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ABSTRAK
Air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi keberlangsungan kehidupan
manusia. Namun dengan pertumbuhan industri-industri khususnya pada daerah
perkotaan mengakibatkan penurunan kualitas air akibat pembuangan limbah.
Permasalahan air juga dapat datang akibat musim panas berkepanjangan di
beberapa daerah di Indonesia yang mengakibatkan kualitas dan kuantitas air
semakin menurun. Oleh karena itu dibutuhkan solusi yang tepat guna sebagai
alternatif untuk mendapatkan air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk: (a)
merancang sebuah mesin penghasil air dari udara, (b) mengetahui karakteristik
mesin air meliputi (1) besarnya nilai Win, (2) besarnya nilai Qin, (3) besarnya nilai
Qout, (4) besarnya nilai COPaktual dan COPideal, (5) efisiensi dari mesin penghasil air
dari udara serta (c) mengetahui berapa liter air yang dapat dihasilkan per jam.
Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan eksperimen di Laboratorium
Teknik Mesin, Sanata Dharma, Yogyakarta. Dalam penelitian ini dirancang dan
dirakit sebuah alat penghasil air dengan menggunakan siklus kompresi uap. Alat
yang dirancang menggunakan sistem pendingin air conditioner, yang terdiri dari
kompresor berdaya ¾ PK, kondensor dengan media pendingin udara , pipa kapiler
dan evaporator bertipe sirip. Refrigerant yang digunakan adalah refrigerant jenis
R410a. Variasi atau variabel tambahan dalam mesin penghasil air ini dua buah kipas
angin yang berfungsi untuk memadatkan udara dan dihembuskan langsung ke
intake evaporator.
Dari hasil penelitian yang dilakukan dihasilkan : (a) Mesin penghasil air dari
udara yang bekerja dengan baik, serta didapatkan beberapa (b) karakteristik mesin
penghasil air dari udara seperti (1) nilai Win tertinggi adalah 34,8 kJ/kg (4,7 m/s dan
3,2 m/s), (2) nilai Qin tertinggi adalah 106 kJ/kg (4,7 m/s dan 3,2 m/s), (3) nilai Qout
tertinggi adalah 141 kJ/kg (4,7 m/s dan 3,2 m/s), (4) nilai COPaktual tertinggi adalah
3,06 (4,7 m/s dan 3,2 m/s) dan besarnya nilai COPideal tertinggi adalah 5,36 (4,7 m/s
dan 3,2 m/s) dengan (5) persentase efisiensi terbesar sebesar 57 % (4,7 m/s dan 5,2
m/s), (c) volume air terbanyak yang dihasilkan adalah sebanyak 2,01 liter/jam (6,7
m/s dan 5,5 m/s)

Kata kunci : Mesin penghasil air dari udara, siklus kompresi uap, psychrometric
chart, diagram P-h, perpindahan kalor

vii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT
Water is one of the main needs for the survival of human life. But with the
growth of industries especially in urban areas resulting in a decrease in water quality
due to waste disposal. Water problems can also come due to prolonged summers in
several regions in Indonesia which result in decreasing water quality and quantity.
Therefore an appropriate solution is needed as an alternative to get clean water. The
purpose of this study is to: (a) design a water generating machine from air, (b)
knowing the characteristics of the water machine include (1) value of Win, (2) value
of Qin, (3) value of Qout, (4) values of COPactual and COPideal, (5) the efficiency of
water generating machine from air and (c) knowing how many liters of water can
be produced per hour.
This research was conducted by conducting experiments at the Mechanical
Engineering Laboratory, Sanata Dharma, Yogyakarta. In this study a waterproducing device was designed and assembled using a vapor compression cycle.
The tool is designed to use an air conditioner cooling system, which consists of a
compressor with power of ¾ PK, a condenser with air cooling media, a capillary
pipe and a fin type evaporator. The refrigerant used is R410a. Additional variations
or variables in this water generating machine are two fans that function to compress
the air and blow directly into the intake evaporator.
From the results of the research conducted: (a) Air-producing water engines
that work well, and obtained some (b) characteristics of air-producing water engines
such as (1) the highest value of Win is 34,8 kJ/kg (4,7 m/s and 3,2 m/s), (2) the
highest value of Qin is 106 kJ/kg (4,7 m/s and 3,2 m/s), (3) the highest value of Qout
is 141 kJ/kg (4,7 m/s and 3,2 m/s), (4) the highest value of COPactual is 3,06 (4,7 m/s
and 3,2 m/s) and the highest value COPideal is 5,36 with (5) the largest efficiency
percentage is 57 %, (c) the highest volume of water produced is 2,01 liter / hour
(6,7 m/s dan 5,5 m/s).

Keywords: Water generating machine from air, vapor compression cycles,
psychrometric chart, P-h diagram, heat transfer
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di dunia ini.
Tanpa air sebuah kehidupan tidak akan dapat berlangsung. Permasalahan mengenai
air ini menjadi sebuah topik yang selalu menjadi perhatian tiap tahunnya. Kualitas
air harus selalu terjaga agar dapat memenuhi kebutuhan manusia.
Dalam era globalisasi saat ini, banyak hal yang dapat mempengaruhi
menurunnya kuantitas dan kualitas air seperti faktor iklim dan berkembangnya
pabrik – pabrik. Iklim panas dapat menyebabkan kekeringan. Kekeringan
merupakan permasalahan air yang terjadi pada beberapa negara di dunia ini salah
satunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berada pada jalur garis
khatulistiwa yang hanya mempunyai dua iklim, salah satunya adalah iklim panas.
Namun terkadang iklim panas yang berlangsung begitu lama menyebabkan
kekeringan pada beberapa daerah di Indonesia. Akibatnya daerah – daerah yang
mengalami hal tersebut sulit untuk mencari sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.
Selain itu berkembangnya pabrik – pabrik khususnya pada daerah perkotaan juga
menjadi kendala besar khususnya menyangkut kualitas air dalam kota tersebut.
Proses pembuangan air limbah menjadi suatu tugas besar untuk semua pengelola
pabrik. Pembuangan air limbah langsung ke badan – badan air tanpa pengelolaan
dapat mencemarkan kualitas air di dalam tanah.

1
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Maka dengan melihat situasi permasalahan tersebut dibutuhkanlah suatu alat
yang tepat guna berupa mesin penghasil air dari udara. Penelitian mengenai alat
penghasil air dari udara dimaksudkan agar masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan
airnya khususnya pada daerah yang mengalami kesusahan sumber air dan musim
kemarau yang panjang. Alat penghasil air dari udara ini bekerja dengan
menggunakan siklus kompresi uap dan memerlukan sumber listrik sebagai
pembangkitnya.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :
a. Bagaimana cara untuk merakit sebuah mesin penghasil air dari udara.
b. Bagaimana karakteristik mesin penghasil air dari udara
c. Berapa banyak air yang dapat dihasilkan oleh mesin penghasil air udara tiap
jamnya
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari perancangan mesin penghasil air dari udara adalah :
a. Merancang dan merakit sebuah mesin penghasil air dari udara.
b. Untuk mengetahui karakteristik mesin siklus kompresi uap yang digunakan
pada mesin penghasil air dari udara, yaitu : Win, Qout, Qin, COPaktual, COPideal,
dan Efisiensi.
c. Mengetahui kemampuan mesin penghasil air dari udara dalam menghasilkan
air tiap jamnya.
1.4 Batasan Permasalahan
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Adapun beberapa batasan – batasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a. Mesin yang dirancang merupakan mesin penghasil air dari udara dengan
menggunakan siklus kompresi uap.
b. Alat yang dipakai untuk menghasilkan air dari udara menggunakan komponen
dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. kapasitas kompresor berdaya ¾ PK dalam kondisi bagus. Kompresor bekerja
dengan tegangan sebesar 220 Volt.
2. Evaporator yang digunakan berjenis pipa bersirip dengan kapasitas ¾ PK.
Adapun ukuran evaporator adalah 57,2 cm x 14 cm x 18 cm.
3. Kondensor yang digunakan berjenis air cooled condenser. Adapun ukuran
kondensor adalah 50 cm x 1,6 cm x 40 cm.
4. Pipa kapiler yang dipakai berdiameter 0,71 mm .
c. Fluida kerja yang dipakai untuk proses refrigerasi dalam siklus kompresi
adalah refrigerant tipe R410a.
d. Adapun tambahan alat yang digunakan adalah dua buah kipas angin yang
berfungsi untuk memadatkan volume udara didalam ruang pemampatan.
e. Pengambilan data penelitian dilakukan setiap 10 menit selama 2 jam.
1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :
a.

Bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu dan pengetahuan tentang mesin
penghasil air dari udara yang bekerja dengan siklus kompresi uap.
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b.

Diperoleh teknologi tepat guna yaitu mesin penghasil air dari udara.

c.

Hasil penelitian dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti lain jika
melakukan penelitian yang sejenis.

d.

Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai 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 Pengambilan Air dari Udara
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, metode untuk
menghasilkan air pun berkembang dengan pesat pula, diantaranya adalah dengan
menggunakan : (a) Jaring penangkap air kabut (fog catcher), (b) Fontus (selffilling water bottle), (c) Turbin angin Eole water, (d) Mesin penghasil air dari
udara dengan menggunakan siklus kompresi uap.
a.

Jaring Penangkap Air dari Kabut (fog catcher)
Jaring penangkap air dari kabut merupakan suatu alat alternatif untuk

menghasilkan air dan cocok untuk daerah yang memiliki curah hujan minim
namun kabut tebal datang secara teratur. Terinspirasi dari seekor kumbang Namid
yang mampu mengkondensasikan kabut dengan menggunakan cangkangnya
yang bergelombang. Alat ini menggunakan jaring-jaring sebagai komponen
utama dalam menangkap kabut dan kemudian lama kelamaan kabut tersebut akan
jatuh menjadi tetesan air. Tetesan air akan segera dialirkan melalui pipa dan
akhirnya ditampung di tempat penyimpanan air yang telah dipersiapkan. Menurut
Universitas Colombia, satu panel jaringan dapat menghasilkan 150-750 liter air
segar per hari selama musim berkabut.

5
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Gambar 2.1 Jaring Penangkap Air dari Kabut
(sumber: https://inhabitat.com/possible-solutions-to-tackle-the-californiadrought/)

b.

Fontus (self-filling water bottle)
Pada tahap pembuatannya, Kristof Retezar melakukan eksperimen untuk

mendapatkan kondisi ideal, bahan-bahan dan sistem pendingin dengan
mensimulasikan kondisi iklim, memodifikasi suhu dan kelembaban hingga
terciptalah alat penghasil air dari udara yang diberi nama Fontus. Alat ini bekerja
dengan cara mengkondensasi udara dengan bantuan sebuah peltier yang
menggunakan solar cell sebagai sumber energinya. Udara yang melewati peltier
akan diserap panasnya sehingga udara akan mengalami penurunan suhu dan akan
mengalami kondensasi. Setelah itu dengan memanfaatkan hidrofobik yang
terpasang pada alat, air hasil kondensasi akan jatuh dan mengalir menuju ke
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penampungan atau botol. Fontus dapat menghasil 0,5 liter tiap jam dengan
kondisi udara yang dianggap “sangat baik” dengan suhu 86-104 derajat
Fahrenheit dan 80-90% kelembaban.

Gambar 2.2 self-filling water bottle
(Sumber: https://www.mundotkm.com/ar/hot-news/757325/la-nueva-botella-deagua-que-se-llena-sola-con-la-humedad-del-aire)

c.

Turbin Angin Eole Water
Eole water merupakan suatu alat penghasil air yang berbentuk turbin angin.

Menurut Marc Parent salah seorang yang menggagas ide kreatif ini, ia
mengatakan bahwa alat tersebut merupakan solusi terbaik untuk daerah-daerah
yang memiliki intensitas hujan yang rendah. Turbin angin Eole water dapat
menghasilkan air sebanyak 500-800 liter air per harinya. Cara kerja dari Turbin
angin Eole water adalah dengan menghisap udara melalui depan turbin angin lalu
udara tersebut akan melewati generator yang berfungsi untuk memanaskan udara
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menjadi uap lanjut. Setelah itu, uap akan dialirkan ke kompresor pendingin yang
membantu menurunkan suhu sehingga uap akan terkondensasi. Air yang
dihasilkan akan ditampung di penampungan dan akan disaring dan dimurnikan
agar layak untuk diminum.

Gambar 2.3 Turbin angin eole water
(Sumber: https://www.researchgate.net/figure/Eolewater-system17_fig8_322140353)

d.

Mesin Penghasil Air dari Udara dengan Menggunakan Siklus Kompresi Uap
Mesin penghasil air dengan menggunakan siklus kompresi uap memiliki

komponen-komponen utama yaitu kompresor, kondensor, pipa kapiler, dan
evaporator. Awal kerja alat ini adalah dengan mengkompresi refrigerant sehingga
suhu dan tekanan akan naik. Setelah itu refrigerant akan mengalir ke kondensor
untuk proses pelepasan panas sebelum masuk ke pipa kapiler. Pada pipa kapiler
refrigerant akan diturunkan tekanannya akibatnya suhu refrigerant juga akan
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mengalami penurunan, kemudian refrigerant akan masuk ke sirip-sirip
evaporator. Diwaktu yang sama, evaporator akan menghisap udara luar untuk
dilewatkan ke sirip-sirip. Akibatnya suhu udara akan menurun dan akan
mengalami pendinginan dan pengembunan. Titik-titik air yang jatuh karena
proses pengembunan akan ditampung pada sebuah penampungan yang telah
disiapkan.

Q out

KONDENSOR

Win
Pipa Kapiler
Kompresor

EVAPORATOR

Qin
Aliran udara

Air

Gambar 2.4 Mesin penghasil air dengan siklus kompresi uap
2.1.2. Psychrometric Chart
Salah satu cara untuk mendapatkan data-data sekunder pada penelitian ini
adalah dengan menggunakan psychrometric chart. Psychrometric chart adalah
grafik yang digunakan untuk menentukan kondisi udara pada keadaan tertentu.
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Untuk mengetahui nilai properti udara seperti enthalpy (h), kelembaban relatif
(RH), specific volume (SpV), kelembaban spesifik (W), temperatur udara basah
(Twb), temperatur udara kering (Tdb), dan temperatur titik pengembunan (Tdp)
pada keadaan tertentu dapat diperoleh apabila minimal dua properti sudah
diketahui. Misalnya untuk keadaan udara pada temperatur udara kering (Tdb) dan
temperatur udara basah (Twb) tertentu, maka nilai h, RH, SpV, W, dan Tdp dapat
ditentukan dengan menggunakan psychrometric chart. Berikut merupakan
gambar psychrometric chart.

Gambar 2.5 Psychrometric chart
2.1.2.1. Parameter pada Psychrometric Chart
Parameter-parameter udara dalam psychrometric chart antara lain : (a) DryBulb temperature (Tdb), (b) Wet-Bulb temperature (Twb), (c) Dew-Point
temperature (Tdp), (d) kelembaban spesifik (W), (e) Specific Volume (SpV), (f)
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Relative humidity (RH). Berikut merupakan penjelasan garis-garis secara

Specific Humidity (W)

keseluruhan pada psychrometric chart.

Dew Point Temperature

Tdb
Gambar 2.6 Garis dasar dari psychrometric chart
a.

Dry-Bulb Temperature (Tdb)
Dry-bulb temperature adalah temperatur udara bola kering yang diperoleh

melalui pengukuran dengan menggunakan termometer dengan kondisi bulb dalam
keadaan kering (bulb dari termometer tidak dibasahi dengan air). Dry-bulb
temperature sama dengan suhu udara lingkungan.

Gambar 2.7 Garis Tdb pada psychrometric chart
(sumber: www.cedengineering.com)
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b. Wet-Bulb Temperature (Twb)
Wet-bulb temperature adalah temperatur udara bola basah yang diperoleh
melalui pengukuran dengan menggunakan termometer dengan kondisi bulb dalam
keadaan basah (bulb dari termometer diselimuti kain basah). Wet-bulb temperature
sama dengan suhu uap air saat mencapai RH 100%.

Gambar 2.8 Garis Twb pada psychrometric chart
(sumber: www.cedengineering.com)

c.

Dew-Point Temperature (Tdp)
Dew-point temperature adalah nilai temperatur dimana uap air di dalam udara

mengalami proses pengembunan ketika udara didinginkan

Gambar 2.9 Garis Dew-point temperature pada psychrometric chart
(sumber: www.cedengineering.com)
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d.

Kelembaban Spesifik (W)
Kelembaban spesifik adalah massa kandungan uap air di dalam setiap satu

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

Gambar 2.10 Garis specific humidity pada psychrometric chart
(sumber: www.cedengineering.com)

e.

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

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

Gambar 2.11 Garis specific volume pada psychrometric chart
(sumber: www.cedengineering.com)
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f.

Relative Humidity (RH)
Relative humidity adalah persentase perbandingan jumlah air yang terkandung

dalam 1 m3 dengan jumlah air maksimal yang dapat terkandung dalam 1 m3
tersebut.

Gambar 2.12 Garis relative humidity pada psychrometric chart
(sumber: www.cedengineering.com)

g.

Enthalpy
Enthalpy adalah ukuran dari energi panas di udara yang disebabkan oleh panas

sensible atau panas lantent. Panas sensible adalah panas (energi) yang terkandung
dalam udara yang disebabkan oleh temperatur udara, sedangkan panas latent adalah
panas (energi) yang terkandung dalam udara yang disebabkan oleh kelembaban
udara. Jumlah dari energi latent dan energi sensible disebut dengan enthalpy.
Enthalpy dinyatakan dalam Btu per pound udara kering atau kilojoule per kilogram
(kJ/kg).
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Gambar 2.13 Garis enthalpy pada psychrometric chart
(sumber: www.cedengineering.com)

2.1.2.2. Proses-proses pada Psychrometric Chart
Proses-proses yang terjadi pada psychrometric chart antara lain : (a) proses
pendinginan dan penurunan kelembaban (cooling and dehumidifying), (b) proses
pemanasan (heating), (c) proses pendinginan dan penaikkan kelembaban (cooling
and humidifying), (d) proses pendinginan (cooling), (e) proses penaikkan
kelembaban (humidifying), (f) proses penurunan kelembaban (dehumidifying), (g)
proses pemanasan dan penurunan kelembaban (heating and dehumidifying), (h)
proses pemanasan dan penaikkan kelembaban (heating and humidifying).
a.

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

sensible dan penurunan panas latent udara. Pada proses pendinginan dan penurunan
kelembaban terjadi penurunan temperatur udara bola kering (Tdb), temperatur udara
bola basah (Twb), penurunan enthalpy, penurunan volume spesifik (SpV),
penurunan temperatur titik embun (Tdp), dan penurunan kelembaban spesifik (W).
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Sedangkan kelembaban relatif (RH) dapat mengalami peningkatan dan dapat
mengalami penurunan, tergantung dari prosesnya. Gambar 2.14 menggambarkan
proses pendinginan dan penurunan kelembaban pada psychrometric chart.

Gambar 2.14 Proses cooling dan dehumidifying pada psychrometric chart

b.

Proses pemanasan (heating)
Proses pemanasan adalah proses penambahan panas sensible ke udara. Pada

proses pemanasan, terjadi peningkatan temperatur udara bola kering (Tdb),
temperatur bola basah (Twb), enthalpy, dan volume spesifik (SpV). Sedangkan
temperatur titik pengembunan (Tdp) dan kelembaban spesifik (W) tetap konstan.
Namun kelembaban relatif mengalami penurunan. Proses disajikan pada Gambar
2.15 di bawah ini.

Gambar 2.15 Proses Heating pada psychrometric chart
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c.

Proses pendinginan dan penaikkan kelembaban (cooling and humidifying)
Proses pendinginan dan penaikkan kelembaban berfungsi untuk menurunkan

temperatur dan menaikkan kandungan uap air di udara (Gambar 2.16). Proses ini
menyebabkan perubahan temperatur udara bola kering (Tdb), temperatur udara bola
basah (Twb), dan kelembaban spesifik (W). Pada proses ini, terjadi penurunan
temperatur udara bola kering (Tdb) dan volume spesifik (SpV). Selain itu, terjadi
peningkatan temperatur udara bola basah (Twb), temperatur titik pengembunan
(Tdp), kelembaban relatif (RH), dan kelembaban spesifik (W) .

Gambar 2.16 Proses Cooling and Humidifying pada psychrometric chart

d.

Proses pendinginan (cooling)
Proses pendinginan adalah proses pengambilan panas sensible dari udara

sehingga udara mengalami penurunan temperatur. Pada proses pendinginan, terjadi
penurunan pada temperatur udara bola kering (Tdb), temperatur udara bola basah
(Twb), dan volume spesifik (SpV). Namun, terjadi peningkatan pada kelembaban
relatif (RH). Pada kelembaban spesifik (W) dan temperatur titik pengembunan (Tdp)
tidak terjadi perubahan atau konstan. Garis proses pada Psychrometric chart adalah
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garis horizontal ke arah kiri. Gambar 2.17 menggambarkan proses pendinginan
udara pada psychrometric chart.

Gambar 2.17 Proses Cooling pada psychrometric chart

e.

Proses penaikkan kelembaban (humidifying)
Proses penaikkan kelembaban merupakan penambahan kandungan uap air ke

udara tanpa mengubah temperatur udara bola kering sehingga terjadi kenaikkan
enthalpy, temperatur udara bola basah (Twb), temperatur titik pengembunan (Tdp),
dan kelembaban spesifik (W). Garis proses pada psychrometric chart adalah garis
vertikal ke arah atas (lihat Gambar 2.18).

Gambar 2.18 Proses Humidifying pada psychrometric chart
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f.

Proses penurunan kelembaban (dehumidifying)
Proses penurunan kelembaban merupakan proses pengurangan kandungan uap

air pada udara tanpa merubah temperatur udara bola kering sehingga terjadi
penurunan enthalpy, temperatur udara bola basah (Twb), temperatur titik
pengembunan (Tdp) dan kelembaban spesifik (W). Garis proses pada psychrometric
chart adalah garis vertikal ke arah bawah. Berikut disajikan gambar proses
penurunan kelembaban pada psychrometric chart.

Gambar 2.19 Proses Dehumidifying pada psychrometric chart

g.

Proses pemanasan dan penurunan kelembaban (heating and dehumidifying)
Proses pemanasan dan penurunan kelembaban berfungsi untuk menaikkan

temperatur udara bola kering (Tdb) dan menurunkan kandungan uap air pada udara.
Pada proses ini terjadi penurunan kelembaban spesifik (W), enthalpy, temperatur
udara bola basah (Twb), dan kelembaban relatif (RH), akan tetapi terjadi
peningkatan temperatur udara bola kering. Garis proses pada psychrometric chart
adalah ke arah kanan bawah.
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Gambar 2.20 Proses Heating dan Dehumidifying pada psychrometric chart

h.

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

proses ini terjadi kenaikkan kelembaban spesifik (W), enthalpy, temperatur udara
bola basah (Twb), dan temperatur udara bola kering (Tdb). Garis pada psychrometric
chart adalah ke arah kanan atas. Gambar 2.21 menggambarkan proses pemanasan
dan penaikkan kelembaban pada psychrometric chart.

Gambar 2.21 Proses Heating dan Humidifying pada psychrometric chart
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2.1.2.3. Proses-Proses yang terjadi pada Mesin Penghasil Air dari Udara
Proses-proses yang terjadi pada alat penghasil air dari udara secara garis
besar ada dua yaitu proses siklus kompresi uap yang berkaitan dengan aliran
refrigerant dan proses perubahan properties pada aliran udara.
2.1.2.3.1 Proses Siklus Kompresi Uap pada Mesin Penghasil Air dari Udara
Proses kompresi uap dapat dilihat pada gambar yang disajikan pada
Gambar 2.22 dibawah ini.
Qout

3

KONDENSOR

Filter
2

Win

Pipa Kapiler
Kompresor
1
4

EVAPORATOR

Qin
Aliran udara

Gambar 2.22 Siklus kerja mesin penghasil air dari udara

Dari Gambar 2.22 terlihat ada empat komponen utama dalam siklus
kompresi uap yaitu (a) kompresor (compressor) yang berfungsi untuk
mengkompresi refrigerant yang berbentuk gas agar tekanan dan temperaturnya
meningkat, (b) kondensor (condensor) yang berfungsi untuk menyerap panas pada
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refrigerant yang telah dikompresikan oleh kompresor dan mengubah refrigerant
yang berbentuk gas menjadi cair jenuh, (c) akumulator (accumulator) yang
berfungsi untuk menampung refrigerant cair untuk sementara, yang selanjutnya
akan dialirkan menuju evaporator melalui pipa kapiler. Refrigeran yang memasuki
pipa kapiler terlebih dahulu disaring untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada
pipa kapiler. Setelah itu ada komponen (d) pipa kapiler yang berfungsi untuk
menurunkan tekanan dan temperatur dari refrigerant secara drastis, setelah itu
refrigerant akan masuk ke sirip-sirip pendingin evaporator, (e) evaporator
berfungsi untuk menyerap panas dari udara melalui sirip-sirip pendingin evaporator
sehingga udara tersebut menjadi dingin.
Prinsip kerja mesin penghasil air dari udara yang menggunakan siklus
kompresi uap meliputi, (1) proses kompresi (1-2) yang berlangsung di kompresor,
(2) proses kondensasi (proses 2-3) yang berlangsung di kondensor, (3) proses
penurunan tekanan (proses 3-4) yang berlangsung di pipa kapiler dan (4) proses
evaporasi (proses 4-1) yang berlangsung di evaporator. Pada saat proses kompresi,
kompresor melakukan kerja sebesar Win dan saat proses kondensasi, kondensor
melakukan pembuangan kalor sebesar Qout dan saat proses evaporasi, evaporator
melakukan penyerapan kalor sebesar Qin. Kalor yang diambil dari udara oleh
evaporator menyebabkan udara mengalami proses penurunan temperatur udara.
Temperatur udara menurun sampai melewati temperatur pengembunan udara (dew
point temperature), sehingga uap air di dalam udara mengalami proses
pengembunan.
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2.1.2.3.2

Kondisi Properties Udara pada Mesin Penghasil Air dari Udara.

Proses perlakuan udara yang terjadi di dalam mesin penghasil air dari udara
pada psychrometric chart disajikan dalam Gambar 2.23. Proses perlakuan udara
meliputi : (a) proses heating dan humidifying, (b) proses pendinginan udara
(cooling), (c) proses pendinginan dan pengembunan uap air dari udara (cooling and
dehumidifying) dan (d) proses pemanasan (heating).

Tdp

B

C

WA

A
E Tkond

Twb

WB

Tevap

Tdb

Gambar 2.23 Proses kondisi aliran udara pada psychrometric chart
Keterangan Gambar 2.23 :
a.

A-B
Proses dari A ke B adalah proses pemanasan dan penaikan kelembaban spesifik

udara. Udara yang dihembuskan oleh kipas angin akan mengalami pemadatan udara
karena adanya perubahan luas penampang dari besar menjadi kecil. Secara teori,
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saat terjadi pemadatan, molekul udara akan saling bergesekan akibatnya terjadi
kenaikkan suhu Tdb dan Twb. Selain itu enthalpy dan kelembaban spesifik (W) pun
akan mengalami kenaikkan.
b.

B-C
Proses B ke C adalah proses pendinginan udara yang dilakukan oleh

evaporator. Proses pendinginan terjadi karena panas sensible dari udara diserap oleh
evaporator. Pada proses ini terjadi penurunan temperatur udara bola kering (Tdb),
temperatur udara bola basah (Twb), dan volume spesifik (SpV) namun kelembaban
relatifnya (RH) meningkat. Suhu udara akan turun hingga mencapai suhu dew point
temperature atau mencapai RH 100%.
c.

C-D
Proses dari C ke D adalah proses pengembunan udara yang dilakukan oleh

evaporator. Proses ini berlangsung pada kelembaban udara 100%. Saat udara yang
didinginkan tidak mampu lagi menahan uap air, maka uap air tersebut akan jatuh
sebagai tetesan air. Nilai kelembaban spesifik (W) menjadi menurun.
d.

D-E
Proses dari D ke E adalah proses keluaran udara dari kondensor dimana suhu

kerja kondensor akan selalu lebih besar suhu udara yang melewati kondensor
karena tidak semua udara yang melewati kondensor akan melewati sirip-sirip
kondensor.
2.1.2.4. Proses-proses Perhitungan pada Psychrometric Chart
Dari data yang diperoleh pada penelitian dan dengan menggunakan
psychrometric chart dapat dihitung : (a) laju aliran massa air yang diembunkan, (b)
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besarnya perubahan kandungan uap air persatuan massa udara, (c) laju aliran massa
udara, (d) debit aliran udara.
a.

Laju aliran massa air yang diembunkan (ṁ air)
Laju aliran massa air yang diembunkan dapat dihitung menggunakan

persamaan (2.1).

ṁ air =

m air
.......................................................................................... (2.1)
Δt

Pada Persamaan (2.1) :
ṁ air : Laju aliran massa air (kg/jam)
m air : Jumlah air yang dihasilkan (kg)
∆t
b.

: Selang waktu yang digunakan (jam)
Besarnya perubahan kandungan uap air persatuan massa udara (∆w)
Besarnya kandungan uap air persatuan massa udara dapat dihitung dengan

persamaan (2.2).
∆W = WA-WB

............................................................................................................................... (2.2)

Pada Persamaan (2.2) :
∆W

: Pertambahan kandungan uap air (kgair/kgudara)

WA

: Kelembaban spesifik udara setelah masuk evaporator (kgair/kgudara)

WB

: Kelembaban spesifik udara setelah keluar evaporator (kgair/kgudara)

c.

Laju aliran massa udara (𝑚̇ udara)
Laju aliran massa udara dapat dihitung dengan Persamaan (2.3).
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ṁ udara =

ṁair
WA-WB

..................................................................................... (2.3)

Pada Persamaan (2.3) :
WA

: Kelembaban spesifik udara setelah masuk evaporator (kgair/kgudara)

WB

: Kelembaban spesifik udara setelah keluar evaporator (kgair/kgudara)

ṁudara : Laju aliran massa udara (kgudara/jam)
ṁair
d.

: Laju aliran massa air (kgudara/jam)
Debit aliran udara (𝑣̇ )
Debit aliran udara dapat dihitung dengan Persamaan (2.4)

ṁudara

𝑣̇ = ρudara ................................................................................................ (2.4)
Pada Persamaan (2.4) :
𝑣̇

: Debit aliran udara (m3 / jam)

𝑚̇udara : Laju aliran massa udara(kgudara/ jam)
𝜌udara : Massa jenis udara (1,2 kgudara / m3)

2.1.3. Siklus Kompresi Uap pada Mesin Penghasil Air dari Udara
2.1.3.1.Siklus Kompresi Uap
Siklus yang digunakan pada mesin penghasil air dari udara adalah siklus
kompresi uap. Siklus ini menggunakan kompresor sebagai alat untuk
mengkompresi refrigerant, dimana uap refrigerant bertekanan rendah yang masuk
pada sisi penghisap ditekan di dalam kompresor sehingga berubah menjadi uap
bertekanan tinggi yang kemudian dikeluarkan pada sisi keluaran. Temperatur kerja
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evaporator lebih rendah dari temperatur udara yang melewati evaporator.
Sedangkan temperatur kerja kondensor lebih tinggi dari temperatur udara yang
melewati kondensor. Perbedaan temperatur menyebabkan terjadinya perpindahan
kalor dari refrigerant ke udara ataupun sebaliknya. Kompresor dapat bekerja
karena adanya aliran listrik yang diberikan pada kompresor.
2.1.3.1.1. Rangkaian Komponen Siklus Kompresi Uap
Rangkaian komponen pada siklus kompresi yang digunakan pada mesin
penghasil air dari udara dapat dilihat pada Gambar 2.24.

Qout

Win

Qin

Gambar 2.24 Rangkaian komponen Siklus Kompresi Uap

Qin adalah besarnya energi panas yang diserap oleh evaporator per satuan massa
refrigerant, sedangkan Qout adalah besarnya energi panas yang dikeluarkan atau
dilepaskan oleh kondensor per satuan massa refrigerant dan Win adalah kerja yang
dilakukan oleh kompresor per satauan massa refrigerant. Pada penelitian ini Qin
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diserap dari udara yang dialirkan ke evaporator oleh kipas evaporator dan Qout
dilepaskan oleh kondensor secara alami. Namun untuk mempercepat proses
pelepasan kalor, maka dibantu dengan kipas kondensor
2.1.3.1.2. Siklus Kompresi Uap Pada Diagram P-h dan Diagram T-s
Siklus kompresi uap bila digambarkan pada diagram P-h dan diagram T-s
seperti tersaji pada Gambar 2.25 dan 2.26.

Pressure (P)

P2

3

3a

Qout

2a

2

Win
P1
Qin

4

1a

h3=h4

h1

1
h2

Enthalpy (h)

Gambar 2.25 Siklus kompresi uap pada diagram P-h

Temperature (T)

2
Tkond

2a

3a Qout

Win

3
1

Tevap
4

Qin

1a

Enthropy (s)

Gambar 2.26 Siklus kompresi uap pada diagram T-s
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Dalam siklus kompresi uap, terdapat beberapa proses yaitu :
a.

Proses 1-2 : Proses kompresi
Proses 1-2 adalah proses kompresi, yaitu proses untuk menaikkan tekanan

refrigerant. Proses ini terjadi di kompresor. Proses ini berlangsung secara isoentropi (proses berlangsung pada entropi (s) yang konstan). Kenaikan tekanan yang
dialami refrigerant yang berupa gas panas lanjut bertekanan tinggi menyebabkan
temperatur refrigerant ikut mengalami kenaikkan. Hal ini dimaksudkan agar
temperatur kerja kondensor lebih tinggi dari temperatur udara yang berada di sekitar
kondensor, sehingga akan terjadi proses perpindahan panas dari kondensor ke udara
sekitar secara alami. Pada proses ini enthalpy refrigerant mengalami peningkatan
dari h1 menjadi h2.
b.

Proses 2-2a : Proses desuperheating
Proses 2-2a merupakan proses desuperheating, pada proses ini terjadi proses

penurunan temperatur pada tekanan yang tetap. Proses ini terjadi ketika refrigerant
mulai memasuki kondensor. Refrigerant gas panas lanjut yang bertemperatur tinggi
diturunkan temperaturnya sampai memasuki titik gas jenuh. Perpindahan panas
dapat berlangsung karena temperatur refrigerant yang berada di dalam pipa
penghubung antara kompresor dan kondensor lebih tinggi dibandingkan dengan
temperatur lingkungan.
c.

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

refrigerant. Pada proses kondensasi, terjadi pelepasan kalor dari refrigerant ke
lingkungan di sekitar kondensor dan berlangsung pada temperatur dan tekanan
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yang konstan atau tetap. Proses pengembunan adalah proses perubahan fase dari
gas jenuh menjadi cair jenuh. Pada proses kondensasi ini enthalpy refrigerant
mengalami penurunan.
d.

Proses 3a-3 : Proses subcooling
Proses 3a-3 adalah proses subcooling atau juga disebut dengan proses

pendinginan lanjut. Pada proses ini terjadi pelepasan kalor dari refrigerant ke
lingkungan di sekitarnya, sehingga temperatur refrigerant yang keluar dari
kondensor menjadi lebih rendah dari temperatur cair jenuh (atau menjadi kondisi
cair lanjut). Tujuannya agar refrigerant dapat lebih mudah mengalir dalam pipa
kapiler. Pada proses subcooling, enthalpy dan entropi dari refrigerant mengalami
penurunan. Proses subcooling terjadi pada tekanan yang tetap.
e.

Prose 3-4 : Proses throttling
Proses 3-4 merupakan proses penurunan tekanan secara drastis dan

berlangsung pada enthalpy yang konstan. Proses ini berlangsung selama refrigerant
mengalir di dalam pipa kapiler. Pada proses ini refrigerant mengalami perubahan
fase dari cair lanjut menjadi fase campuran (gas dan cair). Akibat dari penurunan
tekanan tersebut, maka temperatur refrigerant mengalami penurunan juga.
Temperatur keluar pipa kapiler diasumsikan sama dengan suhu kerja evaporator.
Entropi refrigerant mengalami kenaikan pada proses ini.
f.

Proses 4-1a : Proses evaporasi
Proses 4-1a merupakan proses evaporasi atau penguapan. Ketika proses ini

berlangsung, akan terjadi perubahan fase, yaitu perubahan fase dari fase campuran
(gas dan cair) menuju ke fase gas jenuh. Perubahan fase ini terjadi karena
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temperatur refrigerant lebih rendah daripada temperatur lingkungan di sekitar
evaporator, sehingga terjadi proses penyerapan kalor pada udara lingkungan yang
dihisap evaporator oleh refrigerant yang berada di dalam sirip-sirip evaporator.
Proses ini terjadi pada tekanan dan temperatur yang konstan. Nilai enthalpy
refrigerant mengalami proses peningkatan.
g.

Proses 1a-1 : Superheating
Proses 1a-1 merupakan proses superheating atau pemanasan lanjut. Proses ini

terjadi karena masih adanya aliran panas dari lingkungan ke refrigerant meskipun
refrigerant sudah mencapai temperatur gas jenuh akibatnya refrigerant yang akan
masuk ke kompresor berada pada fase gas panas lanjut (temperatur refrigerant lebih
tinggi dari temperatur gas jenuh). Pada proses ini akan mengakibatkan kenaikkan
tekanan dan temperatur refrigerant. Nilai enthalpy juga akan mengalami kenaikkan.
2.1.3.2. Komponen Mesin Penghasil Air dari Udara
Komponen penyusun siklus kompresi uap pada dasarnya terbagi menjadi
dua kelompok yaitu, komponen utama dan komponen tambahan. Pembagian ini
berdasarkan fungsi utama dari alat atau komponen tersebut. komponen dari siklus
kompresi uap tersebut adalah :
2.1.3.2.1. Komponen Utama
Komponen yang keberadaanya mutlak harus berada di dalam sistem
refrigerasi tersebut dikelompokkan menjadi komponen utama. Dinamakan
demikian karena jika salah satu komponen tersebut tidak ada di dalam sistem, maka
sistem tersebut tidak akan dapat bekerja sama sekali. Komponen utama yang
digunakan pada siklus kompresi uap ada empat komponen. Dengan hanya
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menggunakan keempat komponen tersebut mesin siklus kompresi uap dapat
bekerja.
Pada umumnya komponen utama mesin siklus kompresi uap terdiri dari (a)
kompresor, (b) kondensor, (c) pipa kapiler, dan (d) evaporator, dengan fluida kerja
yang digunakan adalah (e) refrigerant. Berikut penjelasannya :
a. Kompresor
Kompresor adalah jantung dari mesin siklus kompresi uap, dengan kata lain
kompresor merupakan komponen yang berfungsi untuk menaikkan tekanan dan
mensirkulasikan refrigerant ke semua komponen mesin siklus kompresi uap.
Kompresor didesain dan dirancang agar dapat bekerja dalam jangka waktu yang
panjang walaupun digunakan secara terus-menerus. Untuk mendapatkan performa
seperti yang diharapkan, maka kompresor harus bekerja sesuai dengan kondisi yang
baik, terutama kondisi temperatur dan tekanan refrigerant pada saat masuk dan
meninggalkan katup kompresor.
Kompresor juga berfungsi untuk memastikan bahwa temperatur gas refrigerant
yang disalurkan ke kondensor harus lebih tinggi dari temperatur lingkungan sekitar.
Hal ini dimaksudkan untuk membuang panas gas refrigerant yang berada di
kondensor ke lingkungan sekitar. Akibatnya temperatur refrigerant dapat
diturunkan walaupun dalam tekanan yang tetap. Oleh karena itu kompresor harus
dapat mengubah kondisi gas refrigerant yang bertemperatur rendah menjadi gas
yang bertemperatur tinggi pada saat meninggalkan saluran discharge kompresor.
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Tingkat temperatur yang harus dicapai tergantung pada jenis refrigerant dan
temperatur lingkungan disekitar.
Pada mesin siklus kompresi uap terdapat beberapa macam kompresor yang
biasanya digunakan. Semua jenis kompresor memiliki keunggulan masing-masing.
Dari kesemua jenis kompresor, pemilihan kompresor bergantung pada kapasitas
penggunaan mesin siklus kompresi uap dan penggunaan refrigerant pada mesin
siklus kompresi uap tersebut.
b. Kondensor
Di dalam mesin siklus kompresi uap, kondensor adalah komponen yang
berfungsi untuk mengubah fase refrigerant dari gas bertekanan tinggi menjadi fase
cair bertekanan tinggi atau dengan kata lain pada komponen tersebut terjadi proses
kondensasi atau pengembunan. Refrigerant yang telah berubah menjadi cair
tersebut kemudian dialirkan ke evaporator melalui pipa kapiler.
Agar proses perubahan fase yang diinginkan ini dapat terjadi, maka panas yang
ada di dalam refrigerant bertekanan tinggi harus dibuang keluar dari sistem yaitu
dibuang ke lingkungan sekitar. Adapun panas ini berasal dari 2 sumber, yaitu :
1. Panas yang diserap oleh refrigerant ketika mengalami proses evaporasi.
2. Panas yang dihasilkan oleh kerja yang dilakukan oleh kompresor selama
terjadinya proses kompresi.
Gas refrigerant bertekanan rendah dikompresi sehingga menjadi gas refrigerant
bertekanan tinggi dimana temperaturnya lebih tinggi dari temperatur media
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pendingin kondensor. Media pendingin yang umum digunakan biasanya air, udara,
atau kombinasi keduanya.
Dengan temperatur kondensasi yang lebih tinggi dari media pendingin maka
akan dengan mudah terjadi proses perpindahan panas dari refrigrant ke media
pendingin. Seperti kita ketahui scara umum “panas akan mengalir dari substansi
yang bertemperatur lebih tinggi ke substansi yang bertemperatur lebih rendah”.
Proses perpindahan kalor di kondensor terjadi dalam tiga tahapan, yaitu :
1. Penurunan temperatur refrigerant pada proses desuperheating sampai
mencapai temperatur kondensasi. Pada proses ini terjadi perpindahan panas
sensible.
2. Perubahan fase refrigerant dari fase gas jenuh menjadi fase cair jenuh. Pada
proses ini terjadi perpindahan panas latent yang dinamakan dengan proses
kondensasi.
3. Pelepasan panas dari refrigerant cair (sub-cooling) ke media pendingin.
Pada proses ini terjadi perpindahan panas sensible. Proses ini dinamakan
dengan proses pendinginan lanjut.
Kapasitas kondensor adalah kemampuan kondensor untuk melepas panas dari
refrigerant (sistem) ke media pendingin. Ada empat hal yang mempengaruhi
kapasitas kondensor, yaitu :
1. Material (bahan pembuat kondensor).
2. Luas area kondensor.
3. Perbedaan temperatur.
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4. Kebersihan kondensor.
c. Pipa kapiler
Pipa kapiler merupakan salah satu komponen utama yang berfungsi untuk
menurunkan tekanan dan temperatur refrigerant. Fungsi utama dari pipa kapiler ini
sangat vital karena menghubungkan dua bagian tekanan yang berbeda, yaitu
tekanan tinggi dan tekanan rendah. Refrigerant bertekanan tinggi sebelum melewati
pipa kapiler akan diturunkan tekanannya, akibatnya akan terjadi penurunan
temperatur. Pada bagian inilah (pipa kapiler), refrigerant akan mencapai temperatur
terendah. Pipa kapiler terletak diantara saringan (filter) dan input evaporator.
Penurunan tekanan dapat terjadi, karena ukuran pipa kapiler yang berdiameter
sangat kecil. Ketika refrigerant mengalir di dalam pipa kapiler, maka akan terjadi
gesekan antara refrigerant dengan permukaan pipa kapiler bagian dalam. Gesekan
yang terjadi sangat besar karena perubahan penampang yang ekstrim, sehingga
tekanan dan temperatur akan turun.
d. Evaporator
Evaporator merupakan sebuah media penguapan cairan refrigerant yang berasal
dari pipa kapiler atau katup ekspansi. Penguapan ini bertujuan untuk menyerap
panas dari lingkungan di sekitar evaporator. Evaporator sering juga disebut cooling
coil tergantung dari bentuk dan fungsinya. Karena kegunaan dari evaporator
berbeda-beda, maka evaporator dibuat dalam berbagai macam bentuk, ukuran dan
aplikasi yang sesuai dengan perancangan.
e. Refrigerant
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Refrigerant merupakan bahan pendingin atau fluida kerja yang digunakan pada
mesin siklus kompresi uap untuk menyerap kalor melalui perubahan fase dari cair
ke gas (evaporasi) dan membuang kalor melalui perubahan fase dari gas ke cair
(kondensasi). Sehingga refrigerant dapat dikatakan sebagai pemindah panas dalam
sistem pendingin.
Syarat-syarat untuk kriteria refrigerant yang digunakan pada mesin siklus
kompresi uap adalah :
1. Tidak beracun.
2. Tidak dapat terbakar atau meledak sendiri bila bercampur dengan udara.
3. Bisa menjadi pelumas.
4. Tidak menyebabkan korosi terhadap logam yang dipakai pada sistem
pendingin.
5. Mempunyai titik didih yang rendah.
Tanda-tanda jika sebuah mesin siklus kompresi uap kekurangan refrigerant
(under charged) adalah sebagai berikut:
1. Tekanan pada sisi tekanan tinggi (kondensor) lebih rendah.
2. Tekanan pada sisi tekanan rendah (evaporator) lebih rendah.
3. Pada pipa masuk menuju ke evaporator terjadi bunga es.
4. Pendinginan yang kurang baik.
Tanda-tanda jika mesin siklus kompresi uap kelebihan refrigerant (over
charged) yaitu :
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1. Tekanan pada sisi tekanan tinggi (kondensor) lebih tinggi.
2. Tekanan pada sisi tekanan rendah (evaporator) lebih tnggi.
3. Kompresor bersuara lebih keras.
4. Pendinginan kurang baik.
2.1.3.2.2. Komponen Pendukung
Komponen pendukung adalah komponen yang apabila tidak terpenuhi maka
sistem masih dapat bekerja, karena fungsi dari komponen ini hanyalah sebagai
pelengkap agar sistem dapat bekerja lebih optimal. Alat pendukung dapat berfungsi
sebagai alat kontrol ataupun alat pengukur. Jadi untuk dapat menghasilkan kerja
sistem yang seimbang dengan efisiensi yang tinggi diperlukan adanya komponen
pendukung ini.
Komponen pendukung mesin siklus kompresi uap terdiri dari : (a) filter, (b)
low pressure gauge, (c) high pressure gauge, (d) kipas.
a.

Filter
Filter merupakan alat yang digunakan ntuk menyaring kotoran-kotoran yang

terbawa oleh refrigerant cair ke dalam sistem. Kotoran-kotoran tersebut dapat
berupa debu, kerak akibat korosi/karat serta kerak hasil pengelasan. Jika filter ini
sampai mengalami kerusakan, maka kotoran yang lolos dari filter akan
menyebabkan penyumbatan pada pipa kapiler, hal ini akan menyebabkan sirkulasi
refrigerant menjadi terganggu atau tersumbat.
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Gambar 2.27 Saringan refrigerant

b. Low Pressure Gauge
Low pressure gauge berfungsi untuk mengukur tekanan refrigerant saat
refrigerant masuk ke kompresor. Tekanan yang terukur adalah tekanan kerja
evaporator atau tekanan terendah dari mesin siklus kompresi uap. Batas tekanan
pada alat ukur tersebut adalah 0 psi sampai 350 psi.

Gambar 2.28 Low pressure gauge
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c. High Pressure Gauge
High pressure gauge berfungsi sebagai pengukur tekanan refrigerant saat
refrigerant keluar dari kompresor pada saat sistem sedang bekerja. Tekanan yang
terukur adalah tekanan kerja kondensor atau tekanan tertinggi dari mesin siklus
kompresi uap. Batas tekanan pada alat ukur ini adalah 0 psi sampai 800 psi.

Gambar 2.29 High Pressure Gauge
d. Kipas angin
Kipas berfungsi untuk mengalirkan udara lingkungan ke dalam ruang
pemadatan udara pada mesin penghasil air dari udara. Pemadatan udara dapat
terjadi karena adanya perubahan luas penampangan dari input menuju output.
Pemadatan udara ini berfungsi untuk menambah jumlah uap air yang ada di dalam
ruang pemadatan. Adapun jumlah kipas yang digunakan berjumlah 2 buah. Kipas
pertama memiliki 3 buah sudu dengan diameter 23 cm serta daya yang digunakan
sebesar 35 Watt. Kipas kedua memiliki 3 buah sudu dengan diameter 22,5 cm serta
daya yang digunakan sebesar 30 Watt.
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Gambar 2.30 Kipas angin pertama dan kedua
e.

Kipas Kondensor
Kipas kondensor berfungsi untuk mempercepat perpindahan kalor dari

refrigerant ke udara bebas. Kipas yang digunakan memiliki 3 buah sudu. Daya
listrik yang digunakan sebesar 17 Watt.

Gambar 2.31 Kipas kondensor
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2.1.3.3. Perhitungan-perhitungan pada Siklus Kompresi Uap
Dengan melihat diagram P-h, nilai enthalpy yang berada di dalam siklus
kompresi uap dapat dihitung. Jika nilai enthalpy dapat dihitung, maka besar kerja
kompresi (Win), nilai kalor yang dilepas (Qout), nilai kalor yang diserap (Qin),
koefisien prestasi (COP), serta efisiensi pun dapat diketahui.
2.1.3.3.1. Kerja Kompresor (Win)
Kerja kompresor per satuan massa refrigerant adalah perubahan enthalpy
yang terjadi dari titik 1-2 (Gambar 2.25). Perubahan enthalpy dapat dihitung dengan
Persamaan (2.5) :
Win=h2–h1

............................................................................................................................................ (2.5)

Pada Persamaan (2.5) diketahui :
Win

: Kerja kompresor per satuan massa refrigerant (kJ/kg)

h1

: Nilai enthalpy refrigerant saat masuk ke kompresor (kJ/kg)

h2

: Nilai

enthalpy refrigerant saat keluar dari kompresor (kJ/kg)

2.1.3.3.2. Besarnya Energi kalor yang dilepas oleh Kondensor (Qout)
Besarnya kalor yang dilepas oleh kondensor adalah perubahan enthalpy yang
terjadi di dalam mesin dari titik 2-3 (Gambar 2.25). Perubahan enthalpy yang terjadi
dapat dihitung dengan Persamaan (2.6) :
Qout = h2 – h3 ............................................................................................ (2.6)
Pada Persamaan (2.6) diketahui:
Qout

: kalor yang dilepas oleh kondensor per satuan massa refrigeran
(kJ/kg)

h2

: Nilai entalphi refrigeran saat masuk ke kondensor (kJ/kg)
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h3

: Nilai entalphi refrigeran saat keluar dari kondensor (kJ/kg)

2.1.3.3.3. Besarnya Energi Kalor yang diserap Oleh Evaporator (Qin)
Besarnya kalor yang diserap oleh evaporator adalah perubahan enthalpy yang
terjadi di dalam mesin dari titik 4-1 (Gambar 2.25). Perubahan enthalpy yang terjadi
dapat dihitung dengan Persamaan (2.7) :
Qin = h1 – h4 ............................................................................................. (2.7)
Pada Persamaan (2.7) diketahui:
yang diserap oleh evaporator per satuan massa refrigerant (kJ/kg)

Qin

: Kalor

h1

: Nilai enthalpy refrigerant saat keluar dari evaporator (kJ/kg)

h4

: Nilai enthalpy refrigerant saat masuk ke evaporator (kJ/kg)

2.1.3.3.4. COPaktual dan COPideal
COP (Coefficient Of Performance) merupakan besaran yang menyatakan
kemampuan sistem untuk menyerap kalor dari udara di ruangan sekitar (terjadi di
evaporator) per satuan daya kompresor.
2.1.3.3.4.1 COPaktual
COP

yaitu COP yang sebenarnya yang dimiliki oleh mesin siklus

aktual

kompresi uap. COP aktual dapat diketahui dengan menggunakan Persamaan (2.8) :
COPaktual =

Qin
......................................................................................... (2.8)
Win

Pada Persamaan (2.8) diketahui:
COP aktual

: Koefisien prestasi kerja mesin siklus kompresi uap secara aktual

Qin

: Kalor yang diserap oleh evaporator per satuan massa refrigerant
(kJ/kg)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43

: Kerja kompresor per satuan massa refrigerant (kJ/kg)

Win

2.1.3.3.4.2 COP ideal
COP ideal yaitu COP maksimal yang dapat dimiliki oleh suatu mesin siklus
kompresi uap. COP ideal dapat diketahui dengan menggunakan Persamaan (2.9) :

COPideal =

Tevap
Tkond - Tevap

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

Pada Persamaan (2.9) diketahui :
COPideal

: Koefisien prestasi kerja mesin pendingin secara ideal

Tevap

: Suhu mutlak evaporator (K)

Tkond

: Suhu mutlak kondensor (K)

2.1.3.3.5. Efisiensi Mesin Penghasil Air dari Udara
Hasil dari perbandingan nilai COPaktual dan COPideal menghasilkan nilai
efisiensi mesin penghasil air dari udara. Efisiensi dapat dapat dihitung dengan
Persamaan (2.10) :
η=

COPaktual
COPideal

x 100% ..........................................................................(2.10)

Pada Persamaan (2.10) :
η

: Efisiensi mesin penghasil air dari udara

COPaktual

: Koefisien prestasi kerja aktual dari mesin siklus kompresi uap

COPideal

: Koefisien prestasi kerja ideal dari mesin siklus kompresi uap

2.2. Tinjauan Pustaka
Novera Wisda Dewi Astuty (2017) melakukan penelitian tentang mesin
penghasil air aki menggunakan siklus kompresi uap dengan pipa pencurah air
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berjarak 13 mm antar lubang. 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.
Metode yang digunakan merupakan metode eksperimen yang dilakukan di
Laboratorium Teknik Mesin Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada
penelitian tersebut peneliti memvariasikan kondisi kerja fan evaporator dan kerja
pipa pencurah air untuk mencari tahu variasi yang menghasilkan air aki terbanyak.
Jumlah air aki terbanyak dihasilkan pada variasi fan bekerja selama 5 menit dan fan
berhenti bekerja selama 5 menit yang dilakukan selama 1 jam serta menggunakan
pipa pemancur air yaitu sebanyak 1333 ml/jam.
Yulius Wahyu Tri Atmoko (2018) melakukan sebuah penelitian untuk
mengetahui karakteristik mesin penghasil air dari udara menggunakan mesin siklus
kompresi uap dengan tambahan kipas pemadat udara berkecepatan kipas 300 rpm
dan 350 rpm. Penelitian ini bertujuan untuk merancang mesin penghasil air dari
udara yang praktis, aman dan ramah lingkungan, mengetahui karakteristik mesin
penghasil air dari udara seperti nilai Win, Qin, Qout, COPaktual, COPideal dan efisiensi
serta mengetahui jumlah air yang dihasilkan per jamnya. Penelitian tersebut
dilakukan secara eksperimen di Laboratorium Teknik Mesin Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mesin berjalan dengan
baik dan diketahui beberapa nilai karakteristik yaitu nilai Win tertinggi sebesar 40
kJ/kg pada variasi putaran kipas 0 rpm, nilai Qin tertinggi sebesar 176 kJ/kg pada
putaran kipas 350 rpm, nilai Qout tertinggi sebesar 213 kJ/kg pada putaran kipas 350
rpm, nilai COPaktual tertinggi sebesar 4,75 pada putaran kipas 350 rpm, nilai COPideal
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tertinggi sebesar 5,57 pada putaran kipas 0 rpm, efisiensi tertinggi sebesar 85,8 %
pada putaran kipas 350 rpm, dan jumlah air terbanyak terdapat pada putaran kipas
350 rpm yaitu sebanyak 4,2915 liter/jam.
Kiara Pontious, Brad Weidner, Nima Guerin, Andrew Dates, Olga Pierrakos,
dan Karim Altaii (2016) melakukan pembuatan mesin penghasil air dari uap air di
udara atau yang disebut dengan AWG (Atmospheric Water Generator). Metode
yang dilakukan adalah metode eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk
mengatasi kelangkaan air pada daerah dataran tinggi namun memiliki kelembaban
yang tinggi. Pada dasarnya ada dua konsep yang diterapkan pada perangkat AWG
yaitu

dengan

mengaplikasikan

peltier

sebagai

komponen

untuk

mengkondensasikan uap air dan yang kedua adalah dengan melakukan konsep heat
exchanger dengan pendinginan di bawah tanah. Hasil pada peneltian tersebut
menunjukkan dengan menggunakan peltier, pada temperatur udara rata-rata 79,6 F,
kelembaban udara rata-rata 69,6% dan flow rate 0,0088 m3/s dapat menghasilkan
volume air sebanyak sebanyak 10,2 ml/2 jam sedangkan dengan metode heat
exchager, pada temperatur udara rata-rata 73,5 F, kelembaban udara rata-rata
89,4% dan flow rate 0,0088 m3/s dapat menghasilkan volume air sebanyak 82,4
ml/2 jam.
Putu Sudarme (2017) melakukan sebuah penelitian tentang mesin penghasil aki
dengan sistem kompresi uap mempergunakan pipa pencurah air dengan jarak antar
lubang 8 mm. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan merakit mesin
penghasil air aki dengan menggunakan sistem kompresi uap dan menggunakan pipa
pencurah air, kemudian tujuan yang lainnya adalah mengetahui karakteristik dari
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mesin penghasil air aki yang meliputi COPaktual, COPideal dan efisiensi serta
mengtahui banyaknya air yang dihasilkan. Penelitian tersebut dilakukan di
Laboratorium Teknik Mesin Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Mesin
Penghasil air aki ini terdiri dari 4 komponen utama yaitu kompresor, kondensor,
pipa kapiler dan evaporator. Adapun fluida kerja yang digunakan adalah refrigerant
R22 dan komponen tambahan berupa kipas angin. Hasil dari penelitian tersebut
menunjukkan bahwa mesin bekerja dengan baik. Untuk variasi kipas angin bekerja
selama 60 menit tanpa air tercurah melalui pipa pemancur air mampu menghasilkan
air sebanyak 947 ml, kemudian untuk variasi kipas angin bekerja selama 60 menit
dan air tercurah dari pipa pemancur dapat menghasilkan air sebanyak 1240 ml.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sebuah mesin penghasil air dari
udara yang dirancang dan dirakit sendiri dengan komponen mesin air conditioner
sebagai mesin utamanya. Mesin Penghasil air dari udara menggunakan kompresor
berdaya ¾ PK dalam kondisi baru dengan refrigerant R410a sebagai fluida
kerjanya. Adapun dimensi dari mesin penghasil air ini adalah 0,83 m x 1,01 m x
1,62 m. Pada perancangan alat ditambahkan 2 buah kipas angin yang digunakan
untuk memperbanyak jumlah uap air ke dalam ruang pemadatan udara. Gambar 3.1
merupakan skematik dari alat penghasil air dari udara:

Gambar 3.1 Skematik objek penelitian mesin penghasil air dari udara (tampak
depan)
47
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Keterangan Gambar 3.1 adalah sebagai berikut:
1) Kompresor

5) Filter

2) Kondensor

6) Kipas angin 1

3) Evaporator

7) Kipas angin 2

4) Pipa kapiler

8) Gelas ukur

3.2 Alat dan Bahan Perakitan Mesin Penghasil Air dari Udara
Dalam penelitian ini dibutuhkan alat dan bahan untuk menunjang terwujudnya
mesin penghasil air dari udara.
3.2.1

Alat - alat Perkakas
Alat-alat perkakas yang digunakan untuk menunjang proses pembuatan

mesin penghasil air dari udara adalah sebagai berikut:
a.

Gergaji kayu dan Gergaji besi
Kedua alat tersebut mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk memotong.

Dalam proses pembuatan, gergaji lebih digunakan untuk memotong balok kayu
yang besar, sedangkan gergaji besi untuk memotong lembaran tripleks agar hasil
potongannya lebih halus.

Gambar 3.2 Gergaji kayu dan gergaji besi
(sumber:http://www.mitratools.com/index.php?route=product/product&product_i
d=136)
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b.

Meteran
Meteran digunakan untuk mengukur dimensi bahan material agar sesuai

dengan ukuran yang telah didesain seperti ukuran panjang balok kayu untuk rangka,
luas tripleks untuk menutupi bodi mesin dan lain-lain.

Gambar 3.3 Meteran
(sumber: https://www.indonetwork.co.id/product/meteran-6033455)
c.

Palu
Palu dipakai untuk memaku atau memasukkan paku ke bagian-bagian

komponen rangka mesin penghasil air dari udara agar setiap bagian dapat menyatu
dan kuat.

Gambar 3.4 Palu
(sumber: https://www.indotrading.com/jakarta/palu_3053/)
d.

Obeng dan kunci kombinasi
Kedua alat tersebut digunakan untuk membuka atau mengencangkan mur dan

baut atau sekrup .
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Gambar 3.5 Obeng dan kunci kombinasi
(sumber: https://fixcomart.com/product-list-sublevel/obeng-general/39)
e.

Bor atau Drill
Bor adalah alat yang dipakai untuk melubangi, dalam hal ini proses drilling

yang dimaksudkan untuk memasukkan baut pada bagian yang telah dilubangi serta
membuat lubang untuk pemasangan kabel tise pada kipas angin.

Gambar 3.6 Alat bor
(sumber: https://www.tokopedia.com/bangunanteknik/bor-listrik-10mm6411-makita)
f.

Gunting dan pisau cutter
Gunting digunakan untuk memotong kabel tise yang dipakai untuk

mengencangkan kipas dengan body mesin sedangkan pisau cutter digunakan untuk
memotong styrofoam yang dipakai sebagai pelapis bagian dalam mesin.
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Gambar 3.7 Gunting dan pisau cutter
(sumber: https://www.amazon.com/L-500P-NT-Cutter-Heavy-L-typeBlade/dp/B001MT8PSM)
g.

Gerinda potong
Gerinda digunakan untuk membuat lubang pada sisi atas mesin. Tujuan dibuat

lubang adalah sebagai tempat peletakkan kipas angin. Alat ini sangat berguna untuk
mengganti fungsi gergaji besi yang sulit memotong khususnya yang berbentuk
lingkaran.

Gambar 3.8 Gerinda potong
(sumber: https://shop.ajbs.co.id/product/mesin-gerinda-4-gws-5-100-3760k0bosch/)
h.

Tang kombinasi
Tang digunakan untuk memotong kawat dan mencabut paku yang susah

dijangkau oleh palu.
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Gambar 3.9 Tang kombinasi
(sumber: https://www.eldago.com/tang-maxpower-tang-kombinasi-maxpower-7)

3.2.2 Bahan, Komponen Tambahan dan Komponen Utama dalam Perakitan
Mesin Penghasil Air dari Udara
Adapun bahan-bahan, komponen tambahan serta komponen utama yang
dipakai dalam perakitan mesin pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.

Triplek
Lembaran triplek yang digunakan mempunyai ketebalan sebesar 6 milimeter

dengan ukuran 210 m x 90 m. Bahan ini digunakan untuk menutupi bodi mesin.

Gambar 3.10 Lembaran triplek
(sumber: http://putrajaya1.com/hargatriplektebal/)
b.

Balok Kayu
Balok kayu dipakai untuk membuat rangka mesin penghasil air dari udara serta

sebagai tempat penyangga komponen kipas dan evaporator. Ukuran balok yang
digunakan adalah tebal 4 cm x lebar 6 cm x panjang 4 m
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Gambar 3.11 Balok kayu
(sumber: http://hargadepo.com/harga-kayu.html)
c.

Lakban dan Double tape
Diantara sambungan kayu balok dan triplek masih terdapat celah-celah yang

tidak tertutupi sepenuhnya. Karena itu untuk menutupi celah-celah tersebut
digunakan styrofoam sebagai pelapis di bagian dalam mesin. Untuk merekatkan
styrofoam dengan triplek digunakan lakban dan double tape.

Gambar 3.12 Lakban dan double tape
(sumber: https://www.altimus.ae/double-sided-tape-1-x-10-yards)

d.

Acrylic sheet
Acrylic merupakan bahan thermoplastic dan memiliki fisik seperti kaca dan

transparan. Dalam penelitian ini, bahan acrylic dipakai pada bagian depan dan
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belakang mesin agar memudahkan peneliti untuk dapat melihat kondisi mesin saat
bekerja serta melihat perubahan-perubahan pengukuran pada alat ukur yang berada
dalam mesin. Sehingga hasil pengukuran tersebut dapat dilihat, ditulis dan
dijadikan data untuk dianalisis.

Gambar 3.13 Lembaran acrylic
(sumber:https://www.tapplastics.com/product/plastics/cut_to_size_plastic/acrylic_
sheets_cast_clear/510)
e.

Roda lemari
Roda lemari dipasangkan pada mesin penghasil air dari udara dengan tujuan

untuk mempermudah memindahkan mesin ke tempat lain atau menggeser ke posisi
yang diinginkan.

Gambar 3.14 Roda lemari
(sumber: https://www.tokopedia.com/perkasatangguh/roda-bulat-roda-mejakursi-rak-roda-casters-type-tg-skk)
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f.

Paku,mur dan baut
Ketiga komponen tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menyatukan

rangka dan triplek agar lebih kokoh strukturnya.

Gambar 3.15 Paku
(sumber: https://indosupergrosir.com/product/paku-2-gram/)

Gambar 3.16 Mur
(sumber: http://kairosbaut.com/pemesanan/mur/mur-hex-putih/mur-hexputih-mm/)

Gambar 3.17 Baut
(sumber: https://blog.klikmro.com/biar-nggak-keliru-kenali-lagi-jenis-jenissekrup-dan-baut-berikut-ini/)
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g.

Engsel pintu
Engsel pintu dipakai pada bagian depan mesin, yaitu sebagai alat bantu yang

dipasang pada daun pintu agar dapat dibuka dan ditutup.

Gambar 3.18 Engsel pintu
(sumber: https://profile.bloggerbanua.com/ulasan-terbaru-dekkson-hinge-essel-2bb-sss-engsel-pintu-%5B4x3x3-mm%5D-dan-harganya/)
h.

Styrofoam
Styrofoam merupakan suatu material hidrokarbon yang bersifat padat namun

dapat mencair pada temperatur di atas suhu ruangan. Styrofoam digunakan sebagai
pelapis bagian dalam mesin penghasil air dari udara. Tujuannya adalah mencegah
kebocoran udara dari dalam mesin.

Gambar 3.19 Styrofoam
(sumber: http://eifstucco.com/product/eps-eifs-styrofoam-board-sheets/)
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i.

Kompresor
Kompresor merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk menaikkan

tekanan refrigeran dalam mesin siklus kompresi uap. Tipe kompresor yang
digunakan adalah rotary compressor. Adapun spesifikasi kompresor adalah sebagai
berikut:
a) Tegangan : 220 – 240 volt
b) Daya masuk normal : 645 Watt
c) Daya masuk maksimal : 950 Watt
d) Arus normal : 3,1 Ampere
e) Arus maksimal : 4,6 Ampere

Gambar 3.20 Kompresor

j.

Kondensor
Kondesor berfungsi untuk membuang kalor dan mengubah fase refrigerant.

Kondensor yang digunakan pada penelitian ini bertipe air cooled condensor dimana
media pendinginnya adalah udara. Ukuran kondensor yang digunakan adalah 50 cm
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x 1,6 cm x 40 cm dengan jumlah lekukan sebanyak 139 lekukan. Pipa kondensor
terbuat dari tembaga dan sirip kondensor terbuat dari aluminium. Pipa kondensor
berukuran 1,25 cm.

Gambar 3.21 Kondensor
k.

Pipa Kapiler
Pipa kapiler berfungsi untuk menurunkan tekanan serta temperatur refrigerant.

Diameter pipa kapiler yang dipakai dalam penelitian ini sebesar 0,71 mm.

Gambar 3.22 Pipa kapiler
l.

Evaporator
Evaporator adalah salah satu komponen utama yang berfungsi untuk menyerap

kalor dari udara luar yang dihisap melalui intake evaporator. Dimensi ukuran
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evaporator yang digunakan adalah 57,2 cm x 14 cm x 18 cm dengan Spesifikasi
evaporator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a)

Evaporator yang digunakan bertipe pipa bersirip

b) Bahan sirip terbuat bahan Aluminium
c)

Bahan pipa terbuat dari tembaga

Gambar 3.23 Evaporator
m. Strainer atau Filter
Strainer atau filter berfungsi untuk menyaring kotoran yang berada di dalam
aliran fluida/refrigerant sebelum masuk ke pipa kaplier agar tidak terjadi
penyumbatan. Strainer berada pada posisi sebelum pipa kapiler, karena pipa kapiler
yang berukuran sangat kecil rentan untuk terjadi penyumbatan. Efek dari
penyumbatan bisa mengganggu fungsi dari evaporator, serta kerja kompresor akan
menjadi lebih berat untuk mensirkulasikan refrigerant ke dalam sistem mesin
penghasil air dari udara. Ukuran diameter filter yang digunakan adalah 17 mm dan
panjang filter adalah 8,5 cm.
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Gambar 3.24 strainer
n.

Refrigerant
Refrigerant dipakai sebagai fluida kerja yang dapat menyerap panas pada suhu

yang sangat rendah (dibawah nol derajat). Refrigerant yang dipakai pada penelitian
ini adalah refrigerant R410a.

Gambar 3.25 Refrigerant R410a
3.2.3

Alat Bantu Penelitian untuk Pengambilan Data
Dalam proses penelitian, pengambilan data memerlukan beberapa alat bantu

yang lebih spesifik, yaitu sebagai berikut:
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a.

Termokopel digital (pengukur suhu)
Termokopel merupakan alat untuk mengukur temperatur. Penggunaan alat ini

sangat mudah yaitu dengan menempelkan ujung dari termokopel pada bagian yang
ingin diukur temperaturnya, maka secara cepat nilai temperatur dari bagian tersebut
akan langsung terukur dan tampil pada monitor termokopel. Namun sebelum
digunakan untuk penelitian, sebaiknya termokopel dikalibrasi terlebih dahulu agar
hasil pengukurannya lebih akurat.

Gambar 3.26 Termokopel
b.

Hygrometer atau pengukur suhu bola basah dan suhu bola kering.
Hygrometer merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengukur temperatur

udara bola basah (Twb) dan temperatur udara bola kering (Tdb). Kedua data tersebut
akan diperlukan pada psychrometric chart sebagai data sekunder. Dalam penelitian
ini, data temperatur udara bola basah dan temperatur udara bola kering diambil pada
saat udara melewati kipas atau sebelum masuk ke intake evaporator dan kondisi
udara lingkungan.
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c.

Stopwatch
Stopwatch merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur waktu. Dalam

penelitian ini stopwatch dibutuhkan saat pengambilan data agar lebih praktis.
Waktu yang dibutuhkan dalam setiap pengambilan data adalah 10 menit.

Gambar 3.27 Stopwatch
(sumber: https://www.philipharris.co.uk/product/lab-equipment/measuringinstruments/timers/fastime-1-stopwatch-black/b8r05917)
d.

Tachometer
Tachometer merupakan suatu alat dirancang untuk mengukur kecepatan rotasi.

Dalam hal ini kecepatan rotasi yang diukur adalah rotasi kipas yang berfungsi untuk
memadatkan molekul udara (sebelum masuk intake evaporator). Satuan dari alat ini
adalah rpm.

Gambar 3.28 Tachometer
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e.

Gelas ukur
Gelas ukur dipakai hanya untuk mengukur seberapa banyak volume air yang

dihasilkan oleh mesin penghasil air dari udara per jamnya. Air yang keluar berasal
dari output evaporator yang diberikan perantara selang dan langsung diarahkan ke
gelas ukur. Satuan dari gelas ukur adalah mililiter (ml) dan liter (l).

Gambar 3.29 Gelas ukur
f.

Anemometer
Anemometer merupakan alat yang dirancang untuk menghitung kecepatan

angin. Kecepatan angin yang dihitung merupakan kecepatan angin yang masuk ke
intake evaporator. Penggunaan alat ini termasuk mudah karena hanya dengan
menempatkan anemometer di depan kipas angin kita dapat langsung mendapatkan
data kecepatan angin secara praktis. Anemometer yang digunakan mempunyai
satuan m/s.

Gambar 3.30 Anemometer
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g.

Clamp Meter digital (tang amper)
Pengukuran arus listrik pada komponen mesin penghasil air dari udara

menggunakan clamp meter. Clamp meter merupakan alat pengukur arus listrik yang
menggabungkan digital multimeter yang basic dengan sensor arus. Penggunaan
clamp meter sangat mudah.

Gambar 3.31 Tang amper
(sumber: https://www.priceza.co.id/s/harga/tang-ampere-kyoritsu-2200)
h.

Pressure gauge
Pressure gauge merupakan suatu alat ukur berfungsi untuk mengukur tekanan.

Pada mesin penghasil air dari udara, pressure gauge digunakan untuk mengukur
tekanan refrigerant dalam sistem kompresi uap. Dimana posisi pemasangan atau
peletakkan pressure gauge adalah sebagai berikut: (a) untuk pengukuran tekanan
tinggi refrigerant, maka alat ukur diletakkan pada output kompresor, karena
kompresor berfungsi untuk menaikkan tekanan, (b) sedangkan untuk pengukuran
tekanan rendah, alat ukur diletakkan di pipa output evaporator, dimana dibagian
tersebut terdapat tekanan terendah, karena refrigerant telah melalui pipa kapiler.
Batas-batas tekanan pada pressure gauge yang digunakan adalah :
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Pressure gauge (untuk tekanan tinggi)

-30 s/d 800 psig

-10 s/d 5,5 Mpa

Pressure gauge (untuk tekanan rendah)

-30 s/d 550 psig

-10 s/d 3,8 Mpa

Gambar 3.32 Pressure gauge
3.3 Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang
menekankan lebih kepada data-data numerikal yang kemudian yang diolah dan
dianalisis. Penelitian ini dilakukan untuk menguji fenomena pengembunan air yang
terjadi pada saat terjadi penurunan temperatur udara terhadap kecepatan aliran
udara. Adapun metodologi yang digunakan untuk mendapatkan data-data selama
penelitian ini adalah dengan cara melakukan eksperimen di Laboratorium Teknik
Mesin Sanata Dharma, Yogyakarta.
3.4 Alur Pelaksanaan Penelitian
3.4.1 Alur Pelaksanaan Penelitian
Alur penelitian yang teratur dan disiplin sangat dibutuhkan dalam sebuah
penelitian agar proses berjalannya penelitian dari awal perakitan, memberikan
variasi pengambilan data serta pengolahan data dapat berjalan dengan baik dan
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akurat. Alur pelaksanaan penelitian mengikuti alur seperti tersaji pada Gambar
3.33.

Mulai
Perancangan dan
Desain
Persiapan Alat Ukur
dan Komponen Mesin
Pembuatan mesin
penghasil air dari udara

Tidak
Baik

Uji Coba
Baik kah?
Baik
Menentukan Variasi

(a) v1= 4,7 m/s; 5,8 m/s; 6,7 m/s dan (b) v2= 3,2 m/s; 4,8 m/s; 5,5 m/s

Pengambilan Semua
Data

Melanjutkan penelitian?

Ya

Tidak
Hasil Penelitian, Pengolahan Data,
Perhitungan, Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Gambar 3.33 Skematik alir penelitian mesin penghasil air dari udara
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3.4.2 Proses Pembuatan Mesin Penghasil Air dari Udara
Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan mesin penghasil air dari
udara:
a.

Melakukan perancangan bentuk dan dimensi dari mesin penghasil air dari
udara.

b.

Membuat struktur rangka mesin penghasil air dari udara dengan
menggunakan bahan-bahan material yang telah dipersiapkan.

c.

Melakukan pemotongan kayu untuk membuat rangka mesin.

d.

Memasang komponen-komponen mesin penghasil air dari udara sesuai
dengan rancangan yang telah dibuat.

e.

Melakukan pemotongan triplek untuk menutupi body mesin. Pemotongan
sesuai dengan apa yang telah dirancang.

f.

Melakukan penutupan body mesin dengan menggunakan paku tripleks.

g.

Melakukan pemotongan styrofoam sesuai dengan dimensi alat penghasil air
dari udara.

h.

Melakukan pelapisan dan perekatan bagian dalam mesin dengan
menggunakan styrofoam agar tidak ada udara yang bocor dan hasilnya lebih
maksimal. Perekat yang digunakan adalah lakban dan double tape.

i.

Melakukan pengisian freon R410a. Dalam hal ini pengisian freon disi oleh
pihak luar yang lebih berpengalaman.

3.5 Variasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan memvariasikan kecepatan aliran udara dua
buah kipas. Dalam penelitian ini akan divariasikan 3 kombinasi variasi kecepatan
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kipas angin yaitu pada variasi satu dengan kombinasi kecepatan aliran udara sebesar
4,7 m/s dan 3,2 m/s, lalu variasi kedua dengan kombinasi kecepatan aliran udara
sebesar 5,8 m/s dan 4,8 m/s dan variasi ketiga dengan kombinasi kecepatan aliran
udara sebesar 6,7 m/s dan 5,5 m/s. Pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali
untuk setiap variasi guna mendapatkan data yang lebih baik.
3.6 Cara Pengambilan Data
Pengambilan data primer pada penelitian didasarkan apa yang ditampilkan oleh
alat ukur yang dipergunakan dalam penelitian secara aktual. Pada penelitian ini
mempergunakan alat ukur : pressure gauge, termometer, termokopel, hygrometer,
clampmeter, anemometer, tachometer, dan gelas ukur. Untuk data sekunder,
mempergunakan diagram P-h untuk mendapatkan data enthalpy, temperatur kerja
evaporator, temperatur kerja kondensor, serta menggunakan psychrometric chart
untuk mendapatkan data-data seperti: kelembaban relatif (RH), kelembaban
spesifik (W), temperatur titik pengembunan (Tdp), temperatur udara basah (Twb),
temperatur udara kering (Tdb), dan volume spesifik (Spv). Untuk mendapatkan data
data sekunder diperlukan data-data primer. Berikut disajikan gambar cara
pengambilan data pada mesin penghasil air dari udara.
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Gambar 3.34 Posisi alat ukur pada proses pengambilan data
Pengambilan data primer penelitian dilakukan dengan langkah langkah sebagai
berikut:
a.

Mempersiapkan alat ukur pada posisinya. Jika alat ukur belum dikalibrasi,
maka alat ukur harus dikalibrasi terlebih dahulu.

b.

Memasang alat ukur pada posisi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat
(Gambar 3.34)

c.

Jika sudah mempersiapkan semuanya, mesin dinyalakan selama 30-45 menit
terlebih dahulu untuk proses preheating.

d.

Setelah itu atur mesin sesuai dengan variasi putaran kipas angin yang telah
ditentukan. Proses pengambilan data siap dilakukan.

e.

Pengambilan atau pencatatan data dilakukan setiap 10 menit selama sejam.
Untuk tiap variasi dilakukan 3 kali pengambilan data.

f.

Stopwatch diatur dari 0 dan pencatatan dilakukan saat waktu menunjukkan
kelipatan 10 menit.
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g.

h.

Data yang perlu dicatat setiap 10 menit adalah:
Twb,A

: Temperatur udara basah di lingkungan luar (◦C)

Tdb,A

: Temperatur udara kering di lingkungan luar (◦C)

Twb,B

: Temperatur udara basah yang dimampatkan (◦C)

Tdb,B

: Temperatur udara kering yang dimampatkan (◦C)

Tevap

: Temperatur kerja refrigerant di evaporator (◦C)

Tkond

: Temperatur kerja refrigerant di kondensor (◦C)

Tdb,D

: Temperatur udara saat keluar dari evaporator (◦C)

Tdb,E

: Temperatur udara setelah keluar dari kipas kondensor (◦C)

Pevap (P1)

: Tekanan kerja refrigerant pada evaporator (psia)

Pkond (P2)

: Tekanan kerja refrigerant pada kondensor (psia)

Memasukkan data hasil penelitian pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2:

Tabel 3.1 Tabel pengambilan data tekanan dan temperatur kerja

Waktu
(menit)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Kecepatan aliran udara
Kipas
angin 1

Kipas
angin 2

Tekanan kerja
refrigerant
Pevap
(psia)

Pkond
(psia)

Temperatur kerja
Tevap
(ºC)

Tkond
(ºC)
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Tabel 3.2 Tabel pengambilan data kondisi udara dan volume air
Waktu
(Menit)

Volume air

Temperatur kondisi udara
Twb,A

Tdb,A

Twb,B

Tdb,B

Tdb,D

Tdb,E

ml

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

3.7 Cara Mengolah Data
Tahap – tahap pengolahan data dalam penelitian ini sangat penting guna
mendapatkan suatu analisis yang tepat. Berikut merupakan cara untuk mengolah
serta menganalisis data.
a.

Data – data yang diambil tiap 10 menit melalui eksperimen mesin penghasil air
dari udara dimasukkan ke Tabel 3.1 dan Tabel 3.2

b.

Data – data tersebut dirata – ratakan untuk setiap variasi yang telah ditentukan.

c.

Mendapatkan besar enthalpy (h) udara, kelembaban relatif (RH), spesifik
volume (SpV), temperatur udara kering (Tdb), temperatur udara basah (Twb),
debit aliran udara, serta besarnya kandungan air yang telah diembunkan (W).
Semua perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan psychrometric
chart.
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d.

Masukkan nilai Tevap dan Tkond ke dalam diagram P-h. Setelah ditentukan titik
suhu kerja evaporator dan kondensor, tarik garis horizontal menuju sumbu y
atau pressure. Garis lurus tersebut menunjukkan tekanan konstan. Setelah itu
buat garis entropi. Garis entropi harus sejajar dengan garis entropi yang
terdapat pada diagram P-h karena nilai entropinya konstan. Lalu yang terakhir
membuat garis isoenthalpy. Ketika gambar siklus telah tergambar maka nilai
h1, h2, h3, dan h4 pun dapat diketahui.

e.

Menghitung besarnya kerja kompresor (Win) dengan Persamaan (2.5).

f.

Menghitung besarnya kalor yang dibuang oleh kondensor (Qout) dengan
Persamaan (2.6).

g.

Menghitung besarnya kalor yang diserap oleh evaporator (Qin) dengan
Persamaan (2.7).

h.

Lalu menghitung besar COPaktual dan COPideal pada mesin penghasil air dari
udara dengan menggunakan Persamaan (2.8) dan Persamaan (2.9).

i.

Menghitung efisiensi mesin penghasil air dari udara dengan Persamaan (2.10).

3.8 Cara Membuat Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan merupakan suatu inti sari dari sebuah analisis penelitian dan harus
menjawab tujuan dari penelitian. Selain kesimpulan, dibutuhkan juga saran agar
penelitian kedepannya dapat dilakukan dengan lebih baik dari penelitian yang
sudah dilakukan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN, PERHITUNGAN, DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Seperti terlihat pada Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.6 diperoleh hasil datadata seperti berikut: temperatur kerja refrigerant pada evaporator (Tevap),
temperatur kerja refrigerant pada kondensor (Tkond), temperatur udara kering pada
lingkungan sekitar mesin penghasil air (Tdb,A), temperatur udara basah pada
lingkungan sekitar mesin penghasil air (Twb,A), temperatur udara kering di dalam
ruang pemadatan udara (Tdb,B), temperatur udara basah di dalam ruang pemadatan
udara (Twb,B), temperatur udara kering keluaran evaporator (Tdb,D), temperatur
udara kering keluaran kondensor (Tdb,E) serta banyaknya air yang dihasilkan setiap
10 menit. Pengambilan data diambil sebanyak 3 kali untuk masing-masing variasi
kecepatan aliran udara kipas, kemudian data pengambilan akan dirata-ratakan.
Untuk mendapatkan tekanan kerja kondensor (Pkond) dan evaporator (Pevap)
menggunakan thermodynamic properties yang disesuaikan dengan jenis fluida
kerja yang digunakan yaitu refrigerant R410a. Perhitungan tekanan kerja
kondensor dan evaporator dihitung berdasarkan dengan pengukuran suhu kerja
kondensor dan evaporator yang terukur pada termokopel.
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Tabel 4.1 Data hasil Rata-rata pengujian tekanan dan temperatur kerja pada
kecepatan aliran udara kipas 4,7 m/s dan 3,2 m/s
Waktu
(menit)

Kecepatan aliran udara

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Kipas
angin 1

Kipas
angin 2

4,7 m/s

3,2 m/s

Rata-rata

Tekanan
kerja refrigerant
Pevap
Pkond
(psia)
(psia)
157,9
581,7
157,9
584,2
158,4
585,4
157,9
586,7
157
586,7
157,5
586,7
157,9
590,4
157,5
584,2
157,5
582,9
157,0
582,9
157,5
589,2
157,0
591,7

Temperatur
kerja
Tevap
Tkond
(ºC)
(ºC)
10,2
62,3
10,2
62,5
10,3
62,6
10,2
62,7
10
62,7
10,1
65,7
10,2
63
10,1
62,5
10,1
62,4
10
62,4
10,1
62,9
10
63,1

157,6

10,1

586,1

62,9

Tabel 4.2 Data hasil Rata-rata pengujian kondisi udara dan volume air pada
kecepatan aliran udara kipas 4,7 m/s dan 3,2 m/s.
Waktu

Volume
air

Temperatur kondisi udara (°C)

(menit)

Twb,A

Tdb,A

Twb,B

Tdb,B

Tdb,D

Tdb,E

ml

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Rata-rata

22
22
22
22
21,5
22
22
21,5
22
22
22
22
22

25,5
25,5
26
26
26,5
26,5
26,5
26,5
27
27
27,5
28
26,5

23,5
23
23,5
23,5
23
23,5
23,5
23
23,5
23
23
23
23,2

28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29,5
28,6

15,5
15,5
15,5
15,5
15
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,4

30,5
30,5
30,9
32,5
30
30,9
31,2
30,4
31,8
31,8
31,7
31,8
31,1

320
585
860
1140
1400
1620
1880
2140
2380
2620
2860
3080

Volume air yang dihasilkan per-jam

1540
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Tabel 4.3 Data hasil Rata-rata pengujian tekanan dan temperatur kerja pada
kecepatan aliran udara kipas 5,8 m/s dan 4,8 m/s
Waktu
(menit)

Kecepatan aliran udara

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Kipas
angin 1

Kipas
angin 2

5,8 m/s

4,8 m/s

Rata-rata

Tekanan
kerja refrigerant
Pevap
Pkond
(psia)
(psia)
158,9
616,1
159,3
596,8
159,8
621,4
159,8
628
159,3
628
159,3
630,6
158,9
622,7
158,9
625,3
159,8
622,7
157,5
632
158,4
616,1
157,5
632
159

622,6

Temperatur
kerja
Tevap
Tkond
(ºC)
(ºC)
10,4
65
10,5
63,5
10,6
65,4
10,6
65,9
10,5
65,9
10,5
66,1
10,4
65,5
10,4
65,7
10,6
65,5
10,1
66,2
10,3
65
10,1
66,2
10,4

65,5

Tabel 4.4 Data hasil Rata-rata pengujian kondisi udara dan volume air pada
kecepatan aliran udara kipas 5,8 m/s dan 4,8 m/s.
Waktu

Volume
air

Temperatur kondisi udara

(menit)

Twb,A

Tdb,A

Twb,B

Tdb,B

Tdb,D

Tdb,E

ml

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Rata-rata

22
21,5
22
22
22
22
22
22
22
21,5
22
22
22

24
24
24
24
24
24,5
25
24,5
24,5
25
25
25
24,4

23
23
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
22,7
23
23
23,3

27,5
27,5
27,5
28
28
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
29
28,2

15
15
15
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15
15
15
15,2

32,6
32,7
33,5
33,4
33,6
33,7
33,6
33,7
34,2
33,8
33,8
34,3
33,6

330
620
900
1160
1430
1680
1920
2200
2470
2700
2940
3160

Volume air yang dihasilkan per-jam

1580
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Tabel 4.5 Data hasil Rata-rata pengujian tekanan dan temperatur kerja pada
kecepatan aliran udara kipas 6,7 m/s dan 5,5 m/s
Waktu
(menit)

Kecepatan aliran udara

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Kipas
angin 1

Kipas
angin 2

6,7 m/s

5,5 m/s

Rata-rata

Tekanan
kerja refrigerant
Pevap
Pkond
(psia)
(psia)
164,1
634,6
163,6
630,6
162,7
622,7
162,7
625,4
162,7
622,7
162,2
624
162,2
621,4
162,2
622,7
161,2
624
161,7
621,4
162,2
625,4
161,2
622,7

Temperatur
kerja
Tevap
Tkond
(ºC)
(ºC)
11,5
66,4
11,4
66,1
11,2
65,5
11,2
65,7
11,2
65,5
11,1
65,6
11,1
65,4
11,1
65,5
10,9
65,6
11
65,4
11,1
65,7
10,9
65,5

162,4

11,1

624,8

65,6

Tabel 4.6 Data hasil Rata-rata pengujian kondisi udara dan volume air pada
kecepatan aliran udara kipas 6,7 m/s dan 5,5 m/s.
waktu

Volume
air

Temperatur kondisi udara

menit

Twb,A

Tdb,A

Twb,B

Tdb,B

Tdb,D

Tdb,E

ml

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Rata-rata

22,3
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

23
23
22,5
22,5
22,5
23
23
23
23,5
23,5
23,5
23,5
23

23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
24
24
24
23,5
23,6

26
26
26
26
26,5
26,5
27
27
27,5
27,5
27,5
27,5
26,7

16
16
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,6

33,3
33,3
32,3
33,1
33
32,6
33,5
32,7
33
32,2
32,5
34,1
33

360
720
1070
1410
1740
2120
2450
2770
3090
3390
3680
4020

Volume air yang dihasilkan per-jam

2010
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4.2 Perhitungan Hasil Data Penelitian
4.2.1 Analisis Data pada Psychrometric Chart
Dalam menganalisis hasil data penelitian melalui psychrometric chart,
dibutuhkan beberapa data-data penelitian seperti temperatur udara kering dan basah
pada lingkungan sekitar (Tdb, A dan Twb, A), temperatur udara kering dan basah
pada ruang pemadatan udara (Tdb, B dan Twb, B), temperatur udara kering keluaran
evaporator (Tdb, D) dan temperatur udara kering keluaran kondensor (Tdb, E).

Gambar 4.1 Proses kondisi udara pada psychrometric chart pada variasi kecepatan
aliran udara kipas 6,7 m/s dan 5,5 m/s
Pada psychrometric chart, data-data yang dapat diperoleh adalah dry-bulb
temperature (Tdb), wet-bulb temperature (Twb), enthalpy (h), kelembaban relatif
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(RH), specific volume (SpV) dan kelembaban spesifik (ΔW). Namun dalam
penelitian ini, dry-bulb temperature (Tdb) dan wet-bulb temperature (Twb) telah
diperoleh nilainya dari hasil pengukuran secara langsung dengan alat ukur
higrometer, maka hanya tinggal mencari data-data yang belum belum didapatkan.
Data-data tersebut ditampilan pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Hasil dari psychrometric chart dari ketiga variasi kecepatan aliran udara
Kecepatan
hA

hB

WA

WB

RH, A RH, B

aliran udara
(kJ/kg) (kJ/kg) (kgair/kgudara) (kgair/kgudara)

(%)

(%)

(m/s)
v1= 4,7 m/s
65

70,5

0,016

0,011

68

64

65

70,8

0,0162

0,0106

79

66

65,2

71,9

0,0166

0,0109

89

68

v2= 3,2 m/s
v1= 5,8 m/s
v2= 4,8 m/s
v1= 6,7 m/s
v2= 5,5 m/s

4.2.2 Perhitungan Psychrometric Chart
Dengan menggunakan psychrometric chart, data-data yang dapat dihitung
diantaranya : laju aliran massa air yang diembunkan, besarnya perubahan
kandungan uap air persatuan massa udara, laju aliran massa udara dan debit aliran
udara. Berikut merupakan salah satu perhitungan dengan variasi kecepatan aliran
udara sebesar 6,7 m/s dan 5,5 m/s.
a. Laju aliran massa air yang diembunkan
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Pada perhitungan laju aliran massa air yang diembunkan, dapat dihitung dengan
menggunakan Persamaan (2.1). Berikut adalah hasil perhitungan laju aliran massa
air yang diembunkan :

ṁ air =

=

𝑚 𝑎𝑖𝑟
Δt
4,020 kg
2 jam

=2,01 kgair/jam
b. Besarnya perubahan kandungan uap air per satuan massa udara
Untuk menghitung besarnya kandungan uap air per satuan massa udara, dapat
dihitung dengan menggunakan Persamaan (2.2). Berikut merupakan hasil
perhitungan besar kandungan uap air per satuan massa udara :
∆W = WA-WB
= 0,0166-0,0109
= 0,0057 kgair/kgudara
c. Laju aliran massa udara
Laju aliran massa udara dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (2.3).
Berikut merupakan hasil perhitungan laju aliran massa udara:
ṁ air
ṁ udara = W -W
A
B

=

2,01 kgair/jam
0,0166 - 0,0109 kgair/kgudara
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= 352,6 kgudara/jam
d. Debit aliran udara
Perhitungan debit aliran udara dapat dihitung menggunakan Persamaan (2.4).
Berikut merupakan hasil perhitungan debit aliran udara :

𝑣̇ =

=

ṁ udara
𝜌 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
352,63 kgudara/jam
1,2 kgudara/m3

= 293,8 m3/jam
Pada Tabel 4.8 menunjukkan hasil perbandingan perhitungan data untuk kertiga
variasi berdasarkan data hasil penelitian dengan menggunakan psychrometric chart.
Tabel 4.8 Hasil perhitungan psychrometric chart ketiga variasi kecepatan aliran
udara

No

Kecepatan aliran

ṁ air

udara

(kgair/jam)

∆W

ṁ udara

(kgair/kgudara) (kgudara/jam)

𝑣̇
(m3/jam)

v1 = 4,7 m/s
1.

1,54

0,0050

308

256,6

1,58

0,0053

298

248,4

2,01

0,0057

352

293,8

v2 = 3,2 m/s
v1 = 5,8 m/s

2.

v2 = 4,8 m/s
v1 = 6,7 m/s

3.

v2 = 5,5 m/s
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4.2.3 Analisis pada Diagram P-h
Diagram P-h digunakan untuk mencari besaran-besaran seperti tekanan,
temperatur, dan enthalpy yang terjadi di dalam siklus kompresi uap. Adapun data
yang digunakan untuk menggambar siklus kompresi uap pada diagram P-h adalah
dengan memasukkan nilai temperatur kerja refrigerant di evaporator (Tevap) dan
temperatur kerja refrigerant di kondensor (Tkond). Data-data yang diperoleh pada
diagram P-h adalah sebagai berikut: nilai enthalpy refrigerant saat keluar
evaporator (h1), nilai enthalpy refrigerant saat masuk ke kondensor (h2), nilai
enthalpy refrigerant saat keluar kondensor (h3), nilai enthalpy refrigerant saat
masuk ke evaporator (h4), tekanan kerja refrigerant di kondensor (Pkond)dan tekanan
kerja refrigerant di evaporator (Pevap). Selanjutnya untuk menggambarkan siklus
kompresi uap pada diagram P-h perlu diperhatikan satuannya, satuan menyesuaikan
dengan diagram P-h yang digunakan.
Temperatur kerja refrigerant yang telah diketahui dimasukkan ke diagram P-h
untuk menentukan tekanan kerja refrigerant pada kondensor (Pkond) dan evaporator
(Pevap), namun perlu diperhatikan satuan temperatur yang digunakan pada diagram
P-h. Setelah menentukan titik temperatur kerja evaporator (Tevap) dan kondensor
(Tkond) pada diagram P-h, maka tinggal menarik garis horizontal menuju sumbu y
(tekanan). Titik pertemuan sumbu y dengan garis horizontal merupakan nilai
tekanan kerja refrigerant. Gambar siklus kompresi uap untuk variasi kecepatan
aliran udara kipas 6,7 m/s dan 5,5 m/s di tunjukkan pada Gambar 4.2
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P2

P1

4,3

h3

h2

h4

h1

327,6

425,3

1,1

459,2

Gambar 4.2 Siklus kompresi uap pada variasi kecepatan aliran udara 6,7 m/s dan
5,5 m/s

Pada Gambar 4.2 menunjukkan diagram P-h dengan variasi kecepatan putaran
kipas 6,7 m/s dan 5,5 m/s selama dua jam dimana temperatur kerja kondensor
(Tkond) sebesar 65,6 °C menghasilkan tekanan kerja refrigerant keluar kompresor
(Pkond) sebesar 4,3 MPa dan temperatur kerja evaporator (Tevap) sebesar 11,1 °C
menghasilkan tekanan kerja refrigerant pada saat masuk kompresor (Pevap) 1,1
MPa. Pada Gambar 4.2 juga diketahui nilai enthalpy tiap-tiap titik yaitu sebesar :
h1= 425,3 kJ/kg, h2= 459,2 kJ/kg, h3= 327,6 kJ/kg, dan h4= 327,6 kJ/kg.
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Tabel 4.9 Data hasil perhitungan temperatur kerja evaporator (Tevap) dan kondensor
(Tkond) dari ketiga variasi kecepatan aliran udara berdasarkan diagram
P-h.

No

Kecepatan aliran
udara

Tekanan kerja

Temperatur kerja

Pevap

Pkond

Tevap

Tkond

(MPa)

(MPa)

(°C)

(°C)

1.

4,7 m/s dan 3,2 m/s

1,08

4,05

10,1

62,9

2.

5,8 m/s dan 4,8 m/s

1,09

4,29

10,4

65,5

3.

6,7 m/s dan 5,5 m/s

1,11

4,30

11,1

65,6

Tabel 4.10 Data hasil perhitungan nilai-nilai enthalpy dari ketiga variasi kecepatan
aliran udara berdasarkan diagram P-h.

No

Kecepatan aliran
udara

Nilai enthalpy
h1

h2

h3

h4

(kJ/kg)

(kJ/kg)

(kJ/kg)

(kJ/kg)

1.

4,7 m/s dan 3,2 m/s

425,1

460

318,5

318,5

2.

5,8 m/s dan 4,8 m/s

425,2

459,7

327

327

3.

6,7 m/s dan 5,5 m/s

425,3

459,2

327,6

327,6

4.2.4 Perhitungan pada Diagram P-h
Dengan melihat pada diagram P-h dapat dihitung beberapa nilai-nilai seperti :
kerja kompresor per satuan massa refrigerant (Win), energi kalor yang dilepas
kondensor per satuan massa refrigerant (Qout), energi kalor yang diserap evaporator
per satuan massa refrigerant (Qin), koefisien prestasi kerja mesin penghasil air dari
udara secara aktual (COPaktual), koefisien prestasi kerja mesin penghasil air dari
udara secara ideal (COPideal), serta efisiensi mesin penghasil air dari udara. Berikut
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merupakan perhitungan yang diambil dari data dengan variasi kecepatan aliran
udara kipas sebesar 6,7 m/s dan 5,5 m/s yang bekerja selama 2 jam.
a. Kerja kompresor per satuan massa refrigerant (Win)
Kerja kompresor per satuan massa refrigerant (Win) dapat dihitung dengan
menggunakan Persamaan (2.5). Berikut merupakan hasil perhitungan Win dengan
variasi kecepatan aliran udara sebesar 6,7 m/s dan 5,5 m/s :
Win = (h2-h1) kJ/kg
= (459,2 – 425,3) kJ/kg
= 33,9 kJ/kg
b. Energi kalor yang dilepas oleh kondensor (Qout).
Energi kalor yang dilepas oleh kondensor (Qout) dapat dihitung dengan
menggunakan Persamaan (2.6). Berikut merupakan hasil perhitungan Qout dengan
variasi kecepatan aliran udara sebesar 6,7 m/s dan 5,5 m/s :
Qout = (h2-h3) kJ/kg
= (459,2 – 327,6) kJ/kg
= 131,6 kJ/kg
c. Energi kalor yang diserap oleh evaporator (Qin)
Besarnya energi kalor yang diserap oleh evaporator (Qin) dapat dihitung dengan
menggunakan Persamaan (2.7). Berikut merupakan hasil perhitungan Qin dengan
variasi kecepatan aliran udara sebesar 6,7 m/s dan 5,5 m/s :
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Qin = (h1-h4) kJ/kg
= (425,3 – 327,6) kJ/kg
= 97,7 kJ/kg
d. Nilai COPaktual dan COPideal pada mesin penghasil air dari udara.
Nilai COPaktual dan COPideal pada mesin penghasil air dari udara dapat dihitung
dengan menggunakan Persamaan (2.8) dan Persamaan (2.9). Berikut merupakan
hasil perhitungan COPaktual dan COPideal dengan variasi kecepatan aliran udara
sebesar 6,7 m/s dan 5,5 m/s :

COPaktual =

COPaktual =

(Qin) kJ/kg
(Win ) kJ/kg
97,72 kJ/kg
33,92 kJ/kg

= 2,88
Untuk perhitungan COPideal, satuan temperatur kerja evaporator (Tevap) dan
kondensor (Tkond) harus terlebih dahulu dikonversikan ke satuan Kelvin. Pada
Diagram P-h diketahui bahwa Tevap = 11,14 C dan Tkond = 65,65 C, maka
dikonversikan menjadi :
Tevap = 11,1 C + 273
= 284,1 K
Tkond = 65,6 C + 273
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= 338,6 K
Maka, nilai COPideal dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (2.9) :
Tevap

COPideal =

Tkond-Tevap

=

284,1 K
338,6 K - 284,1 K

= 5,21
e. Efisiensi mesin penghasil air dari udara
Untuk menghitung efisiensi mesin penghasil air dari udara dapat menggunakan
Persamaan (2.10). Berikut merupakan hasil perhitungan efisiensi dengan variasi
kecepatan aliran udara sebesar 6,7 m/s dan 5,5 m/s :
η=

COPaktual

=

COPideal

2,88
5,21

x 100%

x 100%

= 55,2 %
Tabel 4.11 Data perbandingan dari ketiga variasi kecepatan aliran udara pada
diagram P-h
No

Kecepatan aliran
udara

Win

Qin

Qout

(kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/kg)

COPaktual COPideal

η
(%)

1.

4,7 m/s ; 3,2 m/s

34,8

106

141

3,06

5,36

57

2.

5,8 m/s ; 4,8 m/s

34,5

98

132

2,84

5,14

55,2

3.

6,7 m/s ; 5,5 m/s

34

97,7

131

2,88

5,21

55,3
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4.3 Pembahasan
Pada penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa mesin penghasil air
dari udara berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang baik. Pembahasan
data-data yang telah didapatkan akan ditampilkan dengan menampilkan diagram
batang untuk memudahkan memahami dan menganalisa informasi dari data
penelitian.
4.3.1 Pengaruh Kecepatan aliran udara terhadap Kerja Kompresor (Win)
Dalam data penelitian kerja kompresor, dapat dilihat perbandingan kerja
kompresor (Win) ketiga variasi pada Gambar 4.3.

Kerja Kompresor, Win (kJ/kg)

35
34,8
34,8
34,6

34,5

34,4
34,2
34
34
33,8
33,6
4,7 m/s ; 3,2 m/s

5,8 m/s ; 4,8 m/s

6,7 m/s ; 5,5 m/s

Gambar 4.3 Perbandingan Win terhadap kecepatan aliran udara

Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikkan kerja kompresor akibat
pengaruh dari variasi kecepatan aliran udara. Besarnya nilai kerja kompresor pada
kecepatan aliran udara 4,7 m/s dan 3,2 m/s sebesar 34,8 kJ/kg, nilai kerja kompresor
pada kecepatan aliran udara 5,8 m/s dan 4,8 m/s sebesar 34,5 kJ/kg, dan nilai kerja
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kompresor pada variasi kecepatan aliran udara 6,7 m/s dan 5,5 m/s yaitu sebesar 34
kJ/kg. Pada Gambar 4.3 terlihat terjadi perubahan Win namun tidak terlalu
signifikan. Hal tersebut menyatakan bahwa pertambahan kecepatan aliran udara
pada mesin siklus kompresi uap cenderung tidak mempengaruhi kerja kompresor
per satuan massa refrigerant.
4.3.2 Pengaruh Kecepatan Aliran Udara terhadap Kalor yang diserap oleh
Evaporator (Qin).
Pada pengamatan tentang besar energi kalor yang diserap oleh evaporator
pada ketiga variasi dapat dilihat pada Gambar 4.4.
108

Kalor yang diserap, Qin (kJ/kg)

106
106
104
102
100
98
98

97,7

96
94
92
4,7 m/s ; 3,2 m/s

5,8 m/s ; 4,8 m/s

6,7 m/s ; 5,5 m/s

Gambar 4.4 Perbandingan nilai Qin terhadap kecepatan aliran udara

Pada Gambar 4.4 dapat dilihat besarnya energi kalor yang diserap oleh evaporator
pada variasi kecepatan aliran udara 5,8 m/s; 4,8 m/s dan 6,7 m/s; 5,5 m/s mengalami
penurunan. Besar energi kalor tertinggi yang diserap oleh evaporator terdapat pada
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variasi 4,7 m/s dan 3,2 m/s. Hal ini berkaitan dengan temperatur kerja evaporator
pada variasi tersebut yang paling rendah diantara ketiga variasi, akibatnya kalor
lebih cepat berpindah karena perbedaan temperatur yang besar.
4.3.3 Pengaruh Kecepatan Aliran udara terhadap Kalor yang dibuang oleh
Kondensor
Dalam penelitian mesin penghasil air dari udara didapatkan data besarnya
kalor yang dibuang oleh kondensor (Qout). Berikut merupakan grafik perbandingan
Qout dari ketiga variasi :

Kalor yang dibuang, Qout (kJ/kg)

142

141

140
138
136
134
132
132

131

130
128
126
4,7 m/s ; 3,2 m/s

5,8 m/s ; 4,8 m/s

6,7 m/s ; 5,5 m/s

Gambar 4.5 Perbandingan nilai Qout terhadap kecepatan aliran udara

Dapat dilihat pada Gambar 4.5, nilai Qout dari variasi kecepatan aliran udara 4,7
m/s; 3,2 m/s sebesar 141 kJ/kg, lalu untuk variasi kecepatan aliran udara 5,8 m/s;
4,8 m/s sebesar 132 kJ/kg dan variasi kecepatan aliran udara 6,7 m/s; 5,5 m/s
sebesar 131 kJ/kg. Pada Gambar 4.5 menunjukkan besar energi kalor tertinggi yang
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dibuang oleh kondensor terjadi pada variasi 4,7 m/s dan 3,2 m/s. Penyebabnya yang
pertama adalah karena semakin meningkatnya kalor yang diserap oleh evaporator
maka terjadi kenaikkan temperatur refrigerant setelah keluar dari evaporator,
akibatnya kalor yang dibuang oleh kondensor ikut bertambah besar. Penyebabnya
yang kedua adalah terjadi beban kerja di kompresor, saat mesin bekerja, panas yang
dihasilkan oleh kompresor saat bekerja akan dihisap oleh kondensor lalu dibuang
ke lingkungan. Lalu faktor temperatur lingkungan disekitar mesin juga
mempengaruhi kecepatan perpindahan kalor ke lingkungan.
4.3.4 Perbandingan COPaktual , COPideal dan Efisiensi terhadap Kecepatan
Aliran Udara
Pengamatan data perbandingan COPaktual, COPideal dan efisiensi dari ketiga
variasi dapat dilihat pada Gambar 4.6, Gambar 4.7 dan Gambar 4.9.
3,1
3,06
3,05

COPaktual

3
2,95
2,9

2,88
2,84

2,85
2,8
2,75
2,7
4,7 m/s ; 3,2 m/s

5,8 m/s ; 4,8 m/s

6,7 m/s ; 5,5 m/s

Gambar 4.6 Perbandingan COPaktual terhadap kecepatan aliran udara
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COPideal

91

5,4
5,35
5,3
5,25
5,2
5,15
5,1
5,05
5

5,36

5,21
5,14

4,7 m/s ; 3,2 m/s

5,8 m/s ; 4,8 m/s

6,7 m/s ; 5,5 m/s

Gambar 4.7 Perbandingan COPideal terhadap kecepatan aliran udara

57,5

57

Efisiensi (%)

57
56,5
56
55,5

55,2

55,3

55
54,5
54
4,7 m/s ; 3,2 m/s

5,8 m/s ; 4,8 m/s

6,7 m/s ; 5,5 m/s

Gambar 4.8 Perbandingan efisiensi mesin penghasil air dari udara terhadap
kecepatan aliran udara

Pada Gambar 4.6 diperlihatkan bahwa nilai COPaktual tertinggi terdapat pada variasi
kecepatan aliran udara 4,7 m/s dan 3,2 m/s yaitu sebesar 3,06. Nilai COPaktual pada
variasi tersebut besar karena nilai kalor tertinggi yang diserap oleh evaporator
berada pada variasi 4,7 m/s dan 3,2 m/s dengan kerja kompresor yang hampir sama
pada ketiga variasi . Artinya bahwa prestasi kerja secara aktual pada mesin
penghasil air dari udara pada variasi kecepatan aliran udara 4,7 m/s dan 3,2 m/s
dapat bekerja lebih optimal dengan penyerapan kalor yang besar dengan kerja
kompresor yang cenderung sama. Pada Gambar 4.7 menunjukkan nilai COPideal

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

tertinggi terdapat pada variasi 4,7 m/s dan 3,2 m/s. COPideal dipengaruhi oleh
temperatur kerja dari evaporator dan kondensor.
Pada Gambar 4.8 diperlihatkan bahwa efisiensi tertinggi dialami oleh mesin siklus
kompresi uap pada kecepatan aliran udara terendah (4,7 m/s dan 3,2 m/s) yaitu
sebesar 57,08 %. Hasil data tersebut menunjukkan bahwa pertambahan kecepatan
aliran udara berbanding terbalik terhadap efisiensi mesin siklus kompresi uap. Hal
tersebut disebabkan karena penambahan variasi memberikan beban tambahan
terhadap mesin siklus kompresi uap.
4.3.5 Perbandingan Kelembaban Spesifik (ΔW) dan Laju Aliran Massa Air
terhadap Kecepatan Aliran Udara.
Pada perhitungan psychrometric chart telah dihitung nilai kelembaban
spesifik (ΔW) tiap variasi. Perbandingan ketiga variasi terhadap kelembaban
spesifik dapat dilihat pada Gambar 4.9.

Kelembaban spesifik, W
(kg/kg) (dry air)

0,0058

0,0057

0,0056
0,0054

0,0053

0,0052
0,005
0,005
0,0048
0,0046
4,7 m/s ; 3,2 m/s

5,8 m/s ; 4,8 m/s

6,7 m/s ; 5,5 m/s

Gambar 4.9 Perbandingan kelembaban spesifik terhadap kecepatan aliran udara.
Hasil psychrometric chart menunjukkan bahwa penambahan kadar uap air
paling besar terjadi pada kecepatan aliran udara terbesar (6,7 m/s dan 5,5 m/s) yaitu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93

sebesar 0,0057 kg/kgudara kering sedangkan untuk penambahan kadar uap air terkecil
terdapat pada variasi kecepatan aliran udara terendah (4,7 m/s dan 3,2 m/s) yaitu
sebesar 0,0050 kg/kgudara

kering.

Data tersebut menunjukkan bahwa pertambahan

kecepatan aliran udara kipas angin terbukti dapat menaikkan kelembaban spesifik
di dalam ruang pemadatan. Kadar uap air yang berada di ruang pemadatan udara
akan dihisap oleh evaporator sehingga terjadi proses penyerapan kalor. Refrigerant
di dalam evaporator akan berubah fase dari campuran menjadi gas jenuh, sedangkan
uap air yang didinginkan terus menerus akan mengalami penurunan temperatur
hingga mencapai temperatur pengembunan (Tdp), sehingga udara tidak dapat lagi
menahan uap air. Uap air akan jatuh ke bawah menjadi titik-titik air. Titik-titik air
tersebut akan jatuh sebagai tetesan air. Maka dengan meningkatnya kelembaban
spesifik akibat pertambahan kecepatan aliran udara, laju aliran massa air pun
menjadi lebih tinggi. Perbandingan laju massa air dari ketiga variasi dapat dilihat
pada Gambar 4.10.
2,5

Laju aliran massa air
(kgair/jam)

2,01
2
1,54

1,58

1,5

1

0,5

0
4,7 m/s ; 3,2 m/s

5,8 m/s ; 4,8 m/s

6,7 m/s ; 5,5 m/s

Gambar 4.10 Perbandingan laju aliran massa air terhadap kecepatan aliran udara
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4.3.6 Perbandingan Volume Air yang dihasilkan terhadap Kecepatan Aliran
Udara.
Perbandingan volume air yang dihasilkan terhadap masing-masing variasi

Volume air, V (ml)

kecepatan aliran udara dapat dilihat pada Gambar 4.11.
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Waktu (menit)
4,7 m/s ; 3,2 m/s
5,8 m/s ; 4,8 m/s
6,7 m/s ; 5,5 m/s

Gambar 4.11 Perbandingan volume air terhadap kecepatan aliran udara
Perbandingan volume air yang ditampilkan pada Gambar 4.11 menunjukkan
kenaikkan volume air berbanding lurus dengan kenaikkan kecepatan aliran udara.
Semakin cepat kecepatan aliran udara maka volume air yang dihasilkan juga akan
semakin banyak. Volume air tertinggi terdapat pada variasi kecepatan aliran udara
6,7 m/s dan 5,5 m/s yaitu sebanyak 2,01 liter/jam. Perbedaan jumlah volume air
disebabkan karena kapasitas uap air yang disuplai oleh kipas dengan kecepatan
aliran udara tertinggi lebih banyak.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Penelitian mesin penghasil air dari udara menggunakan siklus kompresi uap
dengan variasi kecepatan aliran udara 4,7 m/s; 3,2 m/s, 5,8 m/s; 4,8 m/s, dan 6,7
m/s; 5,5 m/s menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
a. Mesin penghasil air dari udara berhasil dibuat dan bekerja dengan baik.
b. Hasil penelitian menunjukkan nilai karakteristik mesin siklus kompresi uap yang
digunakan pada mesin penghasil air dari udara. Berikut nilai karakteristik mesin
kompresi uap berdasarkan hasil penelitian :
1. Nilai tertinggi untuk kerja kompresor per satuan massa refrigerant (Win)
terdapat pada kecepatan aliran udara 4,7 m/s dan 3,2 m/s yaitu sebesar 34,8
kJ/kg.
2. Nilai tertinggi untuk jumlah kalor yang dibuang oleh kondensor per satuan
massa refrigerant (Qout) terdapat pada kecepatan aliran udara 4,7 m/s dan 3,2
m/s yaitu sebesar 141 kJ/kg.
3. Besarnya nilai energi kalor yang diserap oleh evaporator (Qin) terdapat pada
kecepatan aliran udara 4,7 m/s dan 3,2 m/s yaitu sebesar 106 kJ/kg.
4. COPaktual terbesar terdapat pada kecepatan aliran udara 4,7 m/s dan 3,2 m/s
yaitu sebesar 3,06 %.
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5. COPideal terbesar terdapat pada kecepatan aliran udara 4,7 m/s dan 3,2 m/s
yaitu sebesar 5,36 m/s.
6. Efisiensi tertinggi terdapat pada kecepatan aliran udara 4,7 m/s dan 3,2 m/s
yaitu sebesar 57 %.
c. Jumlah air terbanyak yang dihasilkan oleh mesin penghasil air dari udara terdapat
pada kecepatan aliran udara 6,7 m/s dan 5,5 m/s yaitu sebanyak 2,01 liter/jam.
5.2 Saran
Beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembang mesin
penghasil air dari udara kedepannya dengan menggunakan mesin siklus kompresi
uap dengan variasi kipas angin adalah sebagai berikut:
a. Pada penelitian selanjutnya dapat menurunkan temperatur kerja dari evaporator
sehingga jumlah kadar uap air yang diembunkan lebih banyak.
b. Dapat memvariasikan kipas angin dengan kecepatan yang lebih cepat dari
penelitian ini.
c. Membuat suatu wadah yang dapat mengalirkan serta memampatkan udara lebih
baik ke intake evaporator. Tujuannya agar udara dapat termampatkan dan
langsung menuju ke intake evaporator untuk proses pengembunan.
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LAMPIRAN

A. Gambar Mesin Penghasil Air dari udara dengan menggunakan Komponen
Air Conditioner ¾ PK.

Gambar A.1 Proses perakitan rangka mesin penghasil air dari udara

Gambar A.2 Tampak depan mesin penghasil air dari udara
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Gambar B.1 diagram P-h pada variasi kecepatan aliran udara 4,7 m/s dan 3,2 m/s.

B. Gambar Diagram P-h pada Kecepatan Aliran Udara 4,7 m/s; 3,2 m/s dan
5,8 m/s; 4,8 m/s.

Gambar B.2 diagram P-h pada variasi kecepatan aliran udara 5,8 m/s dan 4,8 m/s.
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Gambar C.1 psychrometric chart pada variasi kecepatan aliran udara 4,7 m/s dan 3,2 m/s.

C. Gambar Psychrometric Chart pada Kecepatan Aliran Udara 4,7 m/s; 3,2
m/s dan 5,8 m/s; 4,8 m/s.

Gambar C.2 psychrometric chart pada variasi kecepatan aliran udara 5,8 m/s dan 4,8 m/s.
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D. Jumlah debit aliran udara pada setiap variasi kecepatan aliran udara
Debit aliran masing – masing variasi dapat dihitung dengan menggunakan
rumus :
Qudara = A x v
dimana:

Qudara = debit aliran udara (m3/s)
A

= luas penampang (m2)

v

= kecepatan (m/s)

Berikut merupakan hasil perhitungan debit aliran dari tiap aliran :
Kec. aliran

Kec. aliran

Diameter

Diameter

Total

udara kipas 1

udara kipas 2

kipas 1

kipas 2

Qudara

(m/s)

(m/s)

(m)

(m)

(m3/s)

1.

4,7

3,2

0,23

0,225

0,32

2.

5,8

4,8

0,23

0,225

0,43

3.

6,7

5,5

0,23

0,225

0,5

No

