( ̊C)

( ̊C) ( ̊C) ( ̊C) (psia) (psia) air (ml)

63,6
56,8
28,0
65,8
59,0
28,0 61,0

41,1
40,6
42,3
40,5
41,0
53

TD
7,1
8,4
7,1
8,2
8,0

TE
25,9
30,7
26,0
30,0
28,0

Pcond
374,7
341,4
374,7
341,4
359,8

Pevap
66,0
66,0
66,7
66,0
66,2

Jumlah
320,0
633,0
933,0
1240,0
310,0
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Tabel 4.2 Fan bekerja selama 10 menit dan fan berhenti selama 10 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Waktu Kondisi
(menit)

fan

0-10
off
10-20
on
20-30
off
30-40
on
40-50
off
50-60
on
Rata-rata

TA ( ̊C)
Twb

Tdb

TB

TC

( ̊C)

( ̊C) ( ̊C) ( ̊C) (psia) (psia) air (ml)

60,0
56,0
60,0
25,0 29,0
56,0
61,0
56,0
25,0 29,0 58,0

40,3
37,5
40,1
36,2
38,9
39,3
38,9

TD
7,5
8,9
6,7
9,7
7,1
9,3
8,3

TE

Pcond

24,4 364,7
27,2 334,7
23,4 364,7
25,0 331,4
22,6 364,7
24,0 334,7
24,4 359,8

Pevap
64,0
61,4
63,4
62,0
63,4
62,7
66,2

Jumlah
187,0
333,0
520,0
713,0
887,0
1090,0
182

Tabel 4.3 Fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti selama 5 menit dilakukan
selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Waktu Kondisi
(menit)

fan

0-5
off
5-10
on
10-15
off
15-20
on
20-25
off
25-30
on
30-35
off
35-40
on
40-45
off
45-50
on
50-55
off
55-60
on
Rata-rata

TA ( ̊C)
Twb

Tdb

TB

TC

TD

TE

Pcond

( ̊C)

( ̊C)

( ̊C)

( ̊C)

(psia) (psia) air (ml)

55,9
50,3
55,0
48,7
54,3
48,6
25,0 28,0
54,4
49,3
55,5
50,1
55,1
49,0
25,0 28,0 52,2

39,7 6,0 15,7 368,0
39,0 10,3 25,2 329,7
38,0 4,7 20,7 361,4
38,4 7,9 25,7 329,7
39,3 5,6 17,6 358,0
38,9 8,3 24,9 314,7
38,7 7,7 16,3 348,0
38,8 12,1 25,6 318,0
38,3 7,0 15,1 351,4
38,5 9,5 26,1 324,7
40,1 7,2 16,1 351,4
38,8 8,8 26,0 321,4
38,9 7,9 21,1 340,5

Pevap
63,4
61,4
63,4
62,0
62,7
60,0
61,4
61,4
62,7
61,4
62,8
61,3
62,0

Jumlah
167,0
260,0
380,0
467,0
593,0
693,0
827,0
907,0
1033,0
1127,0
1243,0
1333,0
109,5
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Tabel 4.4 Fan bekerja dan mesin bekerja menggunakan pipa pemancur air selama
1 jam
Waktu
(menit)
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
Ratarata

TA ( ̊C)

TB

TC

TD

TE

Pcond

Pevap

Jumlah

Tdb

( ̊C)

( ̊C)

( ̊C)

( ̊C)

(psia) (psia)

air (ml)

25,0

28,0

47,0
48,7
49,0
50,1
49,1
49,2
49,7
49,5
48,7
50,4
50,1
49,2

38,1
38,0
37,7
37,9
38,0
38,0
38,1
38,1
37,6
39,1
38,2
39,0

7,4
8,8
7,4
9,1
8,7
7,8
9,5
8,3
7,6
9,6
8,0
9,7

24,3
23,4
23,7
23,4
23,1
22,8
23,0
23,4
23,1
23,8
23,7
23,2

327,7
327,7
327,7
327,7
327,7
327,7
327,7
327,7
327,7
327,7
327,7
327,7

60,7
60,7
60,7
60,7
60,7
60,7
60,7
60,7
60,7
60,7
60,7
60,7

153,0
260,0
360,0
447,0
553,0
647,0
753,0
853,0
947,0
1047,0
1160,0
1287,0

25,0

28,0

48,9

38,1

8,4

23,4

327,7

60,7

107,2

Twb

Tabel 4.5 Fan bekerja dan mesin bekerja tanpa menggunakan pipa pemancur air
selama 1 jam
Waktu
(menit)
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45

TA ( ̊C)
Twb

25.0

TB

TC

TD

TE

Pcond

Pevap

Jumlah

Tdb

( ̊C)

( ̊C)

( ̊C)

( ̊C)

(psia)

(psia)

air (ml)

28.0

52,3
53,0
53,3
54,4
54,7
55,6
54,7
53,7
54,7

41,1
39,3
39,8
39,5
40,0
40,3
41,0
40,2
40,7

9,2
8,9
9,6
10,5
11,1
9,2
9,2
9,5
9,7

23,9
24,3
24,6
25,5
25,0
24,9
24,6
24,6
24,5

344,7
344,7
344,7
344,7
344,7
346,7
346,7
349,7
347,7

65,7
65,7
65,7
65,7
65,7
65,7
65,7
65,7
65,7

100,0
207,0
307,0
387,0
473,0
560,0
640,0
720,0
800,0
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Waktu
(menit)
45-50
50-55
55-60
Ratarata

4.2

TA ( ̊C)

TB

TC

TD

TE

Pcond

Pevap

Jumlah

Tdb

( ̊C)

( ̊C)

( ̊C)

( ̊C)

(psia)

(psia)

air (ml)

25,0

28,0

54,7
55,3
55,8

40,2
41,4
41,5

10,0
9,2
9,4

24,3
24,3
24,4

347,7
347,7
347,7

65,7
65,7
65,7

887,0
973,0
1040,0

25.0

28.0

54,2

40,5

9,6

24,5

345,7

65,7

87,0

Twb

Analisis Siklus Kompresi Uap

4.2.1 P-h diagram
Perhitungan pada siklus kompresi uap dapat diselesaikan setelah
membuat P-h diagram berdasarkan data yang telah didapatkan dan setelah
memperoleh nilai entalpi (h1, h2, h3 dan h4), Tcond dan Tevap.

Gambar 4.1 P-h diagram berdasarkan data penelitian pada salah satu variasi
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Gambar 4.1 menggambarkan P-h diagram pada variasi fan bekerja
selama 5 menit dan fan berhenti selama 5 menit dilakukan selama 1 jam serta
menggunakan pipa pemancur air, variasi ini akan digunakan dalam contoh analisis
dan perhitungan. Data yang digunakan dalam menggambar P-h diagram yaitu
tekanan kondensor (Pcond) dan tekanan evaporator (Pevap). Sedangkan data yang
akan didapatkan adalah suhu kerja kondensor (Tcond), suhu kerja evaporator
(Tevap), nilai entalpi refrigeran saat keluar evaporator (h1), nilai entalpi refrigeran
saat masuk kondensor (h2), nilai entalpi refrigeran saat keluar kondensor (h3) dan
nilai entalpi refrigeran saat masuk evaporator (h4). Proses siklus kompresi uap
ideal adalah proses yang terjadi pada penelitian. Pemanasan lanjut dan
pendinginan lanjut ditiadakan. Nilai-nilai yang diperoleh pada P-h diagram ialah
berdasarkan Tabel Properties R-22 dan siklus pada gambar tersebut. Beberapa
satuan dari data penelitian harus dikonversikan mengikuti satuan pada gambar P-h
diagram yang digunakan.
Satuan tekanan pada P-h diagram dengan data penelitian berbeda, maka
harus melakukan konversi satuan terlebih dahulu. Data yang didapatkan pada P-h
diagram ada pada Tabel 4.6. Contohnya tekanan kondensor (Pcond) dan tekanan
evaporator (Pevap) menggunakan satuan psia dan pada P-h diagram menggunakan
satuan bar, maka diperlukan konversi. Jika dikonversikan 1 psi = 0,06894 bar,
maka data penelitian tekanan harus dikalikan 0,06894. Pada variasi kipas bekerja
selama 5 menit dan kipas berhenti selama 5 menit dilakukan selama 1 jam serta
menggunakan pipa pemancur air memiliki nilai Pcond = 340,5 psia dan Pevap = 62,0
psia, cara mengkonversinya sebagai berikut:
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Pcond  340,5 x 0,06894

Pevap  62,0 x 0,06894

Pcond  23,5 bar

Pevap  4,3 bar

Data yang didapatkan pada P-h diagram ada pada Tabel 4.6 sampai Tabel 4.10.
Tabel 4.6 Data pada P-h diagram variasi fan bekerja selama 15 menit dan fan
berhenti selama 15 menit dilakukan selama 1 jam serta menggunakan
pipa pemancur air
Pcond
(bar)
24,6

Pevap
(bar)
4,5

Tcond
( ̊C)
60,6

Tevap
( ̊C)
-3,0

h1
(kJ/kg)
403,9

h2
(kJ/kg)
452,0

h3
(kJ/kg)
278,5

h4
(kJ/kg)
278,5

Tabel 4.7 Data pada P-h diagram variasi fan bekerja selama 10 menit dan fan
berhenti selama 10 menit dilakukan selama 1 jam serta menggunakan
pipa pemancur air
Pcond
(bar)
24,1

Pevap
(bar)
4,3

Tcond
( ̊C)
59,7

Tevap
( ̊C)
-4,4

h1
(kJ/kg)
403,4

h2
(kJ/kg)
451,0

h3
(kJ/kg)
277,2

h4
(kJ/kg)
277,2

Tabel 4.8 Data pada P-h diagram variasi fan bekerja selama 5 menit dan fan
berhenti selama 5 menit dilakukan selama 1 jam serta menggunakan
pipa pemancur air
Pcond
(bar)
23,5

Pevap
(bar)
4,2

Tcond
( ̊C)
58,6

Tevap
( ̊C)
-5,1

h1
(kJ/kg)
403,1

h2
(kJ/kg)
449

h3
(kJ/kg)
275,5

h4
(kJ/kg)
275,5

Tabel 4.9 Data pada P-h diagram variasi fan bekerja dan mesin bekerja
menggunakan pipa pemancur air selama 1 jam
Pcond
(bar)
22,6

Pevap
(bar)
4,2

Tcond
( ̊C)
56,9

Tevap
( ̊C)
-5,1

h1
(kJ/kg)
403,1

h2
(kJ/kg)
447

h3
(kJ/kg)
273,1

h4
(kJ/kg)
273,1
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Tabel 4.10 Data pada P-h diagram variasi fan bekerja dan mesin bekerja tanpa
pipa pemancur air selama 1 jam
Pcond
(bar)
23,9

Pevap
(bar)
4,5

Tcond
( ̊C)
59,3

Tevap
( ̊C)
-3,0

h1
(kJ/kg)
403,9

h2
(kJ/kg)
450,0

h3
(kJ/kg)
276,6

h4
(kJ/kg)
276,6

4.2.2 Perhitungan pada P-h diagram
Pada P-h diagram didapatkan beberapa data yang digunakan untuk
mengetahui energi kalor yang dihisap evaporator persatuan massa refrigeran (Qin),
energi kalor yang dilepas kondensor persatuan massa refrigeran (Qout), kerja
kompresor persatuan massa refrigeran (Win), COPaktual, COPideal dan efisiensi
siklus kompresi uap (  ). Contoh perhitungan diambil dari variasi fan bekerja
selama 5 menit dan fan berhenti selama 5 menit dilakukan selama 1 jam serta
menggunakan pipa pemancur air.
a.

Energi kalor yang dihisap evaporator persatuan massa refrigeran (Qin)
Perhitungan energi kalor yang dihisap evaporator persatuan massa

refrigeran (Qin) menggunakan Persamaan (2.1).

Qin  h1  h4
Qin  h1  h3
Diketahui pada P-h diagram nilai h1=403,1 kJ/kg dan h3=h4=275,5 kJ/kg, maka:
Qin  (403,1  275,5) kJ/kg
Qin  127,6 kJ/kg

Hasil perhitungan data lainnya dengan cara yang sama disajikan dalam Tabel
4.11.
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Tabel 4.11 Hasil perhitungan energi kalor dihisap evaporator persatuan massa
refrigeran (Qin)
No

Variasi
Qin (kJ/kg)
Fan bekerja selama 15 menit dan fan berhenti selama 15 menit
125,4
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 10 menit dan fan berhenti selama 10 menit
126,2
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti selama 5 menit
127,6
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja dan mesin bekerja menggunakan pipa
130,0
pemancur air selama 1 jam
Fan bekerja dan mesin bekerja tanpa pipa pemancur air
127,3
selama 1 jam

1
2
3
4
5

b.

Energi kalor yang dilepas kondensor persatuan massa refrigeran (Qout)
Perhitungan energi kalor yang dilepas kondensor persatuan massa

refrigeran (Qout) menggunakan Persamaan (2.2).

Qout  h2  h3
Diketahui pada P-h diagram nilai h2=449,0 kJ/kg dan h3= 275,5 kJ/kg, maka:
Qout  (449,0  275,5) kJ/kg
Qout  173,5 kJ/kg

Hasil perhitungan data lainnya dengan cara yang sama disajikan dalam Tabel
4.12.
Tabel 4.12 Hasil perhitungan energi kalor yang dilepas kondensor persatuan
massa refrigeran (Qout)
No
1
2

Variasi
Qout (kJ/kg)
Fan bekerja selama 15 menit dan fan berhenti selama 15 menit
173,5
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 10 menit dan fan berhenti selama 10 menit
173,8
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
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No

Variasi
Fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti selama 5 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja dan mesin bekerja menggunakan pipa
pemancur air selama 1 jam
Fan bekerja dan mesin bekerja tanpa pipa pemancur air
selama 1 jam

3
4
5

c.

Qout (kJ/kg)
173,5
173,9
173,4

Kerja kompresor persatuan massa refrigeran (Win)
Perhitungan kerja kompresor persatuan massa refrigerant (Win) dapat

dihitung menggunakan Persamaan (2.3).
Win  h2  h1

Diketahui pada P-h diagram nilai h1=403,1 kJ/kg dan nilai h2=449,0 kJ/kg, maka:
Win  (403,1  449,0) kJ/kg
Win  45,9 kJ/kg

Hasil perhitungan data lainnya dengan cara yang sama disajikan dalam Tabel
4.13.
Tabel 4.13 Hasil perhitungan kerja kompresor persatuan massa refrigeran (Win)
No
1
2
3
4
5

Variasi
Fan bekerja selama 15 menit dan fan berhenti selama 15 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 10 menit dan fan berhenti selama 10 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti selama 5 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja dan mesin bekerja menggunakan pipa
pemancur air selama 1 jam
Fan bekerja dan mesin bekerja tanpa pipa pemancur air
selama 1 jam

Win (kJ/kg)
48,1
47,6
45,9
43,9
46,1
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d.

COPaktual
Nilai COPaktual (Coefficient of Performance) dari suatu mesin bersiklus

kompresi uap, dapat dihitung menggunakan Persamaan (2.4),

COPaktual 

Qin h1  h3 

Win h2  h1 

Pada perhitungan sebelumnya telah didapatkan bahwa nilai Qin= 127,6 kJ/kg dan
nilai Win= 45,9 kJ/kg.
Hasil perhitungan data lainnya dengan cara yang sama disajikan dalam Tabel
4.14.
Tabel 4.14 Hasil perhitungan COPaktual
No
1
2
3
4
5

e.

Variasi
Fan bekerja selama 15 menit dan fan berhenti selama 15 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 10 menit dan fan berhenti selama 10 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti selama 5 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja dan mesin bekerja menggunakan pipa
pemancur air selama 1 jam
Fan bekerja dan mesin bekerja tanpa pipa pemancur air
selama 1 jam

COPaktual
2,6
2,7
2,8
3,0
2,8

COPideal
Dalam P-h diagram telah didapatkan nilai TC = 58,6 ̊C dan TE= -5,1 ̊C,

Dalam perhitungan COPideal, satuan suhu yang digunakan adalah Kelvin (K), Cara
mengonversikan ̊C ke K adalah dengan Persamaan (4.1).
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K  C  273

(4.1)

Pada Persamaan (4.1):
K

= nilai suhu mutlak dalam satuan Kelvin

̊C

= nilai suhu dalam satuan Celcius

Dengan menggunakan Persamaan (4.1) dapat dihitung:

TC  58,6 C

TE  5,1 C

TC  58,6  273

TE  5,1  273

TC  331,6 K

TE  267,9 K

Jadi, didapatkan nilai TC= 331,6 K dan nilai TE= 267,9 K.
Nilai COPideal yang dapat dicapai oleh mesin bersiklus kompresi uap
dihitung menggunakan Persamaan (2.5).

COPideal 

TE
TC  TE

267 ,9
331,6  267 ,9
 4,2

COPideal 
COPideal

Hasil perhitungan data lainnya dengan cara yang sama disajikan dalam Tabel
4.15.
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Tabel 4.15 Hasil perhitungan COPideal
No

Variasi
Fan bekerja selama 15 menit dan fan berhenti selama 15 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 10 menit dan fan berhenti selama 10 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti selama 5 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja dan mesin bekerja menggunakan pipa
pemancur air selama 1 jam
Fan bekerja dan mesin bekerja tanpa pipa pemancur air
selama 1 jam

1
2
3
4
5

COPideal
4,2
4,2
4,2
4,3
4,3

f. Efisiensi siklus kompresi uap (  )
Efisiensi mesin siklus kompresi uap adalah persentase perbandingan antara
COPaktual dengan COPideal dan dapat dihitung menggunakan Persamaan (2.6).



COPactual
x 100%
COPideal

Pada perhitungan sebelumnya telah didapatkan bahwa nilai COPactual= 2,8 dan
nilai COPideal= 5,2.

2,8
x 100%
5,2
  53,4



Hasil perhitungan data lainnya dengan cara yang sama disajikan dalam Tabel
4.16.
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Tabel 4.16 Hasil perhitungan efisiensi siklus kompresi uap ( )
No
1
2
3
4
5

4.3

Variasi
Fan bekerja selama 15 menit dan fan berhenti selama 15 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 10 menit dan fan berhenti selama 10 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti selama 5 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja dan mesin bekerja menggunakan pipa
pemancur air selama 1 jam
Fan bekerja dan mesin bekerja tanpa pipa pemancur air
selama 1 jam

 (%)
61,4
63,3
66,1
68,5
63,7

Psychrometric Chart

4.3.1 Data Psychrometric Chart
Dalam psychrometric chart, ada beberapa data yang diperlukan yang
diperoleh dari data penelitian. Suhu udara kering (Tdb)A pada kondisi udara luar,
suhu udara basah (Twb)A pada kondisi udara luar, suhu udara kering pada kondisi
udara setelah kondensor (Tdb)B, suhu udara kering pada kondisi udara sebelum
evaporator (Tdb)C, suhu udara pada kondisi setelah keluar dari evaporator
(Tdb)D=(Twb)D, suhu kerja pada evaporator (Tevap) dan suhu kerja pada kondensor
(Tcond) adalah yang diperlukan untuk menggambarkan psychrometric chart.
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Gambar 4.2 Proses pembuatan air aki pada psychrometric chart pada salah satu
variasi

Data yang didapatkan pada psychrometric chart antara lain volume
spesifik (v), entalpi (h), kelembaban relatif (RH), pertambahan specific humidity
(∆w). Tabel 4.17 sampai Tabel 4.21 akan menampilkan data yang diperoleh pada
psychrometric chart.
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Tabel 4.17 Data psychrometric chart pada variasi fan bekerja selama 15 menit dan
fan berhenti selama 15 menit dilakukan selama 1 jam serta
menggunakan pipa pemancur air
v

h

RH

wB

wA

Tevap

Tcond

(m3/kg)
87,8
97,1
92,8
80,5

(kJ/kg)
76
113
113,5
25

(%)
80
14
55
100

(gr/kg)

(gr/kg)

( ̊C)

( ̊C)

27,6

6,8

-3

60,6

∆w=

20,8

TITIK
A
B
C
D

Tabel 4.18 Data psychrometric chart pada variasi fan bekerja selama 10 menit dan
fan berhenti selama 10 menit dilakukan selama 1 jam serta
menggunakan pipa pemancur air
TITIK
A
B
C
D

v

h

RH

wB

wA

Tevap

Tcond

(m3/kg)
88
96,5
92
81,7

(kJ/kg)
76,5
108
108
26

(%)
74
12
60
100

(gr/kg)

(gr/kg)

( ̊C)

( ̊C)

26,8

6,9

-4,4

59,7

∆w=

19,9

Tabel 4.19 Data psychrometric chart pada variasi fan bekerja selama 5 menit dan
fan berhenti selama 5 menit dilakukan selama 1 jam serta
menggunakan pipa pemancur air
TITIK
A
B
C
D

v

h

RH

wB

wA

Tevap

Tcond

(m3/kg)
87,8
95,5
92
80,3

(kJ/kg)
76
105
106
24

(%)
80
20
58
100

(gr/kg)

(gr/kg)

( ̊C)

( ̊C)

25,7

6,5

-5,1

58,6

∆w=

19,2

-5,1

58,6
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Tabel 4.20 Data psychrometric chart pada variasi fan bekerja dan mesin bekerja
menggunakan pipa pemancur air selama 1 jam
TITIK
A
B
C
D

v

h

RH

wB

wA

Tevap

Tcond

(m3/kg)
87,8
94,3
91,8
80,5

(kJ/kg)
76
99
100
25

(%)
80
24
55
100

(gr/kg)

(gr/kg)

( ̊C)

( ̊C)

24

6,8

-5,1

56,9

∆w=

17,2

Tabel 4.21 Data psychrometric chart pada variasi fan bekerja dan mesin bekerja
tanpa pipa pemancur air selama 1 jam
TITIK
A
B
C
D

v

h

RH

wB

wA

Tevap

Tcond

(m3/kg)
87,8
95,5
92,5
81

(kJ/kg)
76
104
105
28

(%)
80
20
50
100

(gr/kg)

(gr/kg)

( ̊C)

( ̊C)

24,9

7,3

-3

59,3

∆w=

17,6

4.3.2 Perhitungan pada Psychrometric Chart
Pada psychrometric chart terdapat beberapa perhitungan yang
digunakan untuk mengetahui nilai laju aliran masssa air yang diembunkan
•

(ṁair), laju aliran massa udara (ṁudara) dan kecepatan aliran udara ( v udara).
Perhitungan menggunakan variasi fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti
selama 5 menit dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air.

a.

Laju aliran massa air yang diembunkan (ṁair)

Laju aliran massa air yang diembunkan dihitung dengan Persamaan (2.7).
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•

mair 

mair
t

Dari penelitian yang dilakukan selama 1 jam diketahui nilai rata-rata mair= 1333
ml=1,333 kg, maka dapat dihitung:
•

mair 

1,333 kg
 1,333 kg
jam
1 jam

Hasil perhitungan data lainnya dengan cara yang sama di sajikan dalam Tabel
4.22.
Tabel 4.22 Hasil perhitungan laju aliran massa air yang diembunkan (ṁair)
No
1
2
3
4
5

b.

Variasi
Fan bekerja selama 15 menit dan fan berhenti selama
15 menit serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 10 menit dan fan berhenti selama
10 menit serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti selama
5 menit serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja dan mesin bekerja menggunakan pipa
pemancur air
Fan bekerja dan mesin bekerja tanpa pipa
pemancur air

mair(kg) ṁair(kg/jam)
1,24

1,24

1,09

1,09

1,33

1,33

1,28

1,28

1,04

1,04

Laju aliran massa udara (ṁudara)
Sebelum melakukan perhitungan, perlu diketahui nilai pertambahan

kelembaban spesifik/specific humidity (∆w), Nilai ∆w didapatkan dengan
persamaan:

w  wB  wA
Pada persamaan diatas:

(4.1)
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∆w

= pertambahan specific humidity (gr/kgdry air)

wB

= nilai kelembaban setelah melewati pipa pencurah air atau pada titik
TC (gr/kgdry air)

wA

= nilai kelembaban sebelum masuk evaporator atau pada titik TD
(gr/kgdry air)

Nilai ∆w sudah terdapat pada tabel data psychrometric chart yang dihitung
dengan menggunakan Persamaan 4.1, atau ditampilkan pada Tabel 4.23.
Tabel 4.23 Hasil pertambahan kelembaban spesifik (∆w) pada penelitian
Variasi
Fan bekerja selama 15 menit dan fan berhenti selama
15 menit serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 10 menit dan fan berhenti selama
10 menit serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti selama
5 menit serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja dan mesin bekerja menggunakan pipa
pemancur air
Fan bekerja dan mesin bekerja tanpa pipa pemancur air

wB

wA

∆w

27,6

6,8

20,8

26,8

6,9

19,9

25,7

6,5

19,2

24

6,8

17,2

24,9

7,3

17,6

Pada perhitungan sebelumnya telah didapatkan nilai mair , maka dapat
dihitung nilai laju aliran massa udara (ṁudara) dengan Persamaan (2.8).
Diketahui nilai mair = 1,333 kg, wB=25,7 gr/kgdry
maka:
•

•

m air
mudara  wB  wA

air

dan wB=6,5 gr/kgdry

air,
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•

m

udara



1,333 kg/jam
1,333 kg/jam
1,333 kg/jam


 69,43 kg dryair /jam
(25,7  6,5) gr/kg dryair 19,2 gr/kg dryair 0,0192 kg/kg dryair

Hasil perhitungan data lainnya dengan cara yang sama di sajikan dalam Tabel
4.24.
Tabel 4.24 Hasil perhitungan laju aliran massa udara (ṁudara)
Variasi
Fan bekerja selama 15 menit dan fan berhenti selama
15 menit serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 10 menit dan fan berhenti selama
10 menit serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti selama
5 menit serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja dan mesin bekerja menggunakan pipa
pemancur air
Fan bekerja dan mesin bekerja tanpa pipa pemancur air

ṁudara (kg/jam)
59,62
54,77
69,43
74,83
59,09

•

c.

Debit aliran udara ( v udara)
Debit aliran udara yang terjadi dapat dihitung dengan Persamaan

(2.9), Setelah diketahui nilai ṁudara pada persamaan sebelumnya adalah 69,43
kg/jam dan ρudara = 1,2 kg/m3,
•

•

v udara 

mudara

•

69,43 kg/jam
m3

57
,
86
jam
1,2 kg/m 3

vudara 

udara

Hasil perhitungan data lainnya dengan cara yang sama di sajikan dalam Tabel
4.25.
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•

Tabel 4.25 Hasil perhitungan kecepatan aliran udara ( v udara)
Variasi
Fan bekerja selama 15 menit dan fan berhenti selama
15 menit serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 10 menit dan fan berhenti selama
10 menit serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti selama
5 menit serta menggunakan pipa pemancur air
Fan bekerja dan mesin bekerja menggunakan pipa
pemancur air
Fan bekerja dan mesin bekerja tanpa pipa pemancur air

4.4

•

v udara (m3/jam)

49.68
45,64
57,86
62,35
49,24

Pembahasan
Pembahasan akan dipaparkan dengan menampilkan gambar dalam

bentuk diagram batang agar memudahkan memahami dan menganalisa informasi
dari hasil data penelitian.

4.4.1 Pengaruh penambahan pipa pemancur air dan perlakuan fan
terhadap kinerja mesin siklus kompresi uap
Dalam data penelitian kerja kompresor, variasi fan bekerja 15 menit dan
fan berhenti selama 15 menit memerlukan energi yang lebih tinggi dibanding
variasi yang lainnya. Sedangkan variasi fan bekerja dan mesin bekerja dengan
pipa pemancur air memerlukan energi yang lebih rendah.
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Gambar 4.3 Kerja kompresor persatuan massa refrigeran (Win) pada berbagai
variasi penelitian

Hal ini dikarenakan energi yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan
variasi mesin. Jika mesin bekerja pada situasi normal, maka energi yang
dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Variasi fan bekerja dan mesin bekerja
menggunakan pipa pemancur air merupakan variasi yang kondisinya mendekati
kondisi normal kerja mesin. Pada Tabel 4.6 sampai dengan Tabel 4.10, tekanan
menuju kondensor yang berasal dari kompresor paling tinggi dialami pada variasi
fan bekerja 15 menit dan fan berhenti selama 15 menit, maka kerja kompresor
menjadi tinggi.
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Gambar 4.4 Energi yang dihisap evaporator pada berbagai variasi penelitian (Qin)

Gambar 4.5 Energi kalor yang dilepas kondensor persatuan massa refrigeran
(Qout) pada berbagai variasi penelitian
Pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.3 menampilkan bahwa energi kalor yang dihisap
evaporator dan yang dilepas kondensor untuk bekerja paling besar pada variasi
fan bekerja 15 menit dan fan berhenti selama 15 menit, sedangkan energi kalor
lebih sedikit dibutuhkan pada variasi lainnya. Ketika fan bekerja dengan selang
waktu 15 menit, maka udara panas yang dihasilkan oleh kompresor dan kondensor
tidak mengalami sirkulasi dengan baik didalam ruang pencurah air. Udara panas
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akan dihisap menuju keluar menuju udara yang lebih rendah suhunya. Semakin
besar perbedaan suhu antara 2 lingkungan, maka semakin besar pula energi yang
dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan persamaan konveksi. Dimana laju perpindahan
panas atau kalor akan semakin tinggi jika perbedaan suhu bernilai besar, karena
nilai kalor yang tinggi, maka nilai energi kalornya pun tinggi.

Gambar 4.6 COPideal pada berbagai variasi penelitian

Gambar 4.7 COPactual pada berbagai variasi penelitian
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Pada nilai COPactual dan COPideal mesin siklus kompresi uap penelitian
ini, nilai tertinggi COP hampir seluruhnya adalah pada variasi fan bekerja dan
mesin bekerja menggunakan pipa pemancur air. Nilai COP dipengaruhi oleh nilai
entalpi dan kondisi mesin. COPactual adalah COP yang sebenarnya dilakukan oleh
mesin yang berarti energi yang diserap di evaporator dibandingkan kerja
kompresor. Sedangkan COPideal adalah COP yang dipengaruhi oleh suhu
evaporasi dan suhu kondensasi.
Kondisi mesin siklus kompresi uap yang digunakan adalah mesin bekas
pakai, maka kerja mesin sudah tidak dapat dikatakan stabil. Tetapi pada variasi
fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti selama 5 menit dilakukan selama 1
jam menggunakan pipa pemancur air hampir memiliki nilai yang sebanding antara
COPactual dan COPideal. Hasil kerja dari mesin tidak jauh berbeda kemampuan
yang seharusnya dapat dilakukan oleh mesin siklus kompresi uap.
Variasi yang memiliki nilai COP lebih tinggi maka memiliki suhu
evaporasi yang tinggi dan energi yang diserap di evaporator lebih tinggi pula,
begitu sebaliknya dengan yang lebih rendah. Variasi kerja fan berpengaruh
terhadap kinerja mesin. Ketika mesin bekerja dengan keadaan yang konstan, maka
dapat menghasilkan kerja yang baik. Tetapi ketika mendapat pengaruh kerja fan
dengan sistem on off selama 15 menit, akan membuat kerja mesin kurang
maksimal karena menghasilkan suhu kerja yang berbeda dalam jangka waktu
yang cukup lama.
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Pada Gambar 4.8 menampilkan efisiensi kerja siklus kompresi uap pada
semua variasi penelitian. Efisiensi tertinggi dialami oleh mesin dengan variasi fan
bekerja dan mesin bekerja menggunakan pipa pemancur air. Hal ini dikarenakan
mesin dapat bekerja hampir mendekati kinerja normalnya atau tanpa mengalami
perlakuan tambahan yang berlebihan.

Gambar 4.8 Efisiensi pada siklus kompresi uap (η) pada berbagai variasi
penelitian
Sedangkan pada variasi yang dilakukan untuk menambah jumlah tetesan
air diperoleh efisiensi tertinggi pada variasi fan bekerja selama 5 menit dan fan
berhenti selama 5 menit yang dilakukan selama 1 jam dengan menggunakan pipa
pemancur air.Variasi tersebut lebih efisien karena jangka waktu kerja fan untuk on
dan off tidak terlalu lama dan tidak menghasilkan perbedaan tekanan maupun
suhu yang berbeda jauh. Maka kinerja mesin tersebut dapat mendekati kinerja
mesin pada kondisi normal.
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4.4.2 Pengaruh pipa pencurah air dan kerja fan terhadap penambahan
kelembaban

Siklus kompresi uap yang ditambahkan dengan adanya pipa pencurah air
dapat memberikan jumlah tetesan air yang lebih banyak dari proses yang biasa.
Dengan bertambahnya jumlah tetesan air, maka bertambah pula kelembabannya.
Gambar 4.9 merupakan grafik yang menunjukkan tingkat penambahan
kelembaban pada variasi penelitian yang dilakukan.

Gambar 4.9 Laju aliran massa air (ṁair) pada berbagai variasi penelitian
Variasi fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti selama 5 menit yang
dilakukan selama 1 jam dengan menggunakan pipa pemancur air mengalami nilai
laju massa air yang tinggi karena selang waktu kerja fan tidak berselang terlalu
lama, maka massa air yang dapat menetes lebih banyak pula. Selain itu, keadaan
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mesin ketika menyala hampir sama dengan keadaan mesin pada kondisi normal
atau tidak diberikan perlakuan variasi.

Gambar 4.10 Laju aliran massa udara (ṁudara) pada berbagai variasi penelitian
Berdasarkan Gambar 4.10 diketahui nilai ṁudara paling besar adalah
variasi fan bekerja dan mesin bekerja menggunakan pipa pemancur air selama 1
jam. Nilai laju aliran massa udara didapatkan dari perbandingan jumlah massa air
yang diembunkan dengan jumlah kelembaban. Jika semakin tinggi jumlah massa
air maka dapat dimungkinkan jika nilai laju massa udara dapat tinggi pula. Pada
variasi tersebut dikarenakan fan terus bekerja, maka uap air yang terhisap menuju
evaporator semakin banyak, tetapi evaporator tidak bekerja maksimal dalam
mengembunkan air.
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•

Gambar 4.11 Debit aliran udara ( v udara) pada berbagai variasi penelitian

Gambar 4.12 Pertambahan kelembaban spesifik pada berbagai variasi kelembaban

Pada psychrometric chart didapatkan bahwa penambahan kadar
kelembaban paling besar adalah pada variasi fan bekerja selama 15 menit dan fan
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berhenti bekerja selama 15 menit dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa
pemancur air. Hal ini disebabkan oleh kandungan uap air pada variasi tersebut
tidak terlalu cepat mengalami perubahan. Semakin lama fan tidak dinyalakan,
maka semakin banyak kandungan uap air pada kondisi tersebut. Kondisi ini dapat
pula menyebabkan pembekuan pada sirip evaporator karena kalor yang ada di
sekitar evaporator tidak dapat mencairkan uap air yang terjebak di evaporator. Hal
ini juga terjadi pada variasi fan bekerja dan berhenti bekerja selama 5 menit dan
10 menit. Semakin lama fan pada kondisi tidak dinyalakan, maka semakin banyak
uap air yang membeku. Uap air yang menyentuh lapisan beku akan langsung
menetes tanpa melewati evaporator. Sedangkan jika fan sedang dalam keadaan on,
maka uap air tersebut akan terhisap oleh fan menuju keluar mesin. Hal ini terbukti
pada variasi fan bekerja dan mesin bekerja selama 1 jam menggunakan pipa
pemancur air yang mendapatkan penambahan kelembaban paling sedikit.
Pengaturan tekanan pada pressure gauge yaitu Pcond dan Pevap
berpengaruh terhadap suhu yang diteliti dan jumlah tetesan air yang dihasilkan.
Jika tekanan diatur pada tekanan tinggi, maka suhu menjadi tinggi dan tetesan air
semakin banyak. Sebaliknya, jika tekanan rendah maka suhu menjadi rendah dan
tidak maksimal dalam menghasilkan tetes air. Kondisi pada sekitar mesin juga
berpengaruh terhadap jumlah uap air yang dikondensasikan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh

beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a.

Jumlah tetesan air yang paling banyak dihasilkan adalah pada variasi fan
bekerja selama 5 menit dan fan berhenti bekerja selama 5 menit dilakukan
selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air yaitu sebanyak 109 ml/5
menit atau 1333 ml/jam.

b.

Efisiensi mesin siklus kompresi uap yang paling baik diperoleh pada variasi
fan bekerja dan mesin bekerja yang dilakukan selama 1 jam serta
menggunakan pipa pemancur air yaitu 68,5%, dan pada urutan kedua pada
variasi fan bekerja selama 5 menit dan fan berhenti bekerja selama 5 menit
dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air yaitu 66,1 %.
Jika dibandingkan dengan variasi fan bekerja dan mesin bekerja tanpa pipa
pemancur air yang hampir sama dengan kondisi normal mesin yaitu 63,7%
maka sebenarnya efisiensi kerja mesin dapat bertambah dengan melakukan
variasi yang tepat.
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5.2

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat dijadikan pengembangan dan perbaikan dalam
penelitian mesin penghasil air aki menggunakan siklus kompresi uap dengan pipa
pencurah air berjarak 13 mm antar lubang:
a.

Jika menginginkan penambahan nilai kelembaban spesifik (∆w) dapat
dilakukan 3 hal perubahan:
1. diletakkan kipas didepan kondensor agar hasil yang dikondensasi lebih
banyak
2. memperbanyak lubang pada pipa pencurah air
3. men-set tekanan evaporator (Pevap) menjadi lebih rendah

b. Mendesain ulang mesin agar angin yang berasal dari evaporator dapat
digunakan pada lingkungan sekitar.
c.

Penempatan mesin penelitian lebih baik diletakkan pada suatu ruangan
tertutup

agar

suhu

sekitarnya

tidak

berubah-ubah

sehingga

tidak

mempengaruhi data penelitian.
d.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lebih baik gunakan mesin yang
baru.
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LAMPIRAN
A.

Foto alat yang digunakan dalam penelitian

Gambar A.1 Kompresor rotari (kiri) dan fan kondensor (kanan) yang digunakan
saat penelitian

Gambar A.2 Kondensor yang digunakan saat penelitian
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B.

Gambar P-h diagram pada berbagai variasi penelitian
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C.

Gambar psychrometric chart pada berbagai variasi penelitian
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D.

Komposisi air aki destilasi

Gambar E.1 Komposisi air aki (air aki destilasi)

E. Hasil pengetesan hasil air aki menurut Kemenkes RI
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