
Latihan No.  : 1 

Pokok Bahasan : Prinsip Dasar Proses Pendinginan 

Judul Praktikum : Pengenalan Mesin Pendingin Kompresi Uap 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami prinsip dasar proses pendinginan 

2. Mengidentifikasi Komponen Mesin Pendingin Kompresi Uap 

 

B. Dasar Teori 

 Proses refrigerasi (pendinginan) merupakan proses yang banyak digunakan 

di dunia industri, komersial, maupun rumah tangga. Proses refrigerasi ini antara 

lain banyak digunakan untuk proses pengawetan bahan pangan maupun untuk 

proses pengkondisian udara. Proses refrigerasi merupakan proses pemindahan 

panas dari produk atau ruangan yang akan didinginkan ke tempat lain sehingga 

suhunya lebih rendah dari suhu di sekelilingnya. Prinsip terjadinya suatu 

pendinginan di dalam sistem refrigerasi adalah penyerapan kalor oleh suatu zat 

pendingin yang dinamakan refrigeran. Karena kalor yang berada disekeliling 

refrigeran diserap, akibatnya refregeran akan menguap, sehingga temperatur di 

sekitar refrigeran akan bertambah dingin. Hal ini dapat tejadi mengingat 

penguapan memerlukan kalor. 

 Sistem refrigerasi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu : 

- Sistem pendinginan mekanik 

Sistem refrigerasi ini menggunakan mesin-mesin penggerak atau dan alat 

mekanik lain dalam menjalankan siklusnya. Yang termasuk dalam sistem 

refrigerasi mekanik antara lain mesin pendingin kompresi uap, sistem 

kriogenik, dan refrigerasi siklus udara. 

 



- Sistem pendinginan non mekanik 

Sistem ini tidak memerlukan mesin-mesin penggerak seperti kompresor 

dalam menjalankan siklusnya. Yang termasuk dalam sistem refrigerasi non 

mekanik antara lain refrigerasi termoelektrik, refrigerasi siklus absorbsi, 

dan refrigerasi steam jet. 

  Mesin pendingin kompresi uap merupakan mesin pendingin yang paling 

banyak digunakan di dunia industri, komersial, dan domestik. Komponen utama 

dari sebuah siklus kompresi uap adalah kompresor, evaporator, kondensor dan 

katup expansi. Pada siklus kompresi uap, di evaporator refrigeran akan ‘menghisap’ 

panas dari lingkungan sehingga panas tersebut akan menguapkan refrigeran. 

Kemudian uap refrigeran akan dikompres oleh kompresor hingga mencapai tekanan 

kondensor, dalam kondensor uap refrigeran dikondensasikan dengan cara membuang 

panas dari uap refrigeran ke lingkungannya. Kemudian refrigeran akan kembali di 

teruskan ke dalam evaporator untuk disirkulasikan berulang kali. 

 Komponen-komponen utama dalam Mesin Pendingin Kompresi uap ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Kompresor 

Kompresor fungsinya adalah meningkatkan suhu dan tekanan uap refrigeran dari 

evaporator menjadi uap panas lanjut ketika keluar dari kompresor sehingga 

suhunya menjadi lebih tinggi dari suhu lingkungan. 

2. Kondensor 

Uap panas lanjut yang keluar kompresor pada suhu dan tekanan tinggi masuk 

kondensor untuk kemudian dirubah fasenya sampai menjadi subcooled liquid 

dengan melepas panas ke lingkungan. 

3. Penampung Cairan (Liquid Recevier) 

Liquid Receiver sebagai tempat penyimpanan atau pengumpulan refrigeran cair yang 

sudah mengembun di kondensor, sehingga suplai refrigeran cair ke evaporator dapat 

dijaga konstan sesuai keperluan. 

4. Katup Ekspansi 

Pada katup ekspansi terjadi penurunan tekanan cairan refrigeran dari kondensor 

yang bertekanan tinggi menjadi cairan refrigeran bertekanan rendah pada saat 

memasuki evaporator. 



5. Evaporator 

Evaporator mengubah cairan refrigeran tekanan rendah yang keluar dari katup 

ekspansi menjadi uap panas lanjut pada saat keluar evaporator dengan mengambil 

panas dari lingkungan. 

6. Liquid – Vapour Heat Exchanger 

Alat penukar kalor antara cairan refrigeran suhu tinggi dari kondensor dan uap 

refrigeran suhu rendah dari evaporator.  

 

C. Alat dan Bahan 

 Alat Peraga Mesin Pendingin Kompresi Uap Visual Refrigeration Training Unit 

801 P.A. Hilton LTD 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Tugas Jam Pertama 

 Sebutkan dan jelaskan macam-macam penggunaan mesin pendingin kompresi uap ! 

 Perhatikan skema diagram Mesin Pendingin Kompresi Uap berikut ini dan berikan 

penjelasan mengenai komponen-komponen penyusunnya : 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Visual Refrigeration Training Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latihan No.  : 2 

Pokok Bahasan : Mesin Pendingin Kompresi Uap 

Judul Praktikum : Suhu dan Tekanan Pendinginan 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami Prinsip Pendinginanan Kompresi Uap 

2. Memahami hubungan antara suhu dan tekanan pada proses pendinginan 

 

B. Dasar Teori 

 Pada dasarnya sistem pendinginan dengan mesin pendingin kompresi uap 

merupakan sistem yang tertutup dimana terjadi proses perubahan suhu dan 

tekanan dari fluida kerja yang disertai dengan perubahan fase dari fluida kerja 

tersebut. Proses pendinginan merupakan proses penguapan cairan refrigeran 

dengan cara mengambil panas dari lingkungan sekitarnya. 

  Proses penguapan (evaporasi) dari suatu cairan berkaitan dengan titik 

didih cairan tersebut yang dipengaruhi oleh tekanannya. Titik didih fluida 

berbanding lurus dengan tekanannya dimana semakin tinggi tekanan fluida maka 

semakin besar titik didihnya, demikian sebaliknya. Sebagai contoh air pada 

tekanan atmosfir (100 kPa) mempunyai titik didih pada suhu 100 oC.  Jika 

tekanannya naik menjadi 300 kPa, maka titik didih air juga meningkat menjadi 

133,52 oC dan ketika tekanannya turun menjadi 20 kPa maka suhu titik didihnya 

juga turun menjadi 60,06 oC. Hubungan antara suhu dan tekanan berkaitan dengan 

tekanan uap dan titik didih fluida dan merupakan variabel untuk mengontrol suhu 

sistem. Pada sistem refrigerasi, untuk mendapatkan suhu pendinginan yang 

diinginkan maka yang perlu disetel adalah tekanan pendinginannya. 

 



 Sistem pendinginan mekanik dan absorbsi menggunakan prinsip 

penurunan tekanan untuk menurunkan titik didih refrigeran. Sebagai contoh 

refrigeran R-134a, yang mempunyai titik didih pada tekanan atmosfer yaitu -26,37 

oC. Jika tekanannya turun menjadi 60 kPa, maka titik didihnya juga turun menjadi 

-36,95 oC. Suhu dan tekanan refrigeran saling berkaitan ketika berada dalam 

kondisi jenuh dimana terjadi perubahan fase akibat proses penguapan ataupun 

kondensasi. Pada kondisi ini, suhu jenuh refrigeran bergantung pada tekanan 

jenuhnya. Semakin besar tekanan semakin besar pulu suhu jenuh refrigeran dan 

sebaliknya. Berikut adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara suhu dan 

tekanan jenuh untuk refrigeran R-134a : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Alat dan Bahan 

 Alat Peraga Mesin Pendingin Kompresi Uap Visual Refrigeration Training Unit 

801 P.A. Hilton LTD 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Hubungan Suhu dan Tekanan Jenuh Untuk Refrigeran R-134a 

 

 

 



D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 

 

E. Tugas Jam Kedua 

 Sensor termometer pada saluran masuk evaporator pipa tembaga (15) 

menunjukkan suhu campuran jenuh refrigeran di dalam pipa. Sedangkan tekanan 

pada compound gauge/low pressure gauge menunjukkan tekanan dan suhu di 

dalam evaporator. Pada saat kegiatan pengukuran : 

 Catat tekanan dari pressure gauge tekanan rendah dan tekanan tinggi (1) 

 Carilah suhu refrigeran menggunakan tabel untuk refrigeran R-134a 

 Ukurlah suhu pada pipa evaporator, pipa kondensor dan suhu lingkungan. 

 Ulangi pada tekanan yang berbeda dengan mengatur tekanan menggunakan 

katup ekspansi otomatis (9)  

Buatlah tabel yang menunjukkan hubungan antara suhu dan tekanan pada 

evaporator berikut ini dan buatlah analisa terhadap tabel tersebut  

Tek evaporator  

pada press 

gauge (bar) 

Tek kondensor  

pada press gauge 

(bar) 

Suhu pipa 

evaporator  

(
o
C) 

Suhu pipa 

kondensor 

 (
o
C) 

Suhu 

Lingkungan 

(
o
C) 

0,5     

1,0     

1,5     

2,0     

 

 

 



Lengkapilah pernyataan dengan mengisi titik-titik berikut ini : 

1. Ketika panas diberikan ke air pada tekanan atmosfir, temperaturnya .......... 

pada 100 oC 

2. Cairan akan berubah menjadi gas dengan ...................... energi panas 

3. Gas akan berubah kembali menjadi cairan dengan ................. panas. 

4. Semakin besar tekanan, semakin besar ......................... pada saat cairan 

mendidih 

5. Suatu zat pada tekanan atmosfer berkondensasi pada ....................... dimana zat 

tersebut mendidih. 

6. Uap dapat berkondensasi pada suhu di atas 100 oC jika ..................... diberikan.  

7. Suatu zat menerima panas sensibel menyebabkan suhunya ......... 

8. Panas laten mengakibatkan perubahan fase tanpa .......................... suhunya. 

9. Apa yang dimaksud dengan suhu jenuh, cairan sub-cooled, dan uap panas 

lanjut ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latihan No.  : 3 

Pokok Bahasan : Mesin Pendingin Kompresi Uap 

Judul Praktikum : Siklus Pendingin Kompresi Uap 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami Prinsip Pendinginanan Kompresi Uap 

2. Mengidentifikasi Komponen Mesin Pendingin Kompresi Uap 

 

B. Dasar Teori 

Siklus Refrigerasi Kompresi Uap merupakan siklus yang tertutup dimana 

terjadi proses perpindahan panas serta perubahan fase dari fluida kerja 

(refrigeran). Proses yang terjadi adalah sebagai berikut : 

 Proses kompresi (1-2) 

Proses ini berlangsung di kompresor secara isentropik adiabatik. Kondisi awal 

refrigeran pada saat masuk di kompresor adalah uap jenuh bertekanan rendah, 

setelah dikompresi refrigeran mejadi uap bertekanan tinggi. Oleh karena 

proses ini dianggap isentropik, maka temperatur ke luar kompresor pun 

meningkat. 

 Proses kondensasi (2 - 3) 

Proses ini berlangsung di kondensor. Refrigeran yang bertekanan dan 

bertemperatur tinggi keluaran dari kompresor membuang kalor sehingga 

fasanya berubah menjadi cair. Hal ini berarti bahwa di kondensor terjadi 

penukaran kalor antara refrigeran dengan udara, sehingga panas berpindah 

dari refrigeran ke udara pendingin dan akhirnya refrigeran mengembun 

menjadi cair. 

 

 



 Proses ekspansi (3 - 4) 

Proses ini berlangsung secara isoentalpi, hal ini berarti tidak terjadi 

penambahan entalpi tetapi terjadi drop tekanan dan penurunan temperatur. 

Proses penurunan tekanan terjadi pada katup ekspansi yang berbentuk pipa 

kapiler atau orifice yang berfungsi mengatur laju aliran refrigeran dan 

menurunkan tekanan. 

 Proses Evaporasi (4 - 1) 

Proses ini berlangsung di evaporator secara isobar isotermal. Refrigeran dalam 

wujud cair bertekanan rendah menyerap kalor dari lingkungan/media yang 

didinginkan sehingga wujudnya berubah menjadi gas bertekanan rendah. 

Kondisi refrigeran saat masuk evaporator sebenarnya adalah campuran cair 

dan gas, hal ini terlihat dari gambar, dimana posisi titik 4 berada di dalam 

kubah garis jenuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram T – s dan p – h dari siklus pendingin kompresi uap 

 

C. Alat dan Bahan 

 Alat Peraga Mesin Pendingin Kompresi Uap Visual Refrigeration Training Unit 

801 P.A. Hilton LTD 

 

 

 



D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 

 

E. Tugas Jam Ketiga 

 Bukalah katup pada pipa kapiler dan tutup katup yang lain kemudian catatlah 

parameter berikut ini dan masukkan ke dalam tabel : 

No Parameter Hasil pengukuran 

1 Suhu lingkungan (oC)  

2 Pressure gauge tekanan tinggi (bar)  

3 Suhu pada pipa masuk kondensor (oC)  

4 Suhu masuk pada pipa kapiler (oC)  

5 Pressure gauge tekanan rendah (bar)  

6 Suhu jenuh refrigeran berdasarkan tabel (oC)  

7 Suhu masuk pada pipa evaporator (oC)  

8 Suhu masuk pada pipa kompresor (oC)  

 

 Buatlah skema mesin pendingin kompresi uap dan tunjukkan dalam diagram T 

– s berdasarkan data dari tabel di atas ! 

 Jelaskan perubahan fase dan perpindahan panas yang terjadi di sepanjang 

mesin pendingin kompresi uap dari data yang sudah diperoleh ! 

 

 

 

 

 



Latihan No.  : 4 

Pokok Bahasan : Mesin Pendingin Kompresi Uap 

Judul Praktikum : Kontrol Aliran Refrigeran 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami Prinsip Kerja Katup Ekspansi 

2. Memahami Pengaruh Aliran Refrigeran Terhadap Performansi Mesin 

pendingin Kompresi Uap 

 

B. Dasar Teori 

Setelah refrigeran terkondensasi di kondensor, refrigeran cair masuk ke 

katup ekspansi yang mengontrol jumlah refrigeran yang masuk ke evaporator. 

Kontrol aliran refrigeran pada katup ekspansi adalah dengan menciptakan beda 

tekanan antara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah pada sistem refrigerasi. 

Katup ekspansi mengakibatkan cairan refrigeran tekanan tinggi berubah menjadi 

cairan refrigeran bertekanan dan bersuhu rendah pada saat masuk evaporator. Ada 

banyak jenis katup ekspansi, tiga diantaranya adalah pipa kapiler, katup ekspansi 

otomatis, dan katup ekspansi termostatik. Apapun jenis katubnya, fungsi utama 

alat pengontrol laju refrijeran ini sama yaitu :  

(1) Untuk menakar refrigeran cair dari saluran liquid line ke evaporator pada 

jumlah yang tepat sesuai kapasitas evaporator, dan  

(2) Untuk menjaga perbedaan tekanan antara tekanan kondensasi dan tekanan 

evaporasi tetap konstan, agar supaya refrigeran cair yang diuapkan di 

evaporator selalu berada pada tekanan rendah sesuai yang diinginkan dan 

sekaligus menjaga tekanan tinggi di sisi kondensor. 

 

 



Jenis-jenis katup ekspansi yang banyak digunakan adalah : 

1. Pipa Kapiler 

Pipa kapiler adalah pipa tembaga dengan diameter lubang kecil dan panjang 

tertentu yang terletak diantara kondensor dan evaporator. Besarnya tekanan 

pipa kapiler bergantung pada ukuran diameter lubang dan panjang pipa kapiler 

sehingga refrigeran cair harus menguap pada akhir evaporator. Jumlah 

refrigeran yang berada dalam sistem juga menentukan sejauh mana refrigeran 

di dalam evaporator berhenti menguap, sehingga pengisian refrigeran harus 

cukup agar dapat menguap sampai ujung evaporator. Pada saluran masuk pipa 

kapiler strainer agar kotoran tidak menyumbat pipa kapiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pipa kapiler 

 

2. Katup Ekspansi Otomatis 

Beberapa katup ekspansi yang peka terhadap perubahan beban, antara lain 

adalah katup ekspansi otomatis (KEO) yang menjaga agar tekanan hisap atau 

tekanan evaporator besarnya tetap konstan. Bila beban evaporator bertambah 

maka temperatur evaporator menjadi naik karena banyak cairan refrigeran yang 

menguap sehingga tekanan di dalam saluran hisap (di evaporator) akan menjadi 

naik pula. Tekanan evaporasi menekan diafrahma dari satu sisi yang cenderung 

untuk menutup katup sedang tekanan pegas menekan diafrahma dari sisi 



lainnya yang cenderung membuka katub. Pada saat kompresor bekerja, katub 

berfungsi menjaga tekanan evaporasi seimbang dengan tekanan pegas.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Skema Kerja Katup Ekspansi Otomatik 

 

3. Katup Ekspansi Termostatik 

Katup ekspansi termostatik (KET) adalah katup ekspansi yang 

mempertahankan besarnya panas lanjut pada uap refrigeran di akhir evaporator 

tetap konstan, apapun kondisi beban di evaporator. Pada akhir evaporator 

diletakkan tabung sensor suhu (sensing bulb) dari KET tersebut. Peningkatan 

suhu dari evaporator akan menyebabkan uap atau cairan yang terdapat di 

tabung sensor suhu tersebut akan menguap (terjadi pemuaian) sehingga 

tekanannya meningkat. Peningkatan tekanan tersebut akan menekan diafragma 

ke bawah dan membuka katup lebih lebar. Hal ini menyebabkan cairan 

refrigeran yang berasal dari kondensor akan lebih banyak masuk ke evaporator. 

Akibatnya suhu panas lanjut di evaporator kembali pada keadaan normal, 

dengan kata lain suhu panas lanjut di evaporator di jaga tetap konstan pada 

segala keadaan beban. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Skema Kerja Katup Ekspansi Termostatik 

 

C. Alat dan Bahan 

 Alat Peraga Mesin Pendingin Kompresi Uap Visual Refrigeration Training Unit 

801 P.A. Hilton LTD 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 

 

 

 

 

 

 



E. Tugas Jam Keempat 

 Bukalah katup ekspansi termostatik dan tutup katup yang lain untuk 

mengetahui suhu uap superheated pada evaporator. 

 Tunggu sampai stabil lalu amati suhu masuk evaporator, suhu keluar 

evaporator, dan selisih kedua suhu tersebut selama 5 menit. 

 Ulangi proses tersebut sampai 3 kali untuk selisih suhu yang berbeda dengan 

cara memutar sekrup yang ada di katup ekspansi termostatik. 

 Amati kondisi superheated vapor pada evaporator dan catatlah parameter-

parameternya pada tabel berikut ini : 

Parameter Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 

Suhu masuk evaporator (oC)    

Suhu keluar evaporator (oC)    

Selisih Suhu (oC)    

Pressure gauge tekanan tinggi (bar)    

Pressure gauge tekanan rendah (bar)    

 

 Bandingkan hasil dari percobaan ini dengan percobaan terdahulu yang 

menggunakan pipa kapiler dan katup ekspansi otomatis. 

 Berikan komentar anda mengenai percobaan yang telah dilakukan dan buatlah 

kesimpulan dari percobaan ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latihan No.  : 5 

Pokok Bahasan : Refrigeran 

Judul Praktikum : Proses Pengisian Refrigeran 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami sifat-sifat fisik refrigeran  

2. Melakukan proses pengisian ulang refrigeran (charging).  

 

B. Dasar Teori 

Refrigeran adalah bahan pendingin berupa fluida yang digunakan untuk 

menyerap kalor melalui perubahan phasa cair ke gas (menguap) dan membuang 

kalor melalui perubahan phasa gas ke cair (mengembun). Refrigeran yang baik 

harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Tidak beracun, tidak berwarna, tidak berbau dalam semua keadaan. 

2. Tidak dapat terbakar atau meledak sendiri, juga bila bercampur dengan udara, 

minyak pelumas dan sebagainya. 

3. Tidak korosif terhadap logam yang banyak dipakai pada sistem refrigerasi 

dan air conditioning. 

4. Dapat bercampur dengan minyak pelumas kompresor, tetapi tidak 

mempengaruhi atau merusak minyak pelumas tersebut. 

5. Mempunyai struktur kimia yang stabil, tidak boleh terurai setiap kali 

dimampatkan, diembunkan dan diuapkan. 

6. Mempunyai titik didih yang rendah. Harus lebih rendah daripada suhu 

evaporator yang direncanakan. 

7. Mempunyai tekanan kondensasi yang rendah. Tekanan kondensasi yang 

tinggi memerlukan kompresor yang besar dan kuat, juga pipanya harus kuat 

dan kemungkinan bocor besar.  



8. Mempunyai tekanan penguapan yang sedikit lebih tinggi dari 1 atmosfir. 

Apabila terjadi kebocoran, udara luar tidak dapat masuk ke dalam sistem.  

9. Mempunyai kalor laten uap yang besar, agar jumlah kalor yang diambil oleh 

evaporator dari ruangan jadi besar.  

10. Apabila terjadi kebocoran mudah diketahui dengan alat-alat yang sederhana. 

11. Harganya murah. 

Refrigeran yang digunakan dalam sistem kompresi uap dikelompokkan 

menjadi refrigeran primer. Sedangkan jika fluida digunakan untuk memindahkan 

panas, maka fluida ini disebut sebagai refrigeran sekunder. Refrigeran yang 

digunakan pada sistem pendinginan kompresi uap harus mempunyai mempunyai 

sifat-sifat kimia, fisika, termodinamika tertentu yang sesuai dengan kondisi 

penggunaan. Jenis-jenis refrigeran yang digunakan dalam mesin pendingin 

kompresi uap dapat digolongkan menjadi : 

a. Golongan Halokarbon 

Refrigeran golongan halokarbon adalah jenis refrigeran yang umum digunakan. 

Refrigeran jenis ini meliputi refrigeran yang terdiri dari satu atau lebih dari tiga 

jenis ion golongan halogen (klorin, fluorin, dan bromin). Beberapa jenis 

refrigeran halokarbon yang umum digunakan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jenis refrigeran halokarbon 

Nomor Refrigeran Nama kimia Rumus kimia 

11 

12 

13 

22 

40 

113 

115 

Trikloromonofluorometan 

Diklorodifluorometan 

Monoklorotrifluorometan 

Monoklorodifluorometan 

Metil klorida 

Triklorotrifluoroetan 

Diklorotetrafluoroetan 

CCl3F 

CCl2F2 

CClF3 

CHClF2 

CH3Cl 

CCl2FCClF2 

CClF2CClF2 

 

 

 

 



b. Senyawa Anorganik. 

Awalnya, saat pendinginan hanya digunakan untuk tujuan khusus, hanya 

amoniak dan karbon dioksida yang dapat digunakan sebagai refrigeran. Saat 

pendinginan mulai dikenalkan pada masyarakat, sulfur dioksida, metil klorida 

dan metilen klorida digunakan karena sesuai dengan kompresor sentrifugal. 

Metilrn klorida dan karbon dioksida, karena faktor keamanannya digunakan 

untuk sistem pengkondisian udara (AC). Semua refrigeran ini, selain amonia, 

tidak digunakan lagi, kecuali pada sistem yang lama.  

c. Senyawa Hidrokarbon 

Banyak senyawa hidrokarbon yang digunakan sebagai refrigeran, umumnya 

digunakan pada industri minyak bumi, seperti metana, etana, propana, etilen, 

dan isobutilen. Kesemuanya flammable dan eksplosif. Digolongkan sedikit 

beracun karena mengandung efek bius pada tingkat tertentu. Etana, metana, 

dan etilen digunakan pada pendinginan suhu ekstra rendah. 

d. Azeotrop 

Senyawa azeotrop adalah suatu campuran yang tak dapat dipisahkan menjadi 

senyawa penyusunnya dengan cara distilasi. Senyawa ini menguap dan 

mengembun sebagai satu zat, tidak seperti campuran lainnya. Azeotrop yang 

paling dikenal adalah R502 yang merupakan campuran 48.8% R22 dan 51.2% 

R115. Azeotrop lainnya adalah R-500, campuran dari 73.8% R-12 dan 26.2% 

R-152a. 

 

C. Alat dan Bahan 

 Mesin Pendingin Kompresi Uap (AC atau kulkas), pompa Vakum, manifold 

gauge, leak detector, termometer, AVOmeter, dan tang ampere,  

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 



3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 

 

E. Tugas Jam Kelima : Pengisian Refrigeran 

Pengisian refrigeran dapat dilakukan dengan 2 cara : 

1. Pengisian refrigeran dalam bentuk cair 

2. Pengisian refrigeran dalam bentuk uap 

Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Pengisian Refrigeran : 

1. Lakukan Pemvakuman 

2. Sebelum pengisian refrigeran, pastikan dalam sistem pendingin baik AC 

maupun Kulkas [refrigerator] dalam keadaan vacuum yaitu keadaan dimana 

tidak ada udara maupun uap air di dalam sistem, dengan cara menurunkan 

tekanan hingga di bawah 1 atm, menggunakan pompa vakum 

3. Pastikan Rangkaian sistem baik pemipaan atau yang lainnya masih terpasang 

dengan benar, dan pasang manifold gauge dengan ketentuan sebagai berikut : 

4. Selang masih terpasang dengan manifold gauge warna merah ke nipel tekanan 

tinggi, 

5. Selang warna biru ke nipel tekanan rendah  

6. Selang warna hijau ke tangki refrigeran atau alat pengisi, dan katup tabung 

masih dalam keadaan tertutup. 

7. Pastikan refrigeran yang akan digunakan mencukupi 

8. Untuk menghindari kecelakaan pastikan yang berada disekitar mesin 

pendingin hanyalah alat yang dibutuhkan saja 

 

 

 

 

 

 

 



Pengisian Refrigerant dalam bentuk cair : 

Pastikan sistem dalam keadaan OFF 

 Balikkan tabung refrigeran menghadap kebawah 

agar isi refrigeran yang keluar dalam bentuk cair 

 Pasang manifold dan tabung refrigeran pada katup 

servis pada bagian tekanan rendah [masuk 

kompresor] 

 Buka katup tekanan tinggi yang berwarna merah, 

dan tutup katup tekanan rendah yang berwarna biru 

 Pastikan katup sevis dalam keadaan katup middle  

 Periksa kaca pengintai sampai aliran refrigeran 

berhenti mengalir dan tutup keran. 

 Amati kedua pengukur tekanan, tekanan tinggi maupun tekanan rendah. 

Keduanya harus menunjukkan tekanan yang sama [dalam keadaan OFF] 

Pengisian Refrigerant dalam bentuk uap : 

 Baliklah tabung refrigerant menghadap keatas agar isi 

refrigerant keluar dalam bentuk gas. 

 Operasikan mesin dan biarkan beberapa menit untuk 

mencapai steady state. 

 Hidupkan switch AC, dan amati pengukur tekanan 

manifold gauge tanda merah harus terlihat pada tekanan 

tinggi dan tanda biru pada tekanan rendah tetapi tidak 

dibawah 1 atm. 

 Pasang manifold dan tabung refrigeran pada katup 

servis bagian tekanan tinggi [keluaran kompresor] 

 Pastikan katup sevis dalam keadaan katup middle 

 Buka katup berwana biru [katup tekanan rendah], dan tutup katup berwarna 

merah [tekanan tinggi], buka sedikit demi sedikit katup manifold gauge warna 

biru [besar kecilnya  pembukaan akan mempengaruhi jumlah refrigerant yang 

mengalir dalam sistem]. 

Gambar 7. Posisi tabung saat pengisian 

refrigeran fasa cair 

 

Gambar 8. Posisi tabung saat pengisian 

refrigeran fasa uap 

 



Setelah posisi tabung dan pemasangan manifold, dan tabung refrigeran pada 

kedua proses di atas lakukan hal berikut ini : 

 Buka perlahan katup pada tabung refrigeran, amati tekanan yang sesuai dengan 

ketentuan refrigeran yang digunakan, atau perhatikan maksimal ampere pada 

name plate kompresor, jika tekanan atau ampere sudah menunjukan pada 

angka yang sesuai kapasitas maka tutup katup tabung refrigerant. 

 Tutup katup manifold gauge, dan baca alat ukur tekanan rendah dan tekanan 

tinggi yang sesuai dengan kapasitas refrigeran 

 Putar katup servis dalam keadaan back seated 

 Amati kedua pengukur tekanan, tekanan tinggi maupun tekanan rendah. 

Keduanya harus menunjukkan tekanan yang sama [dalam keadaan mati] 

 Amati sight glass dan bila jumlah gelembung menjadi semakin sedikit dan 

lembut menunjukkan bahwa pengisian sudah cukup, atau agar tidak terjadi 

kelebihan refrigeran, nyalakan sistem, lihat Ampere pada name plat 

kompressor misalnya 2 Ampere, jika ampere meter menunjukan 2 A tutup 

katup pada tabung refrigeran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latihan No.  : 6 dan 7 

Pokok Bahasan : Beban Pendinginan 

Judul Praktikum : Beban internal dan eksternal  

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami pengaruh beban pendinginan terhadap kinerja mesin pendingin. 

2. Memahami jenis-jenis beban pendinginan yang diterima oleh ruangan 

pendingin.  

 

B. Dasar Teori 

 Beban pendinginan merupakan total energi panas yang harus dihilangkan 

dari ruangan yang didinginkan per satuan waktu. Beban pendinginan total 

meliputi : 

1. Beban Transmisi, yaitu beban panas yang berpindah dari luar ruangan melalui 

permukaan dinding, lantai dan atap dari ruangan pendingin. 

2. Beban Produk, yaitu beban panas yang berasal dari produk yang disimpan di 

dalam ruangan pendingin. 

3. Beban Internal, yaitu beban panas yang berasal dari sumber panas internal 

seperti lampu, motor, dan orang yang berada di ruangan pendingin. 

4. Beban Infiltrasi, yaitu beban panas yang berasal dari udara panad yang masuk 

melalui celah-celah pintu atau jendela. 

1. Beban Transmisi 

 Beban transmisi merupakan beban panas sensibel yang berasal dari luar 

ruangan pendingin yang masuk melalui dinding, lantai, dan atap yang masuk 

secara konduksi ke dalam ruangan pendingin. Hal ini dikarenakan suhu di luar 

ruangan pendingin lebih tinggi dari suhu di dalam ruangan pendingin. Untuk 

meminimalisir panas yang masuk ke dalam ruangan pendingin, maka pada 



dinding ruangan perlu diinsulasi dengan bahan yang mempunyai konduktivitas 

termal yang rendah. 

 Beban panas sensibel yang masuk melalui dinding, lantai, dan atap dapat 

dihitung dari rumus perpindahan panas : 

 q = U  A  t 

dengan : 

q = panas yang masuk, W 

A = luas permukaan perpindahan panas, m2  

t = beda suhu di dalam dan di luar ruangan pendingin, oC 

U = koefisien perpindahan panas menyeluruh pada dinding, lantai, dan atap, yang 

dirumuskan dengan : 

 

oi hk
x

h

U
11

1


  

dengan : 

x = tebal dinding, m 

k = konduktivitas termal bahan, W/m.K 

hi = koefisien perpindahan panas konveksi di dalam ruangan, W/m2.K 

ho = koefisien perpindahan panas konveksi di luar ruangan, W/m2.K 

2. Beban Produk 

 Beban pendinginan dari produk yang dibawa dan disimpan di dalam 

ruangan pendingin terdiri dari : (1) panas yang harus dipindahkan dari produk 

agar suhunya mencapai suhu penyimpanan dan (2) panas yang dibawa oleh 

produk (umumya buah dan sayuran). Jumlah panas yang dipindahkan dapat 

dihitung dari rumus : 

1. Panas yang dipindahkan untuk mendinginkan dari suhu awal sampai suhu di 

atas titik beku produk : 

Q1 = m  c1 (t1 – t2) 

2. Panas yang dipindahkan untuk mendinginkan dari suhu awal sampai suhu titik 

beku produk : 

Q2 = m  c1 (t1 – tf) 



3. Panas yang dipindahkan untuk membekukan produk : 

Q3 = m  hif  

4. Panas yang dipindahkan untuk mendinginkan dari suhu awal sampai suhu di 

atas titik beku produk : 

Q4 = m  c2 (tf – t3) 

dengan : 

m = massa produk, kg 

c1 = panas jenis produk di atas titik beku, kJ/kg.K 

t1 = suhu awal produk di atas titik beku, oC 

t2 = suhu produk setelah didinginkan di atas titik beku, oC 

tf = suhu pada titik beku dari produk, oC 

hif = kalor laten pembekuan dari produk, kJ/kg 

c2 = panas jenis produk di bawah titik beku, kJ/kg.K 

t3 = suhu akhir produk di bawah titik beku, oC 

3. Beban Internal  

Beban panas internal diakibatkan oleh panas yang timbul karena 

orang/penghuni, lampu, dan peralatan/mesin. Untuk beban yang berasal dari 

lampu dapat dihitung berdasarkan kapasitas lampu (Watt) dikalikan dengan lama 

operasi dibagi dengan 24 jam 

jam 24

operasi jamlampu x  daya
  Qlampu   

Untuk beban penghuni/orang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan : 

 
jam 24

operasi jam ekivalen x panas x orangjumlah 
Qpenghuni   

 Panas ekivalen dari orang yang bekerja pada sebuah ruangan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ASHRAE Handbook, 2006 

Untuk beban motor listrik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan : 

 Qm = daya motor x panas ekivalen 

Panas ekivalen untuk motor listrik dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ASHRAE Handbook, 2006 

 

 

 



4. Beban Infiltrasi 

Beban infiltrasi adalah beban panas yang terjadi karena adanya pertukaran 

udara melalui pintu maupun ventilasi yang ada pada ruangan pendingin. Karena 

suhu udara di luar ruangan lebih tinggi daripada suhu di dalam ruangan maka jika 

ruangan pendingin dibuka maka ada udara panas dari luar yang masuk ke dalam 

ruangan pendingin. Beban panas ini tidak bisa dihindari karena adanya proses 

keluar masuk orang maupun produk dari maupun ke dalam ruangan pendingin 

sehingga terjadi pertukaran udara di dalam dan di luar ruangan. Beban infiltrasi ini 

dapat dihitung dengan persamaan : 

jam 24

gainheat  x jam 24per  udara pertukaran x Volume
Qi   

Dengan : 

Qi = Beban pertukaran udara (kW) 

V = Volume udara ruangan (m3) 

Heat gain = Beban pertukaran udara per m3 per jam 

Tabel pertukaran udara per 24 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ASHRAE Handbook, 1990 

 

 

 

 



Tabel beban heat gain untuk beban pertukaran udara per m3  

 

 

 

 

 

 

Sumber : ASHRAE Handbook, 1990 

 

C. Alat dan Bahan 

 Alat Peraga Mesin Pendingin Kompresi Uap Commercial Refrigeration 

Training Unit 802 P.A. Hilton LTD 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 

 

E. Tugas Jam Keenam : Beban eksternal 

 Praktikum ini bertujuan untuk menjelaskan kehilangan panas akibat adanya 

beban infiltrasi dari luar yang masuk ruang pendingin. 

 Pastikan ruang pendingin dalam keadaan tertutup rapat. 

 Amati dan ukurlah variabel-variabel berikut ini : Suhu lingkungan, tekanan 

evaporator, tekanan kondensor, suhu evaporator, suhu kondensor, suhu ruang 

pendingin, dan arus dari kompresor. 

 Lakukan percobaan selama 10 menit dan buat tabel sebagai berikut : 

 



No. Waktu  

(menit) 

Tlingk 

(oC) 

Plow 

(bar) 

Phigh 

(bar) 

Truang 

(oC) 

Tkond 

(oC) 

Tevap 

(oC) 

Arus 

(A) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 Bandingkan hasil dari percobaan ini apabila ruangan sedikit terbuka sehingga 

ada udara infiltrasi dari luar.   

 Berikan komentar anda mengenai percobaan yang telah dilakukan dan buatlah 

laporan dari kegiatan praktikum ini 

 

E. Tugas Jam Ketujuh : Beban internal 

 Praktikum ini bertujuan untuk menjelaskan adanya beban internal dari luar 

yang diakibatkan oleh lampu dan produk. 

 Pastikan ruang pendingin dalam keadaan tertutup rapat kemudian nyalakan 

lampu yang ada di ruangan pendingin. 

 Amati dan ukurlah variabel-variabel berikut ini : Suhu lingkungan, tekanan 

evaporator, tekanan kondensor, suhu evaporator, suhu kondensor, suhu ruang 

pendingin, dan suhu pada dinding ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 



 Lakukan percobaan selama 10 menit dan buat tabel sebagai berikut : 

No. Waktu  

(menit) 

Tlingk 

(oC) 

Plow 

(bar) 

Phigh 

(bar) 

Truang 

(oC) 

Tkond 

(oC) 

Tevap 

(oC) 

Arus 

(A) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 Bandingkan hasil dari percobaan ini apabila ada tambahan beban pendinginan 

berupa beban produk. 

 Berikan komentar anda mengenai percobaan yang telah dilakukan dan buatlah 

laporan dari kegiatan praktikum ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latihan No. : 8 

Pokok Bahasan : Proses Penyimpanan Bahan Pangan 

Judul Praktikum : Karakteristik Pendinginan Berbagai Macam Bahan Pangan    

Lokasi : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami prinsip dasar proses pendinginan bahan pangan. 

2. Memahami karakteristik berbagai macam bahan pangan dalam proses 

pendinginan. 

 

B. Teori 

Respirasi pada buah dan sayuran masih berlangsung setelah dipanen, 

sampai buah dan sayuran tersebut membusuk. Untuk berlangsungnya respirasi 

diperlukan suhu optimum, yaitu suhu dimana proses metabolisma (termasuk 

respirasi) berlangsung dengan sempurna. Pada suhu yang lebih tinggi atau lebih 

rendah dari suhu optimum, metabolisma akan berjalan kurang sempurna bahkan 

berhenti sama sekali pada suhu yang terlalu tinggi atau terlalu vendah. Setiap 

penurunan 8 oC pada suhu penyimpanan, metabolisme berkurang setengahnya. 

Penyimpanan suhu rendah dapat memperpanjang masa hidup jaringan-jaringan 

dalam bahan pangan tersebut karena aktivitas respirasi menurun dan menghambat 

aktivitas mikroorganisme. Penyimpanan dingin tidak  membunuh, mikroba, tetapi 

hanya menghambat aktivitasnya, oleh karena itu setiap bahan pangan yang akan 

didinginkan harus dibersihkan lebih dahulu. 

Cara Pengawetan pangan dengan suhu rendah ada 2 macam yaitu 

pendinginan (cooling) dan pernbekuan (freezing). Pendinginan adalah 

penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan yaitu -2 sampai + 10 C. 

Pendinginan yang biasa dilakukan sehari-hari dalam lernari es pada umumnya 

mencapai suhu 5-8 oC. Pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam 



keadaan beku. Pembekuan  yang baik biasanya dilakukan pada suhu -12 sampai -

24 oC Pembekuan cepat (quick freezing) dilakukan pada suhu -24 sampai -40 oC. 

Pembekuan cepat ini dapat terjadi dalam waktu kurang dari 30 menit. Sedangkan 

pembekuan lambat biasanya berlangsung selama 30 – 72 jam. Pendinginan 

biasanya akan mengawetkan berapa hari atau minggu tergantung dari macam 

bahan pangannya. sedangkan pernbekuan dapat mengawetkan bahan pangan 

untuk beberapa bulan atau kadang-kadang beberapa tahun. 

Pada dasarnya kita menginginkan laju pendinginan yang cepat dan 

lambatnya laju penghangatan bila menangani produk segar.  Untuk meyakinkan 

pendinginan yang cepat dan penghangatan dapat dicegah, ruang penyimpanan 

dingin harus mampu secara aktif menampung dan melepaskan beban panas yang 

dihasilkan dari berbagai sumber panas.  

Panas adalah bentuk energi seperti  energi sinar, energi kinetik, energi 

potensial dan energi kimia.  Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk 

lainnya tetapi total energi di dalam sistem adalah tetap konstan.  Energi dilibatkan 

dalam perubahan-perubahan fase suatu benda.  Panas dapat diabsorb atau 

dilepaskan bila perubahan fase tersebut terjadi. Energi panas bergerak dari daerah 

dengan level energi tinggi (panas) ke level energi rendah (dingin). Selama 

pendinginan, air dalam produk berubah dari cair menjadi gas (uap air), menyerap 

panas dari produk.  Uap air menguap (ke area dengan level energi rendah – ruang 

pendingin), mendinginkan produk. 

Laju pendinginan sangat ditentukan oleh:  

 Perbedaan suhu dari produk dan pendingin atau coolant.  

 Banyaknya kontak yang dicapai antara produk dan coolant.  

 Konduktivitas termal dari produk dan pengemas 

Banyak cara untuk mendinginkan produk setelah panen.  Teknik 

pendinginan dapat menggunakan udara, air, evaporasi air dan es sebagai coolant.  

Tabel berikut menunjukkan lima cara pendinginan produk dengan spesifikasi 

produknya : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Room Cooling 

Cara pendinginan ini secara luas digunakan walaupun hanya memberikan pola 

pendinginan tidak seragam dan lambat.  Dalam room cooling, produk dalam 

kemasan atau curah ditempatkan dalam ruangan.  Pendinginan dicapai melalui 

konduktivitas termal.  Panas ditengah produk dan di tengah kemasan harus 

dihantarkan melalui sel-sel berdekatan ke luar produk dan selanjutnya melalui 

produk-produk berdekatan ke permukaan kemasan.  Panas kemudian harus 

dihantarkan melalui dinding kemasan sebelum dapat diambil keluar oleh udara 

dingin yang tersirkulasi dalam ruang pendingin. 

2. Forced-Air Cooling  

Cara ini banyak digunakan, mudah, tidak mahal untuk diinstal pada ruang 

pendingin yang sudah ada dan cocok untuk kisaran produk hortikultura dan 

kemasan yang luas. Udara dingin sebagai coolant dihembuskan melalui 

kemasan atau wadah curah, mengkondisikan kontak langsung dengan produk.  

Cara ini dibantu dengan kipas besar yang mampu mensirkulasikan udara yang 

banyak dan cepat.  

3. Hydrocooling  

Cara ini menggunakan air dingin sebagai coolant. Karena air sebagai 

konduktor panas sangat baik, sistem ini mampu menurunkan suhu produk (35 

oC) menjadi mendekati suhu penyimpanan (seperti 5 oC) secara cepat (15 – 45   

menit).  Kebanyakan hydrocooling dilaksanakan dengan wadah curah sebelum 

dikemas lebih lanjut.  Cara pendinginan ini cocok untuk berbagai jenis buah 



dan sayuran.  Kebanyakan sayuran daun, sayuran akar, sayuran batang, dan 

sayuran buah.dapat di hydrocooling. 

4. Vacuum Cooling 

Pendinginan dengan cara ini dicapai melalui penguapan air. Vacuum adalah 

menurunkan tekanan udara dalam chamber sampai 4.6 mm Hg dimana air 

menguap (menguap dari produk) pada suhu 0 oC.  Produk dikemas dan 

ditempatkan dalam chamber yang kuat yang bentuk umumnya seperti tangki 

minyak.  Di dalam tangki atau chamber tersebut terdapat koil yang mengkon-

densasikan uap air  dari produk menjadi air yang selanjutnya dikeluarkan 

melalui kran. 

5. Package Icing  

Metode ini ditentukan oleh jumlah es yang digunakan pada kemasan.  Jumlah 

es yang dibutuhkan untuk mendinginkan produk bervariasi dan tergantung 

pada produknya.  Karena perbedaan suhu antara es dengan produk adalah 

besar, maka awalnya akan terjadi pendinginan yang cepat.  Laju pendinginan 

akan menurun nyata karena es mencair. 

C. Alat dan Bahan 

 Alat Peraga Mesin Pendingin Kompresi Uap Commercial Refrigeration 

Training Unit 802 P.A. Hilton LTD 

 Daging sapi, buah apel, sayur tomat, dan ikan tongkol 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 

 

 



 

E. Tugas Jam Kedelapan  

 Timbanglah berat dari keempat macam produk pangan yaitu daging sapi, buah 

apel, sayur tomat dan ikan tongkol pada timbangan digital. 

 Taruh termokopel pada masing-masing bahan tersebut dan catatlah suhu awal 

bahan 

 Masukkan keempat bahan tersebut ke dalam ruang pendingin lalu tutup ruang 

pendingin tersebut dengan rapat. 

 Parameter-parameter yang diukur yaitu : tekanan evaporator dan kondensor, 

suhu ruang pendingin, suhu kondensor, suhu masing-masing bahan, suhu 

lingkungan, dan arus kompresor. 

 Amati perubahan parameter-paramater tersebut selama 5 menit selama selang 

waktu 90 menit. 

 Bandingkan laju pendinginan dari masing-masing bahan pangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latihan No.  : 9 

Pokok Bahasan : Pembekuan dan Penyimpanan Beku 

Judul Praktikum : Penyimpanan Beku Pada Cold Storage  

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

3. Memahami prinsip dasar proses pembekuan bahan pangan. 

4. Memahami karakteristik berbagai macam bahan pangan dalam proses 

pembekuan. 

 

B. Teori 

Pembekuan merupakan suatu cara pengawetan bahan pangan dengan cara 

membekukan bahan pada suhu di bawah titik beku pangan tersebut. Dengan 

membekunya sebagian kandungan air bahan atau dengan terbentuknya es 

(ketersediaan air menurun), maka kegiatan enzim dan jasad renik dapat dihambat 

atau dihentikan sehingga dapat mempertahankan mutu bahan pangan.  Mutu hasil 

pembekuan masih mendekati buah segar walaupun tidak dapat dibandingkan 

dengan mutu hasil pendinginan.  

Menurut Tambunan (1999), pembekuan berarti pemindahan panas dari 

bahan yang disertai dengan perubahan fase dari cair ke padat, dan merupakan 

salah satu proses pengawetan yang umum dilakukan untuk penanganan bahan 

pangan.  Pada proses pembekuan, penurunan suhu akan menurunkan aktifitas 

mikroorganisma dan sistem enzim, sehingga mencegah kerusakan bahan pangan.  

Selain itu, kristalisasi air akibat pembekuan akan mengurangi kadar air bahan 

dalam fase cair di dalam bahan pangan tersebut sehingga menghambat 

pertumbuhan mikroba atau aktivitas sekunder enzim. 

Proses pembekuan terjadi secara bertahap dari permukaan sampai pusat 

bahan.  Pada pemukaan bahan, pembekuan berlangsung cepat sedangkan pada 



bagian yang lebih dalam, proses pembekuan berlangsung lambat (Brennan, 1981). 

Pada awal proses pembekuan, terjadi fase precooling dimana suhu bahan 

diturunkan dari suhu awal ke suhu titik beku.  Pada tahap ini semua kandungan air 

bahan berada pada keadaan cair (Holdworth, 1968).  Setelah tahap precooling 

terjadi tahap perubahan fase, pada tahap ini terjadi pembentukan kristal es 

(Heldman dan Singh, 1981).  

Metode yang umum digunakan adalah :  

 Penggunaan udara dingin yang ditiupkan atau gas lain dengan suhu rendah 

kontak langsung dengan makanan, misalnya dengan alat-alat pembeku tiup 

(blast), terowongan (tunnel), bangku fluidisasi (fluidised bed), spiral, tali (belt) 

dan lain-lain.  

 Kontak langsung misalnya alat pembeku lempeng (plate freezer), di mana 

makanan atau cairan yang telah dikemas kontak dengan permukaan logam 

(lempengan, silindris) yang telah didinginkan dengan mensirkulasi cairan 

pendingin (alat pembeku berlempeng banyak). 

 Perendaman langsung makanan ke dalam cairan pendingin, atau 

menyemprotkan cairan pendingin di atas makanannya (misalnya nitrogen cair 

dan freon, larutan gula atau garam). 

Dalam proses pengawetan pangan dikenal mesin pembeku (freezer) dan 

penyimpanan dingin (cold storage). Freezer berfungsi untuk menurunkan suhu 

bahan kemudian membekukannya sampai dengan suhu beku yang aman untuk 

disimpan. Sedangkan cold storage berfungsi untuk menyimpan bahan yang sudah 

dingin atau beku dan mempertahankan suhu beku tersebut. Pembekuan dan 

penyimpanan beku merupakan cara yang paling baik untuk penyimpanan jangka 

panjang. Jika cara pengolahan dan pembekuannya baik serta bahan mentahnya 

masih segar, maka dapat dihasilkan ikan beku yang bila dicairkan (thawing) masih 

mendekati kondisi segarnya (Moeljanto, 1992). 

Pembekuan dan penyimpanan beku mempunyai perbedaan penting 

berkaitan dengan proses pembekuan. Pada proses pembekuan, panas yang diambil 

kemudian diikuti dengan turunnya suhu bahan yang dibekukan dan berubahnya 

sebagian besar kandungan air dalam bahan menjadi es (Moeljanto, 1992). 



Umumnya ikan dibekukan sampai dengan suhu -18 oC. Penyimpanan beku berarti 

meletakkan bahan yang sudah beku di dalam ruangan dengan suhu yang 

dipertahankan sama dan telah ditentukan sebelumnya (misalkan -25 oC). 

C. Alat dan Bahan 

 Kertas milimeter blok 

 Penggaris dan pensil 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 

 

E. Tugas Jam Kesembilan : 

Perhatikan sistem operasi dari sebuah cold storage : 

 Amati jenis mesin pendingin dan sistem pendinginan yang digunakan. 

 Ukurlah luasan dari cold storage tersebut 

 Identifikasi jenis-jenis beban pendinginan yang ada pada cold storage tersebut 

serta jam operasi dari cold storage tersebut 

 Gambarlah layout dari cold storage tersebut dan hitung kebutuhan energi listrik 

yang dibutuhkan oleh cold storage tersebut selama proses pembekuan atau 

penyimpanan beku. 

 

 

 

 

 

 



Latihan No.  : 10 

Pokok Bahasan : Sistem Tata Udara 

Judul Praktikum : Grafik Psikrometrik (Psycrometric chart)  

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami prinsip-prinsip penyegaran udara. 

2. Menginterprestasikan garis-garis yang ada pada grafik psikrometrik 

3. Mengaplikasikan grafik psikrometrik ke dalam sistem tata udara. 

 

B. Teori 

Psikrometrik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat (properties) udara. 

Pada bidang teknik tata udara, psikrometrik meliputi pengukuran dan menghitung 

sifat-sifat udara luar dan udara yang ada di dalam ruangan bangunan yang 

dikondisikan. Psikrometrik juga digunakan untuk mencari kondisi udara yang 

pasti akan lebih nyaman dalam ruangan yang dikondisikan. Grafik psikrometrik 

merupakan alat penyederhana dalam pengukuran sifat-sifat udara dan mengurangi 

beberapa perhitungan rumit ketika mencari sifat-sifat udara. Industri pembuat alat 

tata udara (AC) akan mempunyai bentuk grafik yang sedikit berlainan, yang 

mungkin disebabkan berlainan lokasi tempat informasi didapat. Namun demikian, 

tetap mempunyai dasar yang sama bahwa grafik psikrometrik merupakan sebuah 

grafik sederhana yang mewakili kondisi atau sifat-sifat udara. Sifat-sifat udara 

tersebut seperti: temperatur, kandungan uap air di udara (humidity) dan titik 

kondensasi yang biasa disebut titik pengembunan (dewpoint). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Grafik Psikrometrik 

Berikut ini adalah parameter-parameter yang ada pada grafik psikrometrik : 

1. Temperatur Bola Kering (db, dry bulb temperature), yaitu temperatur udara 

yang diukur dengan menggunakan termometer biasa 

2. Temperatur Bola Basah (wb, wet bulb temperature), yaitu temperatur udara 

luar yang diukur dengan menggunakan thermometer biasa berselubung kain 

basah pada ujung lancipnya 

3. Kandungan Uap Air Relatif (RH, Relative Humidity), yaitu jumlah uap air yang 

ada dalam udara dibandingkan dengan jumlah uap air maksimum yang dapat 

dimiliki oleh udara pada kondisi yang sama (temperatur dan tekanannya sama). 

4. Temperatur Titik Pengembungan (dp, dew point temperature), yaitu temperatur 

saat uap air mulai mengembun pada suatu permukaan 

5. Tetes Uap Air (grains of moisture), yaitu ukuran yang digunakan untuk 

menghitung jumlah uap air yang ada di udara. 

 



Bila ada dua parameter yang diketahui maka kedua parameter tersebut 

diplotkan pada chart sehingga ketemu titik potongnya (misalnya titik P). 

Kemudian dari titik potong tersebut dapat ditentukan parameter lainnya. Misalkan 

diketahui suhu bola kering 95 oF, dan suhu bola basah 76 oF. Dari kedua data ini 

kita dapatkan titik potong di titik P. Dengan dikethuinya titik potong ini maka data 

lain yang diperlukan dapat diketahui. Besarnya kelembaban relatif (RH) adalah 

42%. Kelembaban psesifik (w) adalah 104,5 g/lb. Volume spesifik (SpV) adalah 

14,3 ft3/lb. Suhu titik embun (DP) adalah 68,6 oF. Enthalpy (H) adalah 39,55 

Btu/lb. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Pembacaan grafik psikrometrik 

C. Alat dan Bahan 

 Kertas milimeter blok 

 Penggaris dan pensil 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 



 

E. Tugas Jam Kesepuluh: 

1. Tentukan besarnya  suhu titik embun, suhu bola basah dan kandungan uap 

airnya bila diketahui Suhu bola kering di suatu ruang : 30 oC dan 

kelembabannya 60% RH.  

2. Tentukan besarnya  suhu titik embun, suhu bola basah dan kandungan uap air 

nya bila diketahui Suhu bola kering di suatu ruang : 30 oC dan kelembabannya 

90% RH 

3. Tentukan besarnya  kandungan uap air dalam gr/kg pada suatu ruang  yang 

mempunyai suhu Suhu bola kering di suatu ruang : 30 oC dan kelembabannya 

60% RH.   

4. Tentukan besarnya  kandungan uap air dalam grain/kg pada suatu ruang  yang 

mempunyai suhu Suhu bola kering di suatu ruang : 30 oC dan kelembabannya 

90% RH 

5. Suatu ruang mempunyai data sebagai berikut : suhu bola kering 83 Db dan 

suhu bola basah 60 WB. Tentukan  : (a) Enthalphy, (b) Ratio Humiditas, (c) 

Suhu titik embun, (d) kelembaban relatif (e) Derajad saturasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latihan No.  : 11 

Pokok Bahasan : Pemeliharaan Sistem Refrigerasi 

Judul Praktikum : Pemipaan Sistem Refrigerasi 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

3. Memahami sifat-sifat fisik refrigeran  

4. Melakukan proses penggatian refrigeran (retrofiting) untuk proses pengisian 

ulang. 

 

B. Dasar Teori 

Sistem refrigerasi kompresi uap, terdiri dari empat komponen utama, yaitu 

kompresor, kondensor, katub ekspansi dan evaporator. Kempat komponen utama 

tersebut saling dihubungkan dengan menggunakan pipa. Pipa yang banyak 

digunakan dalam peralatan refrigerasi dan tata udara adala pipa tembaga. Pipa lain 

yang sering digunakan adalah pipa alumunium, pipa baja, pipa baja tahan karat, 

dan pipa plastik.  

Pemilihan ukuran pipa yang digunakan harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut :  

 Drop tekanan harus sekecil mungkin 

 Dapat mengalirkan bahan refrigerant sesuai dengan perencanan atau kecepatan 

sirkulasi refrigerannya sesuai.   

Kalau pipa yang digunakan terlalu kecil akan mengakibatkan : 

 Kerugian gesekan 

 Bunyi yang keras dan bising karena kecepatan yang tidak sesuai 

Kalau pipa yang digunakan ukurannya terlalu besar akan mengakibatkan :  

 Kegagalan pengembalian minyak/oli kompresor 

 Pengeringan minyak/oli kompresor yang akhirnya kompresor menjadi macet 



Jenis-jenis pipa yang sering digunakan dalam sistem pemipaan mesin 

pendingin kompresi uap antara lain : 

6. Pipa Tembaga 

Pipa tembaga adalah pipa yang paling sering digunakan untuk keperluan mesin 

pendingin yang menggunakan bahan refrigeran jenis R.11, R.12, R.22, dan 

R.502. Pipa tembaga yang dipergunakan pada mesin pendingin adalah pipa 

tembaga khusus yang disebut ACR TUBING (Air Conditioning and 

Refrigeration Tubing) yang telah dirancang dan memenuhi 

persyaratan/karakteristik khusus untuk mesin pendingin. 

7. Pipa Aluminium 

Pipa Alluminium  banyak dipergunakan sebagai bahan evaporator. Daya hantar 

panas pipa alluminium ini tidak begitu baik jika dibandingkan dengan daya 

hantar panas pipa tembaga, dan harganyapun relatif lebih mahal.   

8. Pipa Baja 

Pipa baja juga banyak sekali dipergunakan pada mesin pendingin untuk 

keperluan domestik, seperti halnya pada kondensor lemari es. Pipa tembaga 

atau kuningan tidak dapat digunakan pada sistem pendingin yang 

menggunakan bahan refrigeran amoniak (R.717), dimana sifat pipa tembaga ini 

mudah bereaksi jika terkena amoniak, jadi untuk mesin pendingin yang 

menggunakan bahan refrigerannya amoniak harus menggunakan pipa baja.  

9. Pipa Fleksibel 

Getaran-getaran yang diakibatkan oleh bekerjanya kompresor dapat 

mengakibatkan kerusakan pada sambungan pipa, khususnya sambungan pipa 

ke kompresor. Untuk mengatasi hal tersebut maka pada bagian tersebut perlu 

dipasang pipa fleksibel yang dapat meredam getaran. Bahan konstruksi dari 

pipa fleksibel terbuat dari selang perunggu fleksibel yang dilapisi dengan 

anyaman pita rambut perunggu dan disambungkan dengan pipa tembaga 

sebagai ujung-ujungnya. Pipa fleksibel ini dapat digunakan pada mesin 

pendingin yang menggunakan bahan refrigerant R12, R13, R22, R24, R114, 

R502 atau yang sejenisnya kecuali untuk NH3 (Amoniak).  

 



C. Alat dan Bahan 

 Pipa tembaga, Pemotong Pipa Tembaga, Flaring Tool, Swaging Tool, 

Pembengkok Pipa, Brazzing Tool.    

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 

 

E. Tugas Jam Kesebelas : Pemipaan Mesin Pendingin 

 Dalam proses pemipaan sistem refrigerasi ini ada beberapa pekerjaan yang 

dapat dilakukan, antara lain : 

1. Cutting Copper Tubing  

Cutting Copper Tubing adalah proses pemotongan pipa tembaga dengan 

menggunakan pemotong pipa (tubing cutter). Pemotong pipa tembaga (tubing 

cutter) digunakan agar potongan menjadi rata dan pipa tetap bulat serta tidak 

ada retakan, hal ini penting agar pada saat pipa di flare atau di swage pipa tidak 

pecah dan hasilnya baik. 

2. Flaring Copper Tubing  

Flaring Copper Tubing adalah proses untuk mengembangkan ujung pipa 

tembaga dengan menggunakan flaring tools agar pipa dapat disambung dengan 

sambungan pipa dari kuningan yang berulir (flare fitting). Sebelum ujung pipa 

dikembangkan, terlebih dahulu memasukkan flare nut (mur dari kuningan). 

Selanjutnya baru ujung pipa tersebut di masukkan pada flaring block, dengan 

ujung pipa dibuat 3 mm di atas flaring block. 

 

 



 

3. Swaging Copper Tubing 

Swaging copper tubing adalah proses  untuk membesarkan ujung pipa tembaga 

dengan menggunakan Swaging tool, agar dua buah pipa yang sama 

diameternya dapat disambung dengan las perak (silver brazing).  Panjang 

sambungan untuk tiap ukuran pipa berbeda, pada umumnya diambil sepanjang 

diameter dari pipa yang akan disambung. 

4. Bending Copper Tubing  

Bending copper tubing adalah proses untuk membengkokkan pipa tembaga 

lunak dengan menggunakan tube bender agar diperoleh hasil bengkokkan yang 

tepat dan rapi. Pemakaian tube bender juga dapat menghindarkan pipa menjadi 

gepeng atau rusak pada saat pipa dibengkokkan.  

5. Brazing Copper Tubing 

Brazing copper tubing adalah proses yang diperlukan untuk menyambung pipa 

atau menutup kebocoran. Pipa yang akan disambung biasanya dipanaskan di 

atas temperatur material pengisi tetapi masih dibawah titik leleh material pipa 

(antara 600 – 800 oC). Pemanasan dilakukan dengan semburan api hasil 

pembakaran bahan bakar dengan oksigen atau udara. Material pengisi yang 

umum digunakan adalah silver (perak) dan untuk hasil brazing yang baik 

biasanya digunakan flux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latihan No.  : 12 

Pokok Bahasan : Mesin Pendingin Alternatif 

Judul Praktikum : Mesin Pendingin absorpsi 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami prinsip kerja mesin pendingin absorpsi  

2. Menganalisa performansi mesin pendingin absorpsi 

 

B. Dasar Teori 

Siklus pendinginan absorbsi mirip dengan siklus pendinginan kompresi 

uap.  Perbedaan utama kedua siklus tersebut adalah gaya yang menyebabkan 

terjadinya perbedaan tekanan antara tekanan penguapan dan tekanan kondensasi 

serta cara perpindahan uap dari wilayah bertekanan rendah ke wilayah bertekanan 

tinggi. Pada sistem pendingin kompresi uap digunakan kompresor, sedangkan 

pada sistem pendingin absorbsi digunakan absorber dan generator.  Uap 

bertekanan rendah diserap di absorber, tekanan ditingkatkan dengan pompa dan 

pemberian panas di generator sehingga absorber dan generator dapat 

menggantikan fungsi kompresor secara mutlak.   

Untuk melakukan proses kompresi tersebut, sistem pendingin kompresi 

uap memerlukan masukan kerja mekanik sedangkan sistem pendingin absorbsi 

memerlukan masukan energi panas.  Oleh sebab itu, siklus kompresi uap sering 

disebut sebagai siklus yang digerakkan dengan kerja (work-operated) dan siklus 

absorbsi disebut sebagai siklus yang digerakkan dengan panas (heat operated).  

Salah satu keunggulan sistim absorbsi adalah karena menggunakan panas sebagai 

energi penggerak.  Panas sering disebut sebagai energi tingkat rendah (low 

level energy) karena panas merupakan hasil akhir dari perubahan energi dan 



sering kali tidak didaur ulang.  Pemberian panas dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, seperti menggunakan kolektor surya. 

Dasar siklus absorbsi disajikan pada gambar 11.  Pada gambar ditunjukkan 

adanya dua tingkat tekanan yang bekerja pada sistem, yaitu tekanan rendah yang 

meliputi proses penguapan (di evaporator) dan penyerapan (di absorber), dan 

tekanan tinggi yang meliputi proses pembentukan uap (di generator) dan 

pengembunan (di kondensor).  Siklus absorbsi juga menggunakan dua jenis zat 

yang umumnya berbeda, zat pertama disebut penyerap sedangkan yang kedua 

disebut refrigeran.  Selanjutnya, efek pendinginan yang terjadi merupakan akibat 

dari kombinasi proses pengembunan dan penguapan kedua zat pada kedua tingkat 

tekanan tersebut.  Proses yang terjadi di evaporator dan kondensor sama dengan 

pada siklus kompresi uap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Skema kerja proses pendinginan absorpsi 

Kerja siklus secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 

Proses 1-2/1-3 :  

Larutan encer campuran zat penyerap dengan refrigeran (konsentrasi zat penyerap 

rendah) masuk ke generator pada tekanan tinggi. Di generator panas dari sumber 

bersuhu tinggi ditambahkan untuk menguapkan dan memisahkan refrigeran dari 

zat penyerap, sehingga terdapat uap refrigeran dan larutan pekat zat penyerap.  



Larutan pekat campuran zat penyerap mengalir ke absorber dan uap refrigeran 

mengalir ke kondensor. 

Proses 2-7 :       

Larutan pekat campuran zat penyerap dengan refrigeran (konsentrasi zat penyerap 

tinggi) kembali ke absorber melalui katup cekik.  Penggunaan katup cekik 

bertujuan untuk mempertahankan perbedaan tekanan antara generator dan 

absorber. 

Proses 3-4 :      

Di kondensor, uap refrigeran bertekanan dan bersuhu tinggi diembunkan, panas 

dilepas ke lingkungan, dan terjadi perubahan fase refrigeran dari uap ke cair.  Dari 

kondensor dihasilkan refrigeran cair bertekanan tinggi dan bersuhu rendah. 

Proses 4-5 :       

Tekanan tinggi refrigeran cair diturunkan dengan menggunakan katup cekik 

(katup ekspansi) dan dihasilkan refrigeran cair bertekanan dan bersuhu rendah 

yang selanjutnya dialirkan ke evaporator. 

Proses 5-6 :       

Di evaporator, refrigeran cair mengambil panas dari lingkungan yang akan 

didinginkan dan menguap sehingga terjadi uap refrigeran bertekanan rendah. 

Proses 6-8/7-8 :  

Uap refrigeran dari evaporator diserap oleh larutan pekat zat penyerap di absorber 

dan membentuk larutan encer zat penyerap.  Jika proses penyerapan tersebut 

terjadi secara adiabatik, terjadi peningkatan suhu campuran larutan yang pada 

gilirannya akan menyebabkan proses penyerapan uap terhenti.  Agar proses 

penyerapan berlangsung terus-menerus, absorber didinginkan dengan air yang 

mengambil dan melepaskan panas tersebut ke lingkungan. 

Proses 8-1 :      

 Pompa menerima larutan cair bertekanan rendah dari absorber, meningkatkan 

tekanannya, dan mengalirkannya ke generator sehingga proses berulang secara 

terus menerus. 

 

 



Analisa Pendinginan Absorbsi 

Siklus pendinginan absorbsi pada prinsipnya merupakan kombinasi dari 2 

siklus, yaitu siklus tenaga dan siklus pendinginan, seperti disajikan pada Gambar 

6-3.  Siklus tenaga menghasilkan kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses 

pengempaan (kompresi) uap yang dihasilkan oleh evaporator.  Siklus tenaga 

menerima panas qg pada suhu Ts, melepas energi W dalam bentuk kerja ke siklus 

pendinginan, dan melepas sejumlah qa energi ke lingkungan dalam bentuk panas 

pada suhu Ta.  Siklus refrigerasi menerima kerja sebesar W dan menggunakannya 

untuk memompa sejumlah qe panas pada suhu pendinginan Tr kemudian 

melepaskan sejumlah qc panas pada suhu lingkungan Ta. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Siklus Pendinginan absorpsi 

Dari definisi COP, untuk siklus tenaga berlaku persamaan: 

 

......................................................................  ...... 1 

sedangkan untuk siklus pendinginan berlaku, 

 

......................................................................... 2 

Koefisien penampilan (COP) siklus absorbsi ideal atau siklus pendinginan yang 

digerakkan dengan panas didefinisikan sebagai : 

 

 .............................. 3 ............. 3 

Dengan memasukkan persamaan [6-1] dan [6-2] diperoleh koefisien penampilan 

ideal 
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-
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Dari persamaan di atas dapat diambil beberapa kecenderungan, yaitu : 

- COP meningkat jika Tg meningkat 

- COP meningkat jika Te meningkat 

- COP menurun jika Ta menurun 

Dalam beberapa hal, penggunaan COP untuk melihat penampilan sistem 

pendinginan absorbsi tidak menguntungkan karena nilainya sangat rendah 

dibandingkan dengan COP sistem pendinginan kompresi uap.  Akan tetapi, hal ini 

tidak mutlak menunjukkan bahwa penampilan kerja sistem absorbsi lebih rendah 

dibandingkan sistem kompresi uap karena definisi keduanya sangat berbeda.  COP 

sistem kompresi uap adalah perbandingan laju pendinginan terhadap tenaga dalam 

bentuk kerja yang diberikan pada sistem, sedangkan pada sistem absorbsi adalah 

perbandingan terhadap penambahan panas pada generator.  Secara umum, energi 

dalam bentuk kerja lebih tinggi nilai dan harganya dibandingkan dalam bentuk 

panas. 

Analisis terhadap siklus pendinginan absorbsi sederhana dapat dilakukan 

dengan menggunakan Gambar 13 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Analisa Proses Pendinginan Absorpsi 
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a. Keseimbangan massa 

Di absorber : 
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Di generator : 
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............................................................ 7a 

 

............................................................ 7b 
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Di kondensor dan evaporator : 

m4 = m5 dan m6 = m7 ............................................................ 9 

yaitu massa refrigeran yang mengalir jika konsentrasi zat penyerap yang 

terkandung pada refrigeran setelah keluar dari generator (pada titik 4) dianggap 

nol (keadaan ideal). 

b. Keseimbangan energi 

Energi masuk = energi keluar : 
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   dimana : 

 

............................................................ 11 

 

............................................................ 12 

 

............................................................ 13 
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dimana : 

h          : entalpi (kJ/kg) 

m         : laju aliran massa (kg/det) 

p          : tekanan (kPa) 

q          : energi (kJ/kg) 

v          : volume jenis larutan (m3/kg) 

wp        : kerja pompa (kW/kg) 

x          : konsentrasi penyerap (-) 

hp        : efisiensi pompa (-) 

huruf kecil 1-8 : sesuai dengan gambar 13 

a        : absorber (penyerap)         c     : campuran 



e        : evaporator                      g     : generator 

k        : kondensor                       r     : refrigeran 

 

C. Alat dan Bahan 

 Spidol, Kertas HVS dan kertas CD 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 

 

E. Tugas Jam Keduabelas : 

Kerjakanlah soal-soal berikut ini : 

1. Sebuah sistem pendinginan absorpsi menerima panas dari sumber panas bersuhu 

130 oC untuk mempertahankan suhu ruang pendingin sebesar -5 oC. Jika suhu 

lingkungan adalah 27 oC, berapakah COP dari mesin pendingin tersebut ? 

2. Panas diberikan oleh sumber panas bumi untuk sistem pendinginan absorpsi pada 

suhu 130 oC dengan laju 5 x 105 kJ/h. Jika suhu lingkungan 25 oC dan suhu ruang 

pendingin -30 oC, berapakah laju panas maksimum yang dapat dipindahkan dari 

ruang pendingin tersebut ? 

3. Suatu mesin pendingin jenis absorbsi air-LiBr bekerja dengan suhu di 

generator 100 oC, kondensor 40 oC, evaporator 10 oC, dan absorber 30 oC.  

Kapasitas pompa adalah 0,6 kg/det.  

Tentukan : 

a. laju aliran refrigeran (air) yang melalui kondensor dan evaporator 

b. energi masuk/keluar pada generator, kondensor, evaporator, dan absorber. 

c.  COP sistem. 

 



 

 

 


