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ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia semakin dipermudah
pekerjaannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama pemerolehan
aquades. Pada mesin AC, aquades dihasilkan oleh evaporator yang merupakan
salah satu komponen mesin AC. Mesin AC bekerja dengan siklus kompresi uap.
Dengan demikian mesin yang bekerja dengan siklus kompresi uap dapat
dipergunakan untuk menghasilkan aquades. Tujuan dari penelitian ini adalah : (a)
Merancang dan merakit mesin penghasil aquades yang bekerja dengan siklus
kompresi uap. (b) Mengetahui volume aquades yang dihasilkan oleh mesin
penghasil aquades dari udara untuk berbagai variasi kecepatan putar kipas
sebelum lintasan curahan air. (c) Mengetahui karakteristik mesin penghasil
aquades dari udara tersebut yang menghasilkan aquades terbanyak per jamnya,
yang meliputi: (1) Nilai Qin, (2) Nilai Qout, (3) Nilai Win, (4) Nilai COPideal dan
COPaktual dari mesin yang bekerja dengan siklus kompresi uap, dan (5) efisiensi
mesin siklus kompresi uap yang digunakan.
Mesin penghasil aquades yang dibuat ini bekerja dengan menggunakan
siklus kompresi uap. Penelitian dilakukan secara eksperimen di Laboratorium
Perpindahan Kalor Teknik Mesin Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Komponen utama yang digunakan merupakan komponen dari mesin AC 1 PK
dengan daya 980 watt. Refrigeran yang digunakan adalah R32. Variasi pada
penelitian yaitu kecepatan putar kipas 0 rpm (kipas off), kecepatan putar kipas 981
rpm, kecepatan putar kipas 1226 rpm, dan kecepatan putar kipas 1664 rpm yang
diletakkan sebelum lintasan curahan air.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Mesin penghasil aquades dari
udara dengan mempergunakan siklus kompresi uap yang dilengkapi dengan
pencurah air berhasil dirakit dan mesin dapat bekerja sesuai fungsinya. (b)
Volume aquades yang dihasilkan rata-rata per jamnya, untuk kecepatan putar 0
rpm (kipas off) sebanyak 1858,33 ml/jam, untuk kecepatan putar kipas 981 rpm
sebanyak 2083,33 ml/jam, untuk kecepatan putar kipas 1226 rpm sebanyak
2116,67 ml/jam, dan untuk kecepatan putar kipas 1664 rpm sebanyak 2133,33
ml/jam. (c) Karakteristik dari mesin penghasil aquades dari udara tersebut yang
menghasilkan aquades terbanyak per jamnya memiliki: (1) Nilai Qin sebesar
225,82 kJ/kg, (2) Nilai Qout sebesar 269,36 kJ/kg, (3) Nilai Win sebesar 43,45
kJ/kg, (4) Nilai COPideal sebesar 7,2 dan COPaktual sebesar 5,19, dan (5) Efisiensi
sebesar 72,01 %

Kata kunci :siklus kompresi uap, mesin penghasil aquades
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ABSTRACT
Along with technological progress, the human work for fullfilling their
daily needs is getting easier especially the acquisition aquades. On AC machine,
aquades is produced by the evaporators that is one of the components of AC
machine . AC machine work with the vapor compression cycle. Thus machine that
work with the vapor compression cycle can be used to produce aquades.
Objectives of the research are: (a) Designing and assembling the aquades
producing machine that work with the vapor compression cycle. (b) Discover the
volume of aquades generated by a machine aquades producer of the air to wide
variations the fan rotational speed before the water trajectory. (c) Discover the
characteristics of aquades producing machine from the air that produces aquades
with the highest volume per hour, that includes : (1) Qin, (2) Qout, (3) Win, (4)
COPideal and COPaktual of a machine that work with vapor compression cycle, and
(5) Efficiency of a machine that work with vapor compression cycle.
This aquades producing machine is working on use vapor compression
cycle. The research was done experimentally in the Heat Transfer Laboratory of
Mechanical Engineering in Sanata Dharma University, Yogyakarta. A major
component used is a component of AC machine 1 PK with power of 980 watt.
Refrigeran which was used on research has R32 type. The variation of research
are the fan rotational speed of 0 rpm (fan off), the fan rotational speed of 981 rpm,
the fan rotational speed of 1226 rpm, and the fan rotational speed of 1664 rpm
before the water trajectory.
The research’s results indicated that: (a) The aquades producing machine
that work with the vapor compression cycle with the water trajectory is
successfully created and works well. (b) The average of volume aquades produced
per hour on 0 rpm ( fan off ) fan rotational speed variation is 1858,33 ml/h, for
981 rpm fan rotational speed variation is 2083,33 ml/h, for 1226 rpm fan
rotational speed variation is 2116,67 ml/h, and for 1664 rpm fan rotational speed
variation is 2133,33 ml/h. (c) The characteristic of aquades producing machine
from the air that produced the highest aquades per hour having: (1) Qin of 225,82
kJ/kg , (2) Qout of 269,36 kJ/kg, (3) Win of 43,45 kJ/kg, (4) COPideal of 7.2 and
COPaktual of 5,19, and (5) Efficiency of 72,01 %.

Keywords : vapor compression cycle, aquades producing machine
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Pada zaman sekarang ini, senyawa kimia di bumi yang paling banyak

digunakan oleh manusia untuk keperluan hidup atau pekerjaan sehari-hari adalah
air atau H2O. H2O adalah air yang memiliki kadar mineral rendah atau hampir
tidak mengandung mineral sama sekali. Hal ini sama halnya dengan aquades,
tetapi aquades dihasilkan dari proses destilasi/penyulingan. Aquades banyak
digunakan untuk keperluan bidang farmasi. Dalam farmasi, aquades dapat
digunakan untuk membersihkan alat farmasi dan pencampuran bahan, sedangkan
di bidang mesin, aquades dapat dipergunakan sebagai air aki.
Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula
teknologi sekarang ini. Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia semakin
dipermudah pekerjaannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama
pemerolehan aquades (H2O). Banyak cara untuk mendapatkan aquades. Proses
pengembunan dapat menghasilkan aquades atau H2O. Mesin Air Conditioner
(AC) bekerja dengan melibatkan proses pengembunan, tetapi mesin AC tidak
berfungsi untuk mendapatkan aquades. Fungsi AC adalah untuk mengkondisikan
udara di dalam ruangan, dan aquades hanyalah hasil sampingan yang selama ini
hanyalah dibuang. Aquades yang dihasilkan ini pada kenyataannya berasal dari
udara.
Pada mesin AC, aquades dihasilkan oleh evaporator yang merupakan salah
satu komponen mesin AC. Mesin AC bekerja dengan siklus kompresi uap.
Dengan demikian mesin yang bekerja dengan siklus kompresi uap dapat
dipergunakan untuk menghasilkan aquades. Dengan latar belakang ini, penulis
tertarik untuk merancang dan merakit mesin siklus kompresi uap yang ditujukan
hanya untuk menghasilkan aquades.
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1.2

Rumusan Masalah
Rumusan masalah dinyatakan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah cara merancang dan merakit mesin penghasil aquades yang
bekerja dengan siklus kompresi uap ?
b. Berapakah volume aquades yang dihasilkan per jamnya oleh mesin penghasil
aquades dari udara untuk berbagai variasi kecepatan putar kipas sebelum
lintasan curahan air ?
c. Bagaimanakah karakteristik mesin penghasil aquades dari udara tersebut yang
menghasilkan aquades terbanyak per jamnya ?

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian mesin pembuat air aquades ini adalah :

a. Merancang dan merakit mesin penghasil aquades yang bekerja dengan siklus
kompresi uap.
b. Mengetahui volume aquades yang dihasilkan per jamnya oleh mesin penghasil
aquades dari udara untuk berbagai variasi kecepatan putar kipas sebelum
lintasan curahan air.
c. Mengetahui karakteristik mesin penghasil aquades dari udara tersebut yang
menghasilkan aquades terbanyak per jamnya, yang meliputi :
1. Besarnya kalor yang diserap evaporator per satuan massa refrigeran (Qin)
2. Besarnya kalor yang dilepas kondensor per satuan massa refrigeran (Qout)
3. Kerja kompresor per satuan massa refrigeran (Win)
4. COPideal dan COPaktual dari mesin yang bekerja dengan siklus kompresi uap
5. Efisiensi mesin siklus kompresi uap yang digunakan

1.4

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

a.

Mesin penghasil air aquades bekerja menggunakan mesin dengan siklus
kompresi uap.

b.

Variasi dilakukan terhadap kecepatan putar kipas yang diletakkan sebelum
lintasan curahan air.
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c.

Diasumsikan bahwa dalam penelitian ini tidak menggunakan proses
pemanasan lanjut dan pendinginan lanjut.

d.

Komponen utama dari mesin siklus kompresi uap adalah kompresor,
kondensor, evaporator dan pipa kapiler. Komponen utama yang dipakai
tersebut mempergunakan komponen utama dari mesin AC.

e.

Daya kompresor yang digunakan pada siklus kompresi uap adalah 1 PK.
Komponen utama yang lain seperti kondensor, evaporator, dan pipa kapiler,
ukurannya menyesuaikan dengan besarnya daya kompresor

f.

Mesin siklus kompresi uap bekerja dengan menggunakan refrijeran R32.

g.

Dimensi box mesin penghasil air aquades sebesar p x l x t = 2,51 m x 0,985 m
x 1,01 m.

h.

Untuk memperbanyak volume air aquades yang dihasilkan, maka digunakan
peralatan pencurah air.
Pada peralatan pencurah air digunakan :

i.

1.

Pipa PVC berdiameter ¾ inch

2.

Bak air berukuran 0,5 m x 0,3 m

3.

Jarak antar lubang pada bak air 2 cm

4.

Diameter lubang pada bak air 2 mm

5.

Pompa air yang memiliki daya sebesar 100 watt

6.

Kipas tambahan dengan daya 40 watt

Komponen–komponen yang digunakan pada siklus kompresi uap dan bak
penampung air menggunakan komponen–komponen standar yang ada di
pasaran.

1.5

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian tentang mesin penghasil air aquades dari udara ini

adalah :
a.

Bagi peneliti, dapat menambah wawasan tentang mesin penghasil air aquades
dari udara dengan siklus kompresi uap.

b.

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk
melakukan penelitian yang sejenis.
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c.

Hasil penelitian dapat menambah kasanah ilmu pengetahuan tentang mesin
penghasil air dari udara yang dapat ditempatkan di perpustakaan atau
dipublikasikan pada khalayak ramai.

d.

Diperolehnya teknologi tepat guna berupa mesin penghasil air aquades dari
udara yang menggunakan siklus kompresi uap.
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BAB II
DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Dasar Teori

2.1.1

Aquades
Aquades adalah air hasil destilasi/ penyulingan yang hampir tidak

mengandung mineral. Proses penyulingan (destilasi) adalah suatu proses
pemisahan dengan memanfaatkan perbedaan kecepatan atau kemudahan
menguap, maka dapat dikatakan bahwa proses penyulingan merupakan proses
pemisahan komponen-komponennya berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dalam
penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian
didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih
rendah akan menguap lebih dulu. Proses destilasi didahului dengan penguapan
senyawa cair dengan pemanasan, dilanjutkan dengan pengembunan uap yang
terbentuk dan ditampung dalam wadah yang terpisah untuk mendapatkan destilat.
Aquades sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu :
a.

Aquades (Aqua Destilata) yakni air yang dihasilkan dari 1 kali proses
destilasi atau penyulingan, sering disebut sebagai air murni, namun juga tetap
mengandung mineral tertentu.

b.

Aquabides (Aqua Bidestilata) yakni air yang dihasilkan dari proses destilasi
atau penyulingan secara bertingkat (2 kali proses destilasi atau penyulingan)
dan mengandung mineral yang jauh lebih sedikit dari aquades.

c.

Aquademin (Aqua Demineralisata) yakni air bebas mineral, baik itu ion
positif yang berasal dari logam (besi dan magnesium, dll), kesadahan
(kalsium, dll), maupun ion negatif yang berasal dari udara, gas halogen,
belerang dan lain sebagainya dan bisa memenuhi persyaratan mikroorganisme
tertentu.

5
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Gambar 2.1 Proses Destilasi
(Sumber : http://indonetedu.blogspot.com)
2.1.2

Siklus Kompresi Uap

2.1.2.1 Komponen Utama Mesin Siklus Kompresi Uap
Mesin pembuat air aquades ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian utama
yaitu bagian mesin kompresi uap dan bagian tambahan untuk pencurah air. Pada
bagian mesin kompresi uap digunakan komponen-komponen utama mesin
kompresi uap, yaitu kompresor, kondensor, pipa kapiler, evaporator. Sementara di
komponen-komponen pada bagian pencurah antara lain adalah pompa air, pipa
PVC, bak yang telah dilubangi dan kipas tambahan sebagai variasi.
Komponen utama dari mesin dengan siklus kompresi uap terdiri dari
kompresor, kondensor, evaporator, filter, pipa kapiler, dan kipas tambahan
mengalirkan udara ke dalam mesin penghasil aquades.
a. Kompresor
Kompresor berfungsi untuk mengalirkan uap refrigeran yang panas dari
evaporator, dan menaikkan temperatur uap refrigeran sampai mencapai titik
saturasinya. Kompresor mengambil uap panas pada temperatur rendah di dalam
evaporator dan memompakannya ke tingkat temperatur yang lebih tinggi di dalam
kondensor.
Kompresor dibagi menjadi tiga, yaitu kompresi torak (reciprocating
compressor), kompresor rotari, dan kompresor sentrifugal (centrifugal).
Kompresor rotari termasuk kompresor positive diplacement. Kompresor
ini terdiri dari sebuah silinder dan sebuah rotor yang mempunyai beberapa sudu.
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Garis sumbu rotornya eksentrik terhadap sumbu silinder. Ada ruangan clearance
yang sempit antara rotor dengan silinder dan lapisan film oil yang berfungsi
sebagai seal. Sudu-sudu itu mempunyai pegas di bagian belakangnya, sehingga
sudu-sudu itu terdorong ke depan. Dengan demikian sudu-sudu itu akan tetap
menyentuh dinding silinder secara rapat tergantung dari gaya sentrifugalnya. Kalo
rotor berputar, maka gas yang masuk terjepit di antara 2 sudu yang berdekatan.
Ruangan antara itu makin lama makin kecil karena porosnya berputar, tekanannya
naik dan dikeluarkan pada ujung putaran. Kompresor ini biasanya berputar pada
putaran rotor.
Jenis kompresor rotari lainnya yaitu kompresor hermetik. Kompresor
hermetik adalah kompresor yang langsung digerakkan oleh motor listrik.
Kompresor dengan motor listrik memiliki poros yang sama dan berada dalam satu
wadah tertutup seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. Kompresor ini bisa
dipakai untuk lemari es, ruang penyimpanan dan pendingin minuman.

Gambar 2.2. Kompresor hermetik jenis rotary
(Sumber: http://3.bp.blogspot.com)
b. Kondensor
Kondensor merupakan bagian dimana perpindahan panas terjadi. Panas
dari uap refrigeran menerobos dinding saluran kondensor lalu menuju ke media
pendingin kondensor. Akibat dari hilangnya panas yang dikandung uap refrigeran,
maka uap berangsur-angsur berubah menjadi cair kembali.
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Pada umumnya kondensor yang sering dipakai dalam mesin pindingin
adalah kondensor jenis pipa dengan jari-jari penguat, sedangkan untuk mesin AC
menggunakan kondensor

jenis pipa bersirip seperti yang ditunjukkan pada

Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Kondensor pipa bersirip
(Sumber: http://2.bp.blogspot.com)
c. Evaporator
Evaporator adalah salah satu komponen utama dari sistem pendinginan, di
dalamnya mengalir cairan refrigeran yang berfungsi sebagai penyerap panas dari
produk yang didinginkan sambil berubah phasa. Temperatur refrigeran di dalam
evaporator selalu lebih rendah daripada temperatur sekelilingnya, sehingga
dengan demikian panas dapat mengalir ke refrigeran.
Evaporator dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu evaporator bersirip
(finned evaporator), frosting evaporator, evaporator jenis defrost (defrosting
coils), ekspansion coils, evaporator berpelampung pada sisi tekanan rendah (lowside float coils), dan evaporator berpelampung pada sisi tekanan tinggi (high-side
float coils).
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Gambar 2.4 Evaporator dengan sirip
(Sumber: http://www.shenglin-tech.com)

Evaporator bersirip (finned evaporator) terdiri dari pipa-pipa (bare
tube/pipe) yang dibuat melingkar (coil) atau berjajar dan di atasnya dilekatkan
plat/batang logam kecil agar pipa-pipa itu bersatu seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 2.4. Selain itu batang logam kecil itu dimaksudkan untuk memperluas
permukaan evaporator, agar dapat terjadi perpindahan panas yang lebih baik.
Evaporator ini dimaksudkan untuk sistem pengkondisian udara (AC).

d. Pipa kapiler
Pipa kapiler ini berfungsi untuk menurunkan tekanan dan mengatur jumlah
cairan yang mengalir dalam sistem. Penggunaan pipa kapiler akan mempermudah
pada waktu start karena pada saat sistem tidak bekerja, tekanan pada kondensor
dan evaporator cenderung sama. Pipa kapiler adalah pipa yang berdiameter sangat
kecil, biasanya diameternya antara 0,03 sampai 0,085 inch, dimaksudkan untuk
menghasilkan tekanan yang diinginkan.

Gambar 2.5. Pipa kapiler
(Sumber : http://primakencana.blogspot.co.id)
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e. Filter
Filter berfungsi sebagai penyaring kotoran yang terbawa pada saat proses
sirkulasi refrigeran. Dengan adanya filter, refrigeran yang membawa kotoran akan
tersaring sehingga proses sirkulasi refrigeran dapat berlangsung dengan maksimal.
Dengan demikian, maka filter diletakkan sebelum pipa kapiler. Kerusakan pada
filter dapat menyebabkan pipa kapiler tersumbat kotoran imbasnya refrigerant
tidak tersirkulasi dengan baik atau mampet.

Gambar 2.6. Filter
(Sumber: https://2.bp.blogspot.com)
f. Kipas
Kipas berfungsi untuk mengalirkan udara atau fluida gas. Pada sistem siklus
kompresi uap, kipas akan membantu mempercepat proses perpindahan kalor.

Gambar 2.7. Kipas
(Sumber: https://www.jakartanotebook.com)
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2.1.2.2 Rangkaian Komponen Siklus Kompresi Uap
Siklus

refrigeran

kompresi

uap

merupakan

suatu

sistem

yang

memanfaatkan perpindahan kalor melalui refrigeran. Proses dari sistem refrigeran
kompresi uap ada empat, yaitu proses kompresi, proses kondensasi, proses
ekspansi, dan proses evaporasi.
Rangkaian komponen siklus kompresi uap disajikan dalam Gambar 2.8.
Pada Gambar 2.8, Qin adalah besarnya kalor yang dihisap evaporator dari udara.
Qout adalah besarnya kalor yang dilepas kondensor ke udara. Win adalah kerja
yang dilakukan kompresor persatuan massa refrigeran. Arah panah pada siklus,
menunjukkan arah aliran refrigeran.
Q out
FILTER

3

2
KONDENSOR

PIPA
KAPILER

Win
KOMPRESOR
1

4
KOMPRESOR

Q in

Gambar 2.8. Skema rangkaian komponen siklus kompresi uap

2.1.2.3 Diagram P-h dan Diagram T-s
Siklus kompresi uap bila digambar pada diagram P-h dan diagram T-s
tersaji pada Gambar 2.9. dan Gambar 2.10. Pada siklus yang digambarkan,
terdapat proses pemanasan lanjut (proses dari 3a ke 3) dan proses pendinginan
lanjut (proses dari 1a ke 1). Proses pendinginan lanjut dan proses pemanasan
lanjut ditunjukkan untuk menaikkan kinerja mesin kompresi uap dan
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mempermudah refrigeran mengalir di dalam sistem, baik pada saat kompresor
akan melakukan kompresi ataupun saat refrigeran memasuki pipa kapiler.
P

Q out
3

P2

2
2a

Tekanan

3a

Win

P1

1a

Te

1

4
Q in

h3 =h4

h1

entalpi

h2

h

Gambar 2.9. Siklus kompresi uap pada diagram P-h
T

2
Qout

Tc

Win

Temperatur

3a

2a

3
1
Te
1a

4
Q in

enthropi

s

Gambar 2.10. Siklus kompresi uap pada diagram T-s
Dalam siklus kompresi uap, refrigeran mengalami beberapa proses yaitu :
a.

Proses 1-2 : Proses kompresi
Proses 1-2 merupakan proses kompresi isentropik atau iso entropi (belangsung

pada entropi (s) konstan). Proses ini dilakukan oleh kompresor. Kondisi awal
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refrigeran pada saat masuk ke dalam kompresor adalah gas panas lanjut
bertekanan rendah. Setelah mengalami kompresi, refrigeran akan menjadi gas
panas lanjut bertekanan tinggi. Proses berlangsung secara isentropik (iso-entorpi).
Temperatur refrigeran ke luar kompresor akan meningkat.

b.

Proses 2-2a : Proses desuperheating
Proses 2-2a merupakan proses desuperheating. Proses ini berlangsung ketika

refrigeran mulai memasuki kondensor. Pada proses ini, refrigeran mengalami
penurunan suhu pada tekanan tetap. Hal ini disebabkan adanya kalor yang
mengalir ke lingkungan karena suhu refrigeran lebih tinggi dari suhu lingkungan.

c.

Proses 2a-3a : Proses kondensasi
Proses 2a-3a merupakan proses kondensasi atau proses pengembunan

refrigeran. Pada proses ini gas jenuh mengalami perubahan fase menjadi cair
jenuh. Proses berlangsung pada suhu dan tekanan tetap. Pada proses ini terjadi
aliran kalor dari kondensor ke lingkungan karena suhu kondensor lebih tinggi dari
suhu udara lingkungan. Adanya aliran kalor yang keluar dari kondensor
menyebabkan terjadinya perubahan fase.

d.

Proses 3a-3 : Proses pendinginan lanjut
Proses pendinginan lanjut terjadi pada tahap 3a – 3 dari Gambar 2.7 dan

Gambar 2.8. Proses pendinginan lanjut merupakan proses penurunan suhu
refrigeran dari keadaan refrigeran cair. Proses ini berlangsung pada tekanan
konstan. Proses ini diperlukan agar kondisi refrigeran yang keluar dari kondensor
benar – benar berada dalam fase cair.

e.

Proses 3-4 : Proses penurunan tekanan
Proses penurunan tekanan terjadi pada tahap 3 – 4 dari Gambar 2.7 dan

Gambar 2.8. Dalam fase cair, refrigeran mengalir menuju ke komponen pipa
kapiler dan mengalami penurunan tekanan dan suhu. Akibatnya suhu dari
refrigeran lebih rendah dari temperatur lingkungan. Pada tahap ini fasa berubah
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dari cair menjadi fase campuran cair dan gas. Proses berlangsung secara iso
entalpi atau isentalpi, atau berlangsung dengan nilai entalpi yang tetap.

f.

Proses 4-1a : Proses evaporasi
Proses penguapan atau evaporasi terjadi pada tahap 4 – 1a dari Gambar 2.7

dan Gambar 2.8. Dalam fase campuran cair dan gas, refrigeran yang mengalir ke
evaporator memiliki tekanan dan temperatur rendah sehingga ketika menerima
kalor dari lingkungan, akan mengubah seluruh fase fluida refrigeran menjadi gas
jenuh. Proses penguapan berlangsung pada tekanan dan suhu yang tetap.

g.

Proses 1a – 1 : Proses pemanasan lanjut
Proses pemanasan lanjut terjadi pada tahap 1a – 1 dari Gambar 2.7 dan

Gambar 2.8. Proses ini merupakan proses dimana uap refrigeran yang
meninggalkan evaporator akan mengalami pemanasan lanjut sebelum memasuki
kompresor. Pemanasan lanjut tersebut dapat disebabkan oleh jenis pengendali
katup cekik yang digunakan, dimana penyerapan panas dapat terjadi pada jalur
antara evaporator dan kompresor.

2.1.3 Perhitungan pada Siklus Kompresi Uap
Diagram tekanan-entalpi siklus kompresi uap dapat digunakan untuk
menganalisa unjuk kerja mesin kompresi uap yang meliputi kerja kompresor,
energi yang dilepas kondensor, energi yang diserap evaporator, COPaktual, COPideal
efisiensi, dan laju aliran massa refrigeran.

a. Energi kalor yang dihisap evaporator per satuan massa refrigeran (Qin)
Energi kalor yang dihisap evaporator per satuan massa refrigeran (Qin) adalah
selisih antara nilai entalpi refrigeran saat keluar evaporator dengan nilai entalpi
refrigeran saat masuk evaporator, dapat dihitung dengan Persamaan (2.1).
Qin = h1-h4 ................................................................................................ (2.1)
Pada Persamaan (2.1) :
Qin

: energi kalor yang dihisap evaporator per satuan massa refrigeran (kJ/kg)
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h1

: entalpi refrigeran saat keluar evaporator (kJ/kg)

h4

: entalpi refrigeran saat masuk evaporator (kJ/kg)

b. Energi kalor yang dilepas kondensor per satuan massa refrigeran (Qout)
Energi kalor yang dilepas kondensor per satuan massa refrigeran (Qout) adalah
selisih antara nilai entalpi refrigeran yang masuk kondensor 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 per satuan massa refrigeran (kJ/kg)

h2

: entalpi refrigeran saat masuk kondensor (kJ/kg)

h3

: entalpi refrigeran saat keluar dari kondensor (kJ/kg)

c. Kerja kompresor per satuan massa refrigeran (Win)
Kerja kompresor per satuan massa refrigeran (Win) adalah selisih antara nilai
entalpi refrigeran saat keluar dari kompresor dengan nilai entalpi refrigeran saat
masuk kompresor, dapat dihitung dengan Persamaan (2.3).
Win = h2-h1 ........................................................................................................ .................................... (2.3)
Pada Persamaan (2.3) :
Win

: kerja kompresor per satuan massa refrigeran (kJ/kg)

d. COPideal
COPideal (Coefficient of Performance) adalah COP mesin maksimal yang
dapat dicapai oleh mesin bersiklus kompresi uap, dinyatakan dengan Persamaan
(2.4).
COPideal =

-

.................................................................................. (2.4)

Pada Persamaan (2.4):
Tkond

: suhu kerja kondensor (K)

Tevap

: suhu kerja evaporator (K)
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e. COPaktual
COPaktual merupakan nilai COP dari suatu mesin bersiklus kompresi uap,
dinyatakan dengan Persamaan (2.5)
COPaktual =

ner i an diserap di evaporator
erja kompresor

=

in
in

.............................

(2.5)

f. Efisiensi (η)
Efisiensi (η) adalah persentase perbandingan COPaktual dengan COPideal yang
dapat dinyatakan dengan Persamaan (2.6)
η

=

aktual
ideal

x 100% ..........................................................................

(2.6)

2.1.4 Psychrometric Chart
Psychrometric Chart adalah grafik yang digunakan untuk menentukan
properti-properti udara pada keadaan tertentu. Psychrometric Chart dapat dilihat
pada Gambar 2.11. dengan masing-masing garis menunjukkan nilai properti yang
konstan.

Gambar 2.11. Psychrometric Chart
(Sumber: https://issuu.com)
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2.1.4.1 Parameter-parameter dalam Psychrometric Chart
Parameter-parameter udara dalam psychrometric chart antara lain adalah
(a) Dry- bulb temperature, (b) Wet-bulb temperature, (c) Specific humidity, (d)
Dew-point temperature, (e) Entalpi, (f) Volume spesifik, (g) Kelembaban relatif
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.12. Berikut ini penjelasannya:

Gambar 2.12 Parameter-parameter pada Psychrometric chart
(Sumber: https://www.sanfoundry.com)
a.

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

pengukuran termometer dengan kondisi bulb pada keadaan kering. Pada
psycrometric chart.

b.

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

pengukuran termometer dengan kondisi bulb pada keadaan basah (bulb diselimuti
kain basah). Pada psychrometric chart.

c.

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

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

Dew-point temperature (Tdp)
Dew-point temperature adalah suhu saat uap air di dalam udara mulai

menunjukkan pengembunan ketika didinginkan.

e.

Entalpi (h)
Entalpi adalah jumlah kalor total dari campuran udara dan uap air yang

nilainya tergantung suhu dan tekanannya. Dinyatakan dalam satuan BTU per
pound udara.

f.

Volume spesifik (SpV)
Volume spesifik adalah volume udara campuran dengan satuan meter kubik

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

g.

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

terkandung dalam satu meter kubik dengan jumlah air maksimal yang dapat
terkandung dalam satu meter kubik tersebut.

2.1.4.2 Proses-proses yang Terjadi pada udara dalam Psychrometric Chart
Proses-proses yang terjadi pada udara dalam psychrometric chart adalah
sebagai berikut: (a) proses pendinginan dan penurunan kelembaban (cooling and
dehumidifying), (b) proses pemanasan sensibel (sensible heating), (c) proses
pendinginan dan penaikkan kelembaban (cooling and humidifying), (d) proses
pendinginan sensibel (sensible cooling), (e) proses penaikkan kelembaban
(humidifying), (f) proses penurunan kelembaban (dehumidifying), (g) proses
pemanasan dan penurunan kelembaban (heating and dehumidifying), (h) proses
pemanasan dan menaikan kelembaban (heating and humidifying).
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W

Humidify
Cooling and humidifying

Heating and humidifying

Sensible
Cooling

Sensible
Heating

Cooling and Dehumidifying

Heating and Dehumidifying
Dehumidifying

t

Gambar 2.13 Proses-proses yang terjadi dalam psychrometric chart

a. Proses pendinginan dan penurunan kelembapan (cooling and dehumidifying)
Proses pendinginan dan penurunan kelembapan adalah proses penurunan
panas sensibel dan penurunan panas laten ke udara. Pada proses ini, terjadi
penurunan temperatur bola kering, temperatur bola basah, entalpi, volume
spesifik, temperatur titik embun, dan kelembapan spesifik. Sedangkan
kelembapan relatif dapat mengalami peningkatan dan dapat mengalami
penurunan, tergantung dari prosesnya.

b. Proses pemanasan sensibel ( sensible heating)
Proses pemanasan sensibel (heating) adalah proses penambahan panas
sensibel ke udara. Pada proses pemanasan, terjadi peningkatan temperatur bola
kering, temperatur bola basah, entalpi, dan volume spesifik. Sedangkan
temperatur titik embun dan kelembaban spesifik tetap konstan. Namun
kelembapan relatif mengalami penurunan.

c. Proses pendinginan dan menaikkan kelembapan (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 kelembapan spesifik. Pada
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proses ini, terjadi penurunan temperatur kering dan volume spesifik. Selain itu,
terjadi peningkatan temperatur bola basah, titik embun, kelembapan relatif dan
kelembapan spesifik.

d. Proses pendinginan sensibel (sensible cooling)
Proses pendinginan sensibel adalah proses pengambilan panas sensibel dari
udara sehingga temperatur udara mengalami penurunan. Pada proses pendinginan,
terjadi penurunan pada temperatur bola kering, temperatur bola basah dan volume
spesifik, namun terjadi peningkatan kelembapan relatif. Pada kelembapan spesifik
dan temperatur titik embun tidak terjadi perubahan atau konstan.

e. Proses penaikkan kelembapan (humidifying)
Proses humidifying merupakan proses penambahan kandungan uap air ke
udara tanpa merubah temperatur bola kering sehingga terjadi kenaikan entalpi,
temperatur bola basah, titik embun dan kelembapan spesifik.

f. Proses penurunan kelembapan (dehumidifying)
Proses dehumidifying merupakan proses pengurangan kandungan uap air
pada udara tanpa merubah temperatur bola kering sehingga terjadi penurunan
entalpi, temperatur bola basah, titik embun dan kelembapan spesifik.

g. Proses pemanasan dan penurunan kelembapan (heating and dehumidifying)
Proses ini menunjukkan kenaikan temperatur bola kering dan penurunan
kandungan uap air pada udara. Pada proses ini terjadi penurunan kelembapan
spesifik, entalpi, temperatur bola basah dan kelembapan relatif, tetapi terjadi
peningkatan temperatur bola kering.

h. Proses pemanasan dan menaikkan kelembapan (heating and humidifying)
Pada proses ini udara dipanaskan disertai penambahan uap air. Pada proses
ini terjadi kenaikan kelembapan spesifik, entalpi, temperatur bola basah,
temperatur bola kering.
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2.1.4.3 Proses-proses yang Terjadi pada Mesin Penghasil Aquades
Mesin penghasil aquades yang digunakan disajikan pada Gambar 3.1.
Proses-proses yang terjadi pada mesin penghasil aquades dapat dilihat pada
Gambar 2.14. Proses-proses yang terjadi meliputi (a) proses pendinginan dan
menaikkan kelembaban spesifik atau cooling and humidifying (titik A-B), (b)
proses pendinginan sensibel atau sensible cooling (titik B-C), (c) proses
pendinginan dan penurunan kelembaban atau cooling and dehumidifying (titik CD), (d) proses pemanasan dan menaikkan kelembaban spesifik atau cooling and
humidifying (titik D-A).

C

WA

B

A
W

D
WB

Tevap

Gambar 2.14. Proses-proses yang terjadi pada mesin penghasil aquades

a.

Proses pendinginan dan menaikkan kelembapan spesifik atau cooling and
humidifying (titik A-B)
Pada proses ini terjadi 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, kelembapan relatif dan kelembapan spesifik.
Selisih nilai spesific humidity titik A dengan titik B merupakan jumlah
kandungan uap air di udara yang berhasil dinaikkan oleh proses ini.
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b.

Proses pendinginan sensibel atau sensible cooling (titik B-C)
Pada proses ini terjadi setelah melewati rangkaian pipa di evaporator. Pada

proses ini terjadi penurunan pada temperatur bola kering, temperatur bola basah
dan volume spesifik, namun terjadi peningkatan kelembapan relatif. Pada
kelembapan spesifik dan temperatur titik embun tidak terjadi perubahan atau
konstan.
Titik B merupakan kondisi udara sebelum memasuki evaporator. Titik B pada
psychrometric chart diperoleh dengan melihat temperatur bola kering dan basah
pada higrometer.

c.

Proses

pendinginan

dan

penurunan

kelembapan

atau

cooling

and

dehumidifying (titik C-D)
Pada proses ini terjadi penurunan temperatur bola kering dan volume spesifik.
Selain itu, terjadi peningkatan temperatur bola basah, titik embun, kelembapan
relatif dan kelembapan spesifik. Sedangkan kelembapan relatifnya tetap pada nilai
100%.
Titik C merupakan suhu dari proses pengembunan yang dilakukan oleh
evaporator. Titik D merupakan kondisi udara setelah melewati evaporator. Titik D
ini diperoleh dengan menggambar garis menurun mengikuti garis saturasi dari
titik C hingga titik suhu udara keluar evaporator.

d. Proses pemanasan dan menaikkan kelembapan atau heating and humidifying
(titik D-A)
Pada proses ini terjadi peningkatan temperatur bola basah, titik embun,
temperatur bola kering dan volume spesifik, dan kelembapan spesifik. Selain itu,
terjadi penurunan kelembapan relatif

2.1.4.4 Perhitungan pada Psychrometric Chart
a. Pertambahan kandungan uap air
Pertambahan kandungan uap air pada proses mesin penghasil aquades dapat
dihitung dengan Persamaan (2.7):
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w  WA WB …................................................................................... (2.7)
Pada Persamaan (2.7) :
WA : kelembaban spesifik udara setelah masuk evaporator (kgair/kgudara)
WB : kelembaban spesifik udara setelah keluar evaporator (kgair/kgudara)
W: pertambahan kandungan uap air

b. Laju aliran volume air yang diembunkan (Vair)
Massa air yang diembunkan dapat diperoleh dari data penelitian dan laju
aliran massa air yang diembunkan dihitung dengan Persamaan (2.8).
Vair =

air

t

.................................................................................................... (2.8)

Pada Persamaan (2.8) :
Vair

: laju aliran volume air yang diembunkan (liter/jam)

Vair

: volume air yang diembunkan (liter)

t

: selisih waktu (jam)

c. Laju aliran massa udara (ṁudara)
Laju aliran massa udara dapat dihitung dengan Persamaan (2.9).
ṁudara =

.......................................................................................... ....(2.9)

Pada Persamaan (2.8) :
ṁudara : laju aliran massa udara (kgudara/s)
d.

Debit aliran udara (Qudara)
Debit aliran udara yang terjadi dapat dihitung dengan Persamaan (2.10).
Qudara =

ṁudara

........................................................................................... (2.10)

udara

Pada Persamaan (2.10) :
Qudara : debit aliran udara (m3/s)
udara

: massa jenis udara (1,2 kg/m3)
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2.2

Tinjauan Pustaka
Harman

dan

Hamarung

(2017)

melakukan

penelitian

dengan

menggunakan refrigeran R22, R32, dan campuran R502-R407C terhadap mesin
pengkondisian udara dan penurunan temperatur ruangan yang dikondisikan.
Metode yang digunakan adalah eksperimental dengan mengganti secara langsung,
dilakukan pada ruangan yang berukuran panjang 3 meter, lebar 2,4 meter, dan
tinggi 2,5 meter. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa COP mesin semakin
menurun seiring dengan lamanya pengoperasian mesin, demikian pula dengan
temperatur

ruangan

yang

semakin

menurun

seiring

dengan

lamanya

pengoperasian mesin. Kecepatan penurunan temperatur yang terbaik pada
penggunaan campuran R502 50% - R407C 50%. Sedangkan COP yang tertinggi
pada penggunaan R32. Komposisi campuran yang paling mendekati R22 adalah
campuran R502 60% - R407C 40%.
Yaningsih dan Istanto (2014), melakukan penelitian tentang desalinasi
dengan proses humidifikasi dan dehumidifikasi yang dianggap sebagai cara
efisien dan menjanjikan dimana memanfaatkan condenser dan evaporator dari
pompa kalor untuk menghasilkan air tawar dari air laut. Penelitian ini menguji laju
aliran massa udara terhadap produktivitas tawar unit desalinasi berbasis pompa
kalor dengan menggunakan proses humidifikasi dan dehumidifikasi. Pada
penelitian laju aliran massa udara divariasi sebesar 0,0103 kg/s, 0,0153 kg/s,
0,0202 kg/s, 0,0306 kg/s dengan cara mengatur kecepatan udara sebesar 2 m/s, 3
m/s, 4 m/s, 5 m/s, 6 m/s. Untuk setiap pengujian, laju aliran massa air laut masuk
humidifier dijaga konstan sebesar 0,0858 kg/s, temperatur air laut masuk
humidifier dijaga konstan sebesar 45ᵒC, salinitas air laut umpan sebesar 31.342
ppm dan air laut dalam sistem ini disirkulasi ulang. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa produktivitas air tawar unit desalinasi meningkat dengan kenaikan laju
aliran massa udara hingga ke sebuah nilai optimum dan menurun setelah nilai
optimun tersebut. Produksi air tawar optimum diperoleh pada laju aliran massa
udara 0,0202 kg/s yaitu sebesar 24,48 liter/hari. Produksi air tawar unit desalinasi
ini pada laju aliran massa air laut 0,0858 kg/s untuk laju aliran massa udara
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0,0103 kg/s, 0,0153 kg/s, 0,0202 kg/s, 0,0306 kg/s berturut-turut rata-rata sebesar
11,28 liter/hari, 18,72 liter/hari, 24,48 liter/hari, 23,04 liter/hari, 21,60 liter/hari.
Air tawar hasil unit desalinasi memiliki nilai salinitas 620 ppm.
Novera (2017) melakukan penelitian tentang mesin penghasil air aki
mengunakan siklus kompresi uap terbuka dengan pipa pencurah air berjarak
13mm antar lubang di mana mesin ini menggunakan refrigeran R-22 dan
kompresor berdaya 1 PK. Dalam penelitian ini variasi yang dilakukan adalah
kondisi kerja fan evaporator dan kerja pipa pencurah air. Dari hasil penelitian
diperoleh bahwa jumlah tetesan air paling banyak dihasilkan pada variasi fan yang
bekerja selama 5 menit dan berhenti bekerja selama 5 menit dilakukan selama 1
jam serta menggunakan pipa pemancur air yaitu sebanyak 109 ml/5menit.
Efisiensi mesin paling baik diperoleh diperoleh pada variasi fan bekerja dan mesin
bekerja yang dilakukan selama 1 jam serta menggunakan pipa pemancur air yaitu
68,5%.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Objek Penelitian
Pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah mesin penghasil aquades

yang bekerja dengan siklus kompresi uap. Alat yang digunakan ini memiliki
ukuran panjang 251 cm, lebar 98,5 cm, tinggi 101 cm. Tersusun dari komponenkomponen utama siklus kompresi uap dan beberapa komponen tambahan. Variasi
dilakukan terhadap variasi kecepatan putar kipas yang terletak sebelum lintasan
curahan air.
E




TAdb
TAwb

F

B

TBdb
TBdb




A

 TD

C

 Tevap
D

air
air

 Tkond

G

Gambar 3.1. Skematik mesin penghasil air aquades dengan kipas sebelum
lintasan curahan air dan posisi titik-titik suhu.
Keterangan Gambar 3.1.:
A

: Evaporator

B

: Kondensor

C

: Kompresor
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D

: Pompa air

E

: Pipa PVC

F

: Bak penampung air atas

G

: Bak penampung air destilasi

H

: Kipas angin

TAdb

: Suhu udara kering di titik A (udara luar)

TAwb

: Suhu udara basah di titik A (udara luar)

TBdb

: Suhu udara kering setelah melewati lintasan curahan air

TBwb

: Suhu udara basah setelah melewati lintasan curahan air

TD

: Suhu udara setelah melewati evaporator

Tevap

: Suhu kerja evaporator

Tkond

: Suhu kerja kondensor

3.2.

Variasi Penelitian
Penelitian dilakukan dengan memvariasikan kecepatan putar kipas yang

terletak sebelum lintasan curahan air (Tabel 3.1).
Tabel 3.1 Variasi penelitian yang dilakukan
No.

Variasi Penelitian

1.

Kecepatan putar kipas 0 rpm (kipas off)

2.

Kecepatan putar kipas 981 rpm

3.

Kecepatan putar kipas 1226 rpm

4.

Kecepatan putar kipas 1664 rpm

3.3.

Alur Penelitian
Alur penelitian mesin penghasil air aquades yang dilakukan disajikan

dalam Gambar 3.2.
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Gambar 3.2. Alur penelitian mesin penghasil air aquades

3.4.

Metode Penelitian
Metode penelitian dilakukan secara eksperimen di Laboratorium

Perpindahan Kalor, Teknik Mesin, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

3.5.

Alat dan Bahan yang Digunakan
Dalam pembuatan mesin penghasil air aquades dengan siklus kompresi

uap dan bak pencurah air diperlukan beberapa alat dan bahan.
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3.5.1. Alat yang digunakan untuk membuat alat
Alat yang digunakan dalam pembuatan mesin penghasil air aquades
dengan siklus kompresi uap dan bak pencurah air adalah sebagai berikut :
a.

Bor listrik
Bor listrik ini digunakan untuk membuat lubang pada kayu dan lubang pada

bak pemancur air. Mata bor yang digunakan memiliki diameter 2 mm.
b.

Obeng
Obeng digunakan untuk memasang dan mengencangkan baut. Obeng yang

digunakan adalah obeng (-) dan obeng (+).
c.

Meteran dan mistar
Meteran dan mistar digunakan untuk mengukur panjang alat.

d.

Palu
Digunakan untuk memukul atau memasang paku pada box alat.

e.

Gunting dan cutter
Gunting digunakan untuk memotong suatu benda atau material seperti
sterofoam, lakban, selang, plastik, dan lain sebagainya.

f.

Gergaji besi dan gergaji kayu
Gergaji besi digunakan untuk memotong pipa PVC. Dimana pipa PVC

tersebut digunakan untuk membuat rangkaian sehingga pompa dapat mengalirkan
air dari bak tampungan air bawah ke bak pencurah atas. Gergaji kayu digunakan
untuk memotong kayu balok, papan kayu. Dimana kayu balok digunakan untuk
rangka utama mesin, papan kayu digunakan untuk kotak utama mesin dan bak
penampung air.
g.

Gerinda tangan
Gerinda tangan digunakan untuk membuat lubang pada dinding kotak.

Lubang ini digunakan sebagai jalan keluar udara dari kondensor menuju
lingkungan.
h.

Tube cutter dan Tube expander
Tube cutter digunakan untuk memotong pipa tembaga, sedangkan Tube

expander atau pelebar pipa tembaga digunakan untuk melebarkan pipa tembaga.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30

i.

Tang
Tang digunakan untuk memotong kawat dan digunakan untuk menarik kawat

yang untuk mengikat pada mesin penghasil aquades dengan sikllus kompresi uap.
j.

Amplas
Amplas digunakan untuk mengamplas permukaan kotak utama mesin

menjadi lebih halus.

3.5.2. Alat ukur yang digunakan
Dalam penelitian ini, dalam pengambilan data yang diperlukan, alat ukur
yang digunakan untuk pengambilan data adalah sebagai berikut :
a.

Pressure gauge
Pressure gauge digunakan untuk mengukur tekanan kerja refrigeran, kerja

evaporator dan kerja kompresor. Gambar 3.3 menunjukkan pressure gauge yang
digunakan dalam penelitian.

Gambar 3.3. Pressure gauge

b.

Satuan

Kisaran pengukuran

Psig

0 s/d 500

kPa

0 s/d 3400

kg/cm2

0 s/d 35

Termokopel dan APPA
Termokopel dan APPA digunakan untuk mengukur suhu pada saat dilalukan

pengambilan data. Gambar 3.4. menunjukkan APPA dan termokopel yang
digunakan dalam penelitian.
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Gambar 3.4. APPA dan Termokopel

c.

Higrometer
Higrometer digunakan untuk mengukur kelembapan udara pada saat

pengambilan data berlangsung dan juga untuk mengetahui suhu udara kering serta
suhu udara basah. Gambar 3.5. merupakan higrometer yang digunakan dalam
penelitian

Gambar 3.5. Higrometer

d.

Stopwatch
Stopwatch digunakan untuk mengukur lama waktu saat melakukan

pengambilan data penelitian.
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e.

Gelas Ukur
Gelas ukur digunakan untuk mengukur berapa banyak aquades yang

dihasilkan saat penelitian dilakukan. Gambar 3.6. merupakan gelas ukur yang
digunakan dalam penelitian.

Gambar 3.6. Gelas ukur

f.

Tangmeter dan takometer
Tangmeter digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengalir pada mesin.

Sedangkan takometer digunakan untuk mengukur putaran mesin, khususnya
jumlah putaran yang dilakukan oleh poros mesin dalam satuan waktu. Gambar
3.7. merupakan Tangmeter dan Takometer yang digunakan dalam penelitian.

Gambar 3.7. Tangmeter (kiri) dan Takometer (kanan)
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3.5.3. Komponen utama alat
Komponen utama mesin adalah kondensor, kompresor, evaporator, pipa
kapiler, dan filter.
a.

Kondensor
Kondensor berfungsi untuk melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan.

Kondensor yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 3.8. Spesifikasi kondensor
yang digunakan :
 Ukuran kondensor (p x l x t)

: 84,8 cm x 32 cm x 59,6 cm

 Jenis kondensor

: pipa bersirip.

 Bahan pipa kondensor

: alumunium

 Diameter pipa kondensor

: 6 mm

 Jarak antar pipa

: 13 mm.

 Bahan sirip kondensor

: alumunium

 Jarak antar sirip

: 1 mm

Gambar 3.8. Kondensor jenis pipa bersirip

b.

Kompresor
Kompresor berfungsi untuk menaikkan tekanan refrigeran. Kompresor yang

digunakan ditunjukkan pada Gambar 3.9. Spesifikasi kompresor yang digunakan :
 Jenis kompresor

: hermetik jenis torak

 Ukuran kompresor :
Diameter

: 15 cm

Tinggi

: 24 cm

 Daya kompresor

: 1 PK
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Gambar 3.9. Kompresor hermetik jenis rotari

c.

Evaporator
Evaporator

berfungsi

sebagai

penyerap

panas

dari

udara

yang

melewatinya.Evaporator yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 3.10.
Spesifikasi ukuran evaporator yang digunakan :
 Jenis evaporator

: pipa bersirip

 Ukuran evaporator (p x l x t)

: 77,3 cm x 18,5 cm x 25 cm

 Diameter pipa

: 6,2 mm

 Bahan pipa

: tembaga

 Jarak antar pipa

: 13 mm

 Bahan sirip

: alumunium

 Jarak antar sirip

: 1 mm

Gambar 3.10. Evaporator jenis pipa bersirip
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d.

Pipa kapiler
Pipa kapiler ini berfungsi untuk menurunkan tekanan. Diameter pipa kapiler

sebesar 0,8 mm. Panjang pipa kapiler yaitu 50 cm, dan bahan pipa kapiler yaitu
tembaga. Gambar 3.11. menunjukkan pipa kapiler yang digunakan.

Gambar 3.11 Pipa kapiler

e.

Filter
Filter ini digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran yang terbawa dalam

aliran refrigeran. Diameter filter sebesar 1 cm dan panjang filter adalah 4,5 cm.
Bahan filter yaitu tembaga.

3.5.4. Komponen pendukung
Dalam penelitian ini, komponen pendukung yang digunakan untuk
melengkapi kinerja alat ini adalah :
a.

Pompa air
Pompa air digunakan untuk mengalirkan air dari bak penampung air yang di

bawah ke bak pemancur air yang berada di atas. Gambar 3.12. menunjukkan
pompa yang digunakan. Pompa yang digunakan berdiameter 13,5 cm dan tinggi
20 cm dengan daya 100 watt.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

Gambar 3.12. Pompa air

b.

Kipas angin
Kipas

angin

digunakan

untuk

variasi

pengamatan

dimana

untuk

mensirkulasikan udara yang masuk ke dalam mesin penghasil aquades. Gambar
3.13. menunjukkan kipas angin yang digunakan dalam penelitian. Kipas angin
yang digunakan memiliki 3 sudu dengan diameter 23,4 cm. Daya kipas angin
adalah 40 watt.

Gambar 3.13. Kipas angin

c.

Refrigeran
Refrijeran adalah fluida kerja dari mesin siklus kompresi uap. Refrigeran

yang digunakan adalah refrigeran R32. Gambar 3.14. merupakan refrigeran yang
digunakan dalam penelitian.
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Gambar 3.14. Refrigeran R32
(Sumber: https://5.imimg.com)

d.

Bak Pencurah air
Bak Pencurah air digunakan untuk menambah kandungan air di dalam udara.

Jumlah bak pencurah air yang digunakan yaitu 2 buah dengan ukuran panjang 34
cm, lebar 31 cm, dan tinggi 32,5 cm. Jarak antar lubang pada baik ini adalah 2 cm
dan diameter lubang adalah 2 mm. Jumlah baris lubang adalah 16. Bak pencurah
air yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 3.15.

Gambar 3.15. Bak pencurah air

e.

Bak Penampung Air
Bak penampung air digunakan untuk menampung air yang dicurahkan oleh

bak pencurah air.
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3.5.5. Bahan yang digunakan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan mesin penghasil air aquades
dengan siklus kompresi uap sistem terbuka dan bak pencurah air adalah sebagai
berikut :
a.

Lakban
Lakban digunakan untuk menutup lubang pada tepi-tepi mesin dan untuk

melekatkan alat dengan alat yang lain.
b.

Pipa PVC dan selang
Pipa PVC dan selang digunakan untuk menyambungkan pompa dan

mengalirkan air dari bawah ke atas
c.

Lem pipa PVC Isaplas
Lem pipa PVC Isaplas digunakan untuk memperkuat sambungan pipa PVC

dengan sambungan T maupun L.
d.

Terpal
Terpal digunakan untuk melapisi bak penampung air agar tidak bocor. Terpal

yang dipakai adalah biasanya yang digunakan dipasaran.
e.

Sekrup
Sekrup digunakan untuk memasang roda mesin.

f.

Kayu dan papan
Kayu digunakan untuk membuat rangka utama mesin penghasil aquades,

sedangkan papan digunakan untuk kotak bak penampung air di bawah.
g.

Elbow dan tee
Elbow dan tee digunakan untuk menyambungkan pipa 1 dengan pipa yang
lainnya. Gambar 3.16. menunjukkan elbow dan tee yang digunakan.

Gambar 3.16. Elbow (kiri) dan tee (kanan)
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h.

Styrofoam
Styrofoam digunakan sebagai penutup celah antar alat dan box sehingga tidak

adanya celah untuk udara masuk di bagian tertentu
i.

Paku
Paku digunakan untuk menyambung papan dengan box alat yang digunakan

dan merekatkan plastik wadah air di bawah dengan kayu di sekitar wadah.
j.

Kaca
Kaca digunakan untuk menutupi rongga pada box alat, pada bagian

diletakkannya alat ukur sehingga dapat melihat alat ukur yang digunakan tanpa
merusak box.
k.

Kasiboard
Kasiboard digunakan sebagai pelindung komponen utama dan alat-alat yang

digunakan dalam penelitian ini.
l.

Roda
Roda digunakan agar dapat memudahkan memindahkan box pada saat

diperlukan.

3.6.

Proses Pembuatan Mesin Penghasil Aquades
Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan mesin penghasil

aquades, sebagai berikut:
a.

Merancang skema mesin penghasil aquades.

b.

Membuat rangka mesin dengan menggunakan kayu balok sesuai ukuran yang
ditentukan.

c.

Memasang dinding luar mesin menggunakan kasiboard.

d.

Memasang pintu pada mesin untuk memasukkan bak penampung air serta
memasang kaca pada mesin .

e.

Membuat bak penampungan air menggunakan papan kayu dengan ukuran p x
l x t : 0,34 m x 0,31 m x 0,325 m .

f.

Melapisi bak penampungan air dengan terpal.

g.

Melubangi bak pencurah air dengan jarak 2 cm dan diameter 2 mm.
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h.

Pemasangan komponen-komponen mesin siklus kompresi uap seperti:
kompresor, kondensor, filter, pipa kapiler, dan evaporator.

i.

Pemasangan bak pencurah air di atas mesin.

j.

Pemasangan pipa, selang, pompa air, dan kipas tambahan.

k.

Memasang kelistrikan mesin penghasil aquades dengan siklus kompresi uap.

3.7.

Cara Pengambilan Data
Pengambilan data pada penelitian mesin penghasil air aquades ini

didasarkan pada apa yang ditampilkan pada alat ukur yang digunakan pada
penelitian ini. Pada penelitian ini, alat ukur yang digunakan adalah termokopel,
APPA, higrometer, gelas ukur, dll. Untuk data sekunder, mempergunakan
diagram p-h untuk mendapatkan data entalphi, suhu kerja kondensor, suhu kerja
evaporator, dan mempergunakan psychrometric chart untuk mendapatkan datadata : kelembapan relatif, kelembapan spesifik, suhu titik embun, suhu udara
basah, dll. Untuk mendapatkan data sekunder diperlukan data-data primer untuk
menggambarkan siklus kompresi uap pada diagram p-h.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian alat
ini adalah :
a.

Meletakkan gelas ukur seperti pada skema alat penelitian.

b.

Mengkalibrasi APPA, termokopel, dan higrometer.

c.

Mengisi bak penampung air

d.

Menyiapkan termokopel, APPA, dan higrometer yang sudah dikalibrasi pada
tempat seperti gambar 3.1.

e.

Mengukur udara sekitar sebelum memulai pengamatan. Hal ini bertujuan
untuk mengetahui suhu udara sebelum masuk ke dalam mesin.

f.

Menyalakan mesin dan memeriksa mesin bekerja dengan baik

g.

Memeriksa pompa mampu menyalurkan air dari bawah ke atas dengan baik
dan tidak tersumbat.

h.

Menyalakan kipas dan memeriksa kipas bekerja dengan baik

i.

Menyetting alat sesuai variasi yang akan diamati

j.

Mengatur waktu stopwatch sesuai dengan waktu yang dibutuhkan
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k.

Setelah semua alat bekerja dengan baik, dan stabil maka dapat dilakukan
pengambilan data.

l.

Mencatat data-data penelitian yang ditunjukkan langsung pada penampil suhu
digital termokopel, higrometer serta jumlah air yang dihasilkan setiap 10
menit sekali selama dua jam dan dilakukan pada waktu pagi, siang, dan
malam untuk setiap variasinya .

m. Data variabel terukur :
1. Waktu
2. Tevap
3. Tkond
4. TdbA
5. TwbA
6. TdbB
7. TwbB
8. TdbD
9. Volume air

3.8.

Cara pengolahan Data
Cara yang dilakukukan untuk menganalisa hasil yang diperoleh adalah

sebagai berikut :
a.

Memasukan data yang diperoleh dari hasil pengujian ke dalam tabel. Hitung
rata-rata dari tiga percobaan untuk setiap variasinya.

b.

Untuk menggambar pada P-h diagram, digunakan Tevap dan Tkond.

c.

Selanjutnya mencari h1, h2, h3, dan h4 dengan menggunakan P-h diagram.

d.

Setelah itu, menghitung kalor yang dilepas oleh kondensor (Qout)
menggunakan Persamaan (2.2), kalor yang diserap oleh evaporator (Qin)
menggunakan Persamaan (2.3), kerja yang dilakukan oleh kompresor (W in)
menggunakan Persamaan (2.1), COPaktual menggunakan Persamaan (2.4),
COPideal menggunakan Persamaan (2.5) dan efisiensi dari mesin siklus
kompresi uap menggunakan Persamaan (2.6).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42

e.

Mencari nilai kelembaban spesifik udara setelah melewati pencurah (Wa)
serta nilai kelembaban spesifik udara setelah melewati evaporator (Wb)
dengan menggunakan psychrometric chart.

f.

Kemudian menghitung kandungan uap air yang berhasil ditambahkan ( W)
untuk setiap variasi. Untuk menghitung kandungan uap air yang berhasil
ditambahkan ( W) digunakan Persamaan (2.10).

g.

Menghitung laju aliran volume air yang berhasil diembunkan (Vair) untuk
setiap variasi percobaan menggunakan Persamaan (2.9).

h.

Kemudian menghitung laju aliran massa udara saat proses pengembunan
terjadi (ṁudara) untuk setiap variasi percobaan menggunakan Persamaan
(2.11).

i.

Kemudian mencari debit aliran udara (Qudara) untuk setiap variasi percobaan
dengan menggunakan Persamaan (2.12).

j.

Untuk memudahkan pembahasan, hasil-hasil dari proses menghasilkan
aquades ditampilkan dalam bentuk grafik.

3.9.

Cara Melakukan Pembahasan
Setelah melakukan pengolahan data, dilakukan proses pembuatan

pembahasan. Pembahasan dilakukan dengan memperhatikan data-data dan hasil
penelitian yang telah dihasilkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan harus
menjawab tujuan.

3.10.

Cara Pembuatan Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan merupakan intisari dari hasil penelitian yang sudah dilakukan

dan kesimpulan harus menjawab tujuan dari penelitian yang dilakukan. Saran
dibuat dengan tujuan agar hasil dari penelitian yang akan dilakukan pada masa
mendatang menjadi lebih baik lagi dari penelitian yang sudah dilakukan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN, PERHITUNGAN, DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian
Data yang telah diperoleh dari penelitian mesin penghasil aquades

menggunakan siklus kompresi uap dengan variasi kecepatan putar kipas sebelum
lintasan curahan air, antara lain : suhu kerja kondensor (Tkond), suhu kerja
evaporator (Tevap) suhu udara kering (Tdb) dan suhu udara basah (Twb) sebelum
udara melevati kipas (TA), suhu kering udara setelah melewati lintasan curahan air
(TB), suhu udara kering setelah melewati evaporator (TD), dan volume air yang
dihasilkan. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali untuk setiap variasi dan
kemudian menghitung rata-ratanya. Variasi yang dilakukan adalah variasi
kecepatan putar kipas, yaitu kecepatan putar kipas 0 rpm (kipas off), kecepatan
putar 981 rpm, kecepatan putar 1226 rpm, dan kecepatan 1664 rpm. Setelah itu,
data penelitian akan dianalisa pada P-h diagram dan psychrometric chart. Hasil
rata-rata setiap variasi ditampilkan pada Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.4.

Tabel 4.1 Hasil penelitian dengan kecepatan putar kipas 0 rpm (kipas off )
Refrigeran
No

waktu

(menit)
1
10
2
20
3
30
4
40
5
50
6
60
7
70
8
80
9
90
10
100
11
110
12
120
Rata-rata

Udara

Suhu di
Tevap Tkond
Suhu di titik A
Suhu di titik B
titik D
(ᵒ )
(ᵒ ) Tdb(ᵒ ) Twb(ᵒ ) Tdb(ᵒ ) Twb(ᵒ ) Tdb(ᵒ )
6,90
45,00
26,10
22,17
24,67
23,17
14,67
6,23
45,20
26,33
22,17
24,83
23,17
14,43
6,70
45,93
26,50
22,50
25,17
23,50
13,87
6,57
45,80
26,50
22,33
24,83
23,33
13,63
6,90
46,33
26,67
22,33
25,17
23,33
13,33
6,57
46,30
26,50
22,33
25,00
23,33
13,53
7,23
46,37
26,67
22,67
25,33
23,67
13,73
7,23
46,53
27,00
22,67
25,33
23,50
13,73
7,23
46,90
27,00
22,67
25,50
23,50
13,67
7,23
46,53
27,17
22,67
25,50
23,67
13,57
7,23
46,73
27,33
22,67
25,67
23,50
13,63
7,23
45,97
26,50
22,50
25,50
23,50
13,23
6,94
46,13
26,69
22,47
25,21
23,43
13,75
Rata-rata aquades yang dihasilkan per jam

43

Volume
air

Arus
listrik

(ml)
316,67
583,33
833,33
1166,67
1466,67
1800,00
2116,67
2466,67
2750,00
3083,33
3383,33
3716,67

A
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

1858,33
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Tabel 4.2 Hasil penelitian dengan kecepatan putar kipas 981 rpm
Refrigeran
No

waktu

(menit)
1
10
2
20
3
30
4
40
5
50
6
60
7
70
8
80
9
90
10
100
11
110
12
120
Rata-rata

Udara

Suhu di
Tevap Tkond
Suhu di titik A
Suhu di titik B
titik D
(ᵒ )
(ᵒ ) Tdb(ᵒ ) Twb(ᵒ ) Tdb(ᵒ ) Twb(ᵒ ) Tdb(ᵒ )
7,54
46,33
26,67
23,33
24,83
24,17
15,37
7,61
46,40
26,50
23,33
24,83
24,17
15,13
7,74
46,55
26,50
23,33
24,83
24,17
15,13
7,80
46,48
26,67
23,17
24,83
24,17
14,97
7,61
46,59
27,17
23,50
24,83
24,17
15,03
7,87
46,52
27,00
23,33
24,83
24,17
15,13
7,80
46,78
27,00
23,33
24,83
24,17
15,17
7,87
46,74
27,00
23,33
24,83
24,33
15,33
7,87
47,07
27,17
23,17
25,17
24,33
14,87
7,87
47,24
27,33
23,33
25,17
24,33
14,80
7,87
47,24
27,33
23,33
25,17
24,33
15,10
7,87
47,24
27,33
23,33
25,17
24,33
15,10
7,78
46,77
26,97
23,32
24,94
24,24
15,09
Rata-rata aquades yang dihasilkan per jam

Volume
air

Arus
listrik

(ml)
350,00
683,33
1033,33
1366,67
1733,33
2100,00
2450,00
2800,00
3133,33
3500,00
3833,33
4166,67

A
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

2083,33

Tabel 4.3 Hasil penelitian dengan kecepatan putar kipas 1226 rpm
Refrigeran
No

waktu

(menit)
1
10
2
20
3
30
4
40
5
50
6
60
7
70
8
80
9
90
10
100
11
110
12
120
Rata-rata

Udara

Suhu di
titik D
(ᵒ )
(ᵒ ) Tdb(ᵒ ) Twb(ᵒ ) Tdb(ᵒ ) Twb(ᵒ ) Tdb(ᵒ )
7,54
46,05
26,50
23,50
24,67
24,50
15,57
7,87
46,52
26,50
23,50
24,67
24,50
15,10
7,74
46,60
26,83
23,50
24,83
24,50
15,60
7,74
46,88
26,83
23,50
24,83
24,50
15,70
7,87
46,71
26,83
23,50
24,83
24,50
15,60
7,74
46,52
26,83
23,67
25,00
24,67
15,47
7,87
46,82
27,00
23,67
25,17
24,50
15,67
7,87
46,60
27,17
23,67
25,17
24,67
15,67
7,87
47,14
27,17
23,50
25,17
24,50
15,67
7,87
46,89
27,33
23,67
25,33
24,67
15,60
7,87
47,07
27,33
23,67
25,33
24,50
15,57
7,87
47,26
27,67
23,67
25,33
24,50
15,57
7,81
46,75
27,00
23,58
25,03
24,54
15,56
Rata-rata aquades yang dihasilkan per jam

Tevap

Tkond

Suhu di titik A

Suhu di titik B

Volume
air

Arus
listrik

(ml)
350,00
683,33
1050,00
1383,33
1750,00
2116,67
2466,67
2833,33
3183,33
3533,33
3883,33
4233,33

A
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

2116,67
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Tabel 4.4 Hasil penelitian dengan kecepatan putar kipas 1664 rpm
Refrigeran
No

waktu

(menit)
1
10
2
20
3
30
4
40
5
50
6
60
7
70
8
80
9
90
10
100
11
110
12
120
Rata-rata

Udara

Suhu di
titik D
(ᵒ )
(ᵒ ) Tdb(ᵒ ) Twb(ᵒ ) Tdb(ᵒ ) Twb(ᵒ ) Tdb(ᵒ )
7,54
46,29
26,00
23,83
24,83
24,83
16,20
7,67
46,59
26,00
23,83
24,83
24,83
16,33
7,74
46,56
26,00
23,83
24,83
25,00
16,47
7,74
46,89
26,00
23,67
25,00
24,67
16,33
7,74
46,74
26,50
23,67
25,00
24,67
16,33
8,13
47,26
26,50
24,00
25,00
25,00
16,27
8,13
47,33
26,67
23,67
25,17
24,83
16,27
8,13
47,46
27,00
24,00
25,17
25,00
16,30
8,13
47,03
26,83
23,83
25,17
25,00
16,20
8,20
47,03
27,00
23,83
25,17
24,83
16,20
8,13
47,21
27,17
23,83
25,17
24,83
16,30
8,13
47,10
26,83
23,83
25,33
24,83
16,17
7,95
46,96
26,54
23,82
25,06
24,86
16,28
Rata-rata aquades yang dihasilkan per jam

Tevap

Tkond

Suhu di titik A

4.2

Perhitungan Siklus Kompresi Uap

4.2.1

P-h diagram

Suhu di titik B

Volume
air

Arus
listrik

(ml)
333,33
683,33
1033,33
1416,67
1766,67
2133,33
2500,00
2866,67
3216,67
3566,67
3916,67
4266,67

A
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

2133,33

Diagram P-h digunakan untuk menganalisa unjuk kerja mesin siklus
kompresi uap yang digunakan. Perhitungan pada siklus kompresi uap dapat
diselesaikan setelah membuat siklus kompresi uap pada P-h diagram berdasarkan
data yang telah diperoleh yaitu nilai entalpi refrigeran saat keluar evaporator (h1),
nilai entalpi refrigeran saat masuk kondensor (h2), nilai entalpi refrigeran saat
keluar kondensor (h3), nilai entalpi refrigeran saat masuk evaporator (h4). Data
yang digunakan untuk menggambar P-h diagram yaitu suhu kerja kondensor
(Tkond), dan suhu kerja evaporator (Tevap). Siklus kompresi uap dianggap ideal,
sehingga tidak ada proses pendinginan lanjut dan tidak ada proses pemanasan
lanjut. Nilai- nilai yang diperoleh pada P-h diagram adalah berdasarkan Tabel
Properties R32 dan siklus pada gambar tersebut.

Gambar 4.1

P-h diagram berdasarkan salah satu variasi mesin penghasil aquades

Qin

Qout

Win

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47

Gambar 4.1 menggambarkan P-h diagram dari kecepatan putar kipas 1664
rpm, dan variasi ini akan digunakan sebagai contoh analisa Dari Gambar 4.1 dapat
diketahui suhu kerja kondensor (Tkond) sebesar 46,96ᵒC (319,96 K), suhu kerja
evaporator (Tevap) sebesar 7,95 ᵒC (280,95 K), nilai entalpi h1 sebesar 516,46
kJ/kg, nilai entalpi h2 sebesar 560 kJ/kg, nilai entalpi h3 sama dengan nilai entalpi
h sebesar 290,64 kJ/kg. Setelah mendapatkan nilai Tevap, Tkond, h1, h2, h3, dan h4
maka dapat dihitung unjuk kerja mesin penghasil aquades per satuan massa
refrigeran, energi kalor yang dilepaskan kondensor (Qout), energi kalor yang
diserap evaporator (Qin), COPaktual, COPideal, dan efisiensi.
a. Energi kalor yang diserap evaporator (Qin)
Energi kalor yang diserap evaporator persatuan massa refrigeran merupakan
perubahan entalpi pada diagram P-h dari titik 4 ke titik 1 pada Gambar 4.1. Energi
kalor yang diserap evaporator persatuan massa refrigeran (Qin) dapat dihitung
dengan menggunakan Persamaan (2.1). Energi kalor yang diserap evaporator
persatuan massa refrigeran (Qin) adalah nilai entalpi refrigeran saat masuk
kompresor (h1) dikurangi entalpi refrigeran saat masuk evaporator atau sama
dengan nilai entalpi keluar dari pipa kapiler (h3=h4). Perhitungan energi kalor
yang diserap evaporator adalah sebagai berikut :
Qin

= h1 – h3 = h1 – h4
= 516,46 kJ/kg – 290,64 kJ/kg
= 225,82 kJ/kg

b. Energi kalor yang dilepaskan kondensor (Qout)
Energi kalor yang dilepaskan oleh kondensor per satuan massa refrigeran
merupakan perubahan entalpi pada titik 2 ke 3 pada Gambar 4.1. Perubahan
tersebut dapat dihitung dengan Persamaan (2.2). Energi kalor yang dilepaskan
kondensor persatuan massa refrigeran (Qout) adalah nilai entalpi refrigeran saat
masuk kondensor (h2) dikurangi nilai entalpi refrigeran keluar kondensor (h3).
Perhitungan energi kalor yang dilepaskan oleh kondensor sebagai berikut :
Qout

= h2 – h3
= 560 kJ/kg – 290,64 kJ/kg = 269,36 kJ/kg
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c. Kerja kompresor per satuan massa refrigeran (Win)
Kerja kompresor per satuan massa refrigeran merupakan perubahan entalpi
pada diagram P-h titik 1 ke titik 2 pada Gambar 4.1. Kerja kompresor per satuan
masssa refrigeran (Win) dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (2.3).
Kerja kompresor per satuan masssa refrigeran (Win) adalah nilai entalpi refrigeran
saat keluar kompresor (h2) dikurangi entalpi refrigeran saat masuk kompresor (h1).
Perhitungan kerja kompresor adalah sebagai berikut :
Win = h2-h1
= 560 kJ/kg – 516,46 kJ/kg
= 43,54 kJ.kg

d. Coefficient of Performance ideal (COPideal)
Coefficient of Performance ideal dapat dihitung dengan Persamaan (2.4).
Coefficient of Performance maksimum yang dapat dicapai mesin siklus kompresi
uap (COPideal) adalah suhu mutlak evaporator (Tevap) dibagi hasil pengurangan
suhu mutlak kondensor (Tkond) dengan suhu mutlak evaporator (Tevap).
Perhitungan coefficient of performance ideal sebagai berikut:
COPideal =

=
= 7,2
e. Coefficient of Performance aktual COPaktual)
Coefficient of Performance aktual dapat dihitung dengan Persamaan (2.5).
Coefficient of Performance aktual adalah energi kalor yang diserap evaporator
persatuan massa refrigeran (Qin) dibagi kerja kompresor persatuan massa
refrigeran (Win). Perhitungan Coefficient of Performance aktual sebagai berikut:
in

COPaktual =
=

in
22

= 5,19

k k
k k
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f. Efisiensi mesin siklus kompresi uap ()
Efisiensi mesin siklus kompresi uap dapat dihitung dengan Persamaan (2.6).
Efisiensi mesin siklus kompresi uap () adalah Coefficient Of Performance
aktual mesin kompresi uap (COPaktual) dibagi Coefficient Of Performance ideal
mesin kompresi uap (COPideal) dikali 100%. Perhitungan efisiensi sebagai berikut:
aktual

η =
=

ideal
72

x 100%

x 100 %

= 72,01 %

4.2.2

Psychrometric chart
Psychrometric chart digunakan untuk menganalisa proses yang terjadi

pada udara saat mesin beroperasi menghasilkan aquades. Dalam menggambar
psychrometric chart, ada bebarapa data yang diperlukan dari data penelitian dan
data yang tertera dari name plate mesin, yaitu suhu kerja kondensor (Tkond), suhu
kerja evaporator (Tevap) suhu udara kering (Tdb) dan suhu udara basah (Twb)
sebelum udara melevati kipas (TA), suhu kering udara setelah melewati lintasan
curahan air (TB), dan suhu udara kering setelah melewati evaporator (TD).
Sedangkan data yang tertera pada name plate mesin yaitu arus listrik sebesar
5,5A dan daya masukan sebesar 980 watt.

B

A

Gambar 4.2. Proses mesin penghasil aquades pada psychrometric chart pada salah satu variasi

Tevap

D

C

WB

WA
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Pada psychrometric chart terdapat beberapa perhitungan yang dilakukan
aitu pertambahan kandun an uap air (

) laju aliran massa an diembunkan

(ṁair), laju aliran massa udara (ṁudara), dan debit aliran udara (Qudara).
)

a. Pertambahan kandungan uap air (

Pertambahan kandungan uap air (ΔW) dapat dihitung menggunakan
Persamaan 2.7. Kandungan uap air yang berhasil ditambahkan (ΔW) adalah
kelembaban spesifik udara setelah melewati lintasan curahan air (WA) dikurangi
kelembaban spesifik udara setelah melewati evaporator (WB). Sebagai contoh
perhitungan pertambahan kandungan uap air (ΔW) untuk kecepatan putar kipas
sebesar 1664 rpm adalah sebagai berikut:
W = WA – WB
= 0,0196 kgair/kgudara – 0,0113 kgair/kgudara
= 0,0083 kgair/kgudara
b. Laju aliran volume air yang diembunkan (Vair)
Laju aliran volume air yang diembunkan (Vair) dapat dihitung dengan
menggunakan Persamaan 2.9. Laju aliran volume air yang diembunkan (Vair)
adalah jumlah air yang dihasilkan (

air )

dibagi selang waktu yang dibutuhkan

(t). Sebagai contoh perhitungan laju aliran volume air yang diembunkan oleh
evaporator (Vair) untuk kecepatan putar kipas 1664 rpm adalah sebagai berikut:
Vair =

air

t

=
= 2,133 liter/jam

c. Laju aliran massa udara (ṁudara)
Laju aliran massa udara (ṁudara) dapat dihitung dengan menggunakan
Persamaan 2.10. Laju aliran massa udara (ṁudara) adalah laju aliran volume air
(Vair) dibagi pertambahan kandungan uap air (Δw). Sebagai contoh perhitungan
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laju aliran massa udara (ṁudara) untuk kecepatan putar kipas 1664 rpm adalah
sebagai berikut:
ṁudara =

air

=
= 257,028 kgudara/jam
d. Debit aliran udara (Qudara)
Debit aliran udara (Qudara) dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan
2.10. Debit aliran udara (Qudara) adalah laju aliran massa udara saat proses
pengembunan (ṁudara) diba i massa jenis udara (

udara)

sebesar 1,2 kg/m3. Sebagai

contoh perhitungan debit aliran udara (Qudara) untuk kecepatan putar kipas 1664
rpm adalah sebagai berikut:
Qudara =

ṁudara
udara

=
= 214,190 m3/jam
Tabel 4.5 Data hasil perhitungan
No.
1
2
3
4

Variasi
Kecepatan putar kipas 0 rpm (kipas off )
Kecepatan putar kipas 981 rpm
Kecepatan putar kipas 1226 rpm
Kecepatan putar kipas 1664 rpm

WA

WB

RHA

RHB

(kgair/kgudara) (kgair/kgudara) (kgair/kgudara)
0,0179
0,0098
0,0081
0,019
0,0108
0,0082
0,0193
0,011
0,0083
0,0196
0,0113
0,0083

(%)
65
74
75
80

(%)
88
94
95
96

Tabel 4.6 Lanjutan data hasil perhitungan
No.
1
2
3
4

Variasi
Kecepatan putar kipas 0 rpm (kipas off )
Kecepatan putar kipas 981 rpm
Kecepatan putar kipas 1226 rpm
Kecepatan putar kipas 1664 rpm

Vair

V air

ṁudara

Qudara

(liter)
3,717
4,167
4,233
4,267

(liter/jam)
1,858
2,083
2,117
2,133

(kgudara/jam)
229,424
254,065
255,020
257,028

(m3/jam)
191,150
211,721
212,517
214,190

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53

4.3

Pembahasan
Mesin penghasil aquades dari udara dengan mempergunakan siklus

kompresi uap yang dilengkapi dengan pencurah air berhasil dirakit dan mesin
dapat bekerja sesuai fungsinya. Kondisi udara memiliki kelembapan relatif sekitar
80% sebelum melewati pencurah air kemudian meningkat menjadi sekitar 96%
setelah melewati pencurah air untuk kecepatan putar kipas 1664 rpm. Kelembapan
relatif sekitar 75% sebelum melewati pencurah air kemudian meningkat menjadi
sekitar 95% setelah melewati pencurah air untuk kecepatan putar kipas 1226 rpm.
Kelembapan relatif sekitar 74% sebelum melewati pencurah air kemudian
meningkat menjadi sekitar 94% setelah melewati pencurah air untuk kecepatan
putar kipas 981 rpm. Kelembapan relatif sekitar 65% sebelum melewati pencurah
air kemudian meningkat menjadi sekitar 88% setelah melewati pencurah air untuk
kecepatan putar kipas 0 rpm (kipas off).Rata-rata kondisi udara yang dihasilkan
memiliki kelembapan relatif sekitar 73,5% sebelum melewati pencurah air dan
meningkat hingga menjadi sekitar 93,25% setelah melewati pencurah air.
Berdasarkan perhitungan siklus kompresi uap yang telah dilakukan, mesin
siklus kompresi uap yang digunakan pada mesin penghasil aquades dari udara ini
memiliki nilai Qin sebesar 225,82 kJ/kg, Qout sebesar 269,36 kJ/kg, Win sebesar
43,54 kJ/kg, COPideal sebesar 7,2; nilai COPaktual sebesar 5,19 dan nilai efisiensi
sebesar 72,01 %.

Gambar 4.3 Volume air yang dihasilkan per menitnya
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Variasi kecepatan putar kipas
Gambar 4.4 Perbandingan kecepatan putar kipas dengan volume air yang
dihasilkan
Dilihat dari Gambar 4.3 dan Gambar 4.4, volume air yang dihasilkan
memiliki nilai yang berbeda-beda untuk setiap variasi nya. Volume air yang
dihasilkan per jamnya memiliki nilai yang berbeda-beda untuk setiap variasinya.
Volume air yang dihasilkan rata-rata per jamnya, untuk kecepatan putar 0 rpm
(kipas off) sebanyak 1858,33 ml/jam, untuk kecepatan putar kipas 981 rpm
sebanyak 2083,33 ml/jam, untuk kecepatan putar kipas 1226 rpm sebanyak
2116,67 ml/jam, dan untuk kecepatan putar kipas 1664 rpm sebanyak 2133,33
ml/jam. Semakin cepat putaran kipas yang digunakan maka semakin tinggi
volume air yang dihasilkan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
a. Mesin penghasil aquades dari udara dengan mempergunakan siklus kompresi
uap yang dilengkapi dengan pencurah air berhasil dirakit dan mesin dapat
bekerja sesuai fungsinya.
b. Volume aquades yang dihasilkan rata-rata per jamnya, untuk kecepatan putar
0 rpm (kipas off) sebanyak 1858,33 ml/jam, untuk kecepatan putar kipas 981
rpm sebanyak 2083,33 ml/jam, untuk kecepatan putar kipas 1226 rpm
sebanyak 2116,67 ml/jam, dan untuk kecepatan putar kipas 1664 rpm
sebanyak 2133,33 ml/jam.
c. Karakteristik dari mesin penghasil aquades dari udara tersebut yang
menghasilkan aquades terbanyak per jamnya memiliki :
1. Kalor yang diserap evaporator per satuan massa refrigeran (Qin) sebesar
225,82 kJ/kg
2. Kalor yang dilepas kondensor per satuan massa refrigeran (Qout) sebesar
269,36 kJ/kg
3. Kerja kompresor per satuan massa refrigeran (Win) sebesar 43,54 kJ/kg
4. COPideal sebesar 7,2 dan COPaktual sebesar 5,19
5. Efisiensi sebesar 72,01 %

5.2. Saran
Dari hasil penelitian mesin penghasil aquades dari udara yang telah
dilakukan ada beberapa saran yang dapat dikemukakan :
a. Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperbanyak volume udara
yang masuk ke dalam mesin penghasil aquades
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b. Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperbanyak jumlah lubang
pada pencurah air agar kandungan uap air yang ada di udara semakin banyak.
Sehingga dapat menambah volume aquades yang dihasilkan.
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LAMPIRAN

A. Tabel hasil perhitungan setiap variasi penelitian
Tabel A.1. Tabel perhitungan Qin, Qout, Win
No.
1
2
3
4

Variasi
Kecepatan putar kipas 0 rpm (kipas off )
Kecepatan putar kipas 981 rpm
Kecepatan putar kipas 1226 rpm
Kecepatan putar kipas 1664 rpm

Qin (kJ/kg) Qout (kJ/kg) Win (kJ/kg)
227,56
268,21
40,65
225,53
267,59
42,06
225,47
268,02
42,55
225,82
269,36
43,54

Tabel A.2. Tabel perhitungan COPideal, COPaktual, dan Efisiensi
No.
1
2
3
4

Variasi
Kecepatan putar kipas 0 rpm (kipas off )
Kecepatan putar kipas 981 rpm
Kecepatan putar kipas 1226 rpm
Kecepatan putar kipas 1664 rpm

COPideal
7,14
7,20
7,21
7,20

COPaktual
5,60
5,36
5,30
5,19

B. Foto mesin penghasil aquades yang digunakan

Gambar B.1 Mesin penghasil aquades yang digunakan
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η (%)
78,37
74,46
73,48
72,01
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Gambar C.1 Psychrometric chart pada kecepatan putar kipas 0 rpm

C. Gambar psychrometric chart

Gambar C.2 Psychrometric chart pada kecepatan putar kipas 981 rpm
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Gambar C.3 Psychrometric chart pada kecepatan putar kipas 1226 rpm
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Gambar C.4 Psychrometric chart pada kecepatan putar kipas 1664 rpm
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Gambar D.1 P-h diagram pada kecepatan putar kipas 0 rpm

D. Gambar P-h diagram

Gambar D.2 P-h diagram pada kecepatan putar kipas 981 rpm
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Gambar D.3 P-h diagram pada kecepatan putar kipas 1226 rpm
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Gambar D.4 P-h diagram pada kecepatan putar kipas 1664 rpm
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