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RINGKASAN

Tanoto Nugroho, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya,
Desember 2009. Pengaruh Variasi Jenis Refrigeran terhadap Koefisien Prestasi AC
Mobil, Dosen Pembimbing : Djoko Sutikno dan Agustinus Ariseno.

Perkembangan dan penerapan mesin pendingin pada perumahan, perkantoran,
industri maupun pada kendaraan bermotor terutama mobil mengalami peningkatan yang
pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perumahan, perkantoran, industri, dan
kendaraan bermotor dilengkapi dengan mesin pendingin yang bertujuan untuk
mengkondisikan dan menyegarkan udara. Air conditioner merupakan salah satu mesin
pendingin yang banyak digunakan dalam sebuah instalasi mobil. Salah satu cara untuk
meningkatkan kinerja mesin pendingin (Coefficient of Performance) ini adalah dengan
cara memvariasikan jenis refrigeran yang akan digunakan. Dengan jenis refrigeran yang
tepat maka akan didapatkan kinerja mesin pendingin (COP) yang tinggi. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi jenis refrigeran terhadap
Koefisien Prestasi AC Mobil.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental nyata yaitu dengan
melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data melalui eksperimen.
Penelitian ini menggunakan variasi jenis refrigeran, yaitu: R-12, R-22, dan R-134a yang
dioperasikan dengan variasi putaran blower dalam satuan rpm sebesar 1050, 1580,
1850, 2260, 2750 dan 3050. Sehingga dari sini dapat diketahui besarnya nilai Koefisien
Prestasi (COP) AC mobil tersebut pada variasi jenis refrigeran.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variasi jenis refrigeran dengan variasi
putaran blower yang digunakan memberikan pengaruh yang jelas terhadap Koefisien
Prestasi (COP) AC mobil. Koefisien Prestasi (COP) tertinggi yaitu 8,166 dengan
penggunaan refrigeran R-12 pada putaran blower 3050 rpm. Sedangkan Koefisien
Prestasi (COP) terendah yaitu 3,764 dengan penggunaan refrigeran R-22 pada putaran
blower 1050 rpm.

Kata kunci: jenis refrigeran, koefisien prestasi, AC mobil
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini mengalami perkembangan pesat
yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang inovatif dan aplikatif. Banyak sekali
cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya adalah bidang engineering atau
rekayasa. Didalam bidang engineering atau rekayasa itu sendiri terdapat beberapa ilmu,
diantaranya adalah ilmu yang berhubungan dengan mesin pendingin.
Perkembangan dan penerapan mesin pendingin pada perumahan, perkantoran,
industri maupun pada kendaraan bermotor terutama mobil mengalami peningkatan yang
pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perumahan, perkantoran, industri, dan
kendaraan bermotor dilengkapi dengan mesin pendingin yang bertujuan untuk
mengkondisikan dan menyegarkan udara.
Mesin pendingin merupakan mesin yang dipakai untuk memindahkan panas dari
temperatur rendah ke temperatur tinggi dengan cara menambahkan kerja dari luar.
Jelasnya mesin pendingin merupakan peralatan yang digunakan dalam proses
pendinginan suatu fluida sehingga mencapai temperatur maupun kelembaban yang
diinginkan, dengan jalan menyerap panas dari suatu reservoir dingin dan diberikan ke
suatu reservoir panas. Komponen utama mesin pendingin terdiri dari empat bagian
yaitu: evaporator, kompresor, kondensor, dan alat ekspansi (Arismunandar & Saito,
1980: 1).
Pada penelitian ini digunakan jenis mesin pendingin yang merupakan air
conditioner untuk mobil. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai banyak pemilik
mobil ber-AC menginginkan kondisi ruangan mobil yang dingin, sejuk, dan nyaman.
Oleh karena itu kemampuan suatu sistem mesin pendingin pada mobil diharapkan
mampu memberikan kinerja yang handal. Penentu kinerja dari mesin pendingin adalah
koefisien Prestasi (Coefficient of Performance), karena Koefisien Prestasi menyatakan
efisiensi dari siklus mesin pendingin.
Untuk mendapatkan Koefisien Prestasi air conditioner yang baik dapat
diwujudkan dengan melakukan berbagai modifikasi pada air conditioner mobil tersebut,
diantaranya adalah dengan memvariasikan jenis refrigeran yang akan digunakan.
Refrigeran adalah medium perpindahan panas yang digunakan didalam mesin
pendingin. Setiap refrigeran memiliki karakteristik termodinamika yang berbeda-beda,
1

2

hal ini tentunya akan mempengaruhi Koefisien Prestasi dari air conditioner. Selain itu
refrigeran yang aman dan murah juga merupakan faktor pemilihan jenis refrigeran yang
akan digunakan.

1.2 Rumusan Masalah
Dengan

berdasarkan

latar

belakang

diatas,

maka

dapat

dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :
Bagaimanakah pengaruh variasi jenis refrigeran terhadap Koefisien Prestasi AC mobil?

1.3 Batasan Masalah
Agar permasalahan lebih spesifik, maka dibuat batasan masalah sebagai berikut :
1. Refrigeran yang digunakan adalah R-134a, R-12, dan R-22.
2. Air conditioner yang digunakan adalah AC mobil Toyota Kijang HFC-134a.
3. Kondisi steady state dalam ruang uji.
4. Udara lingkungan sekitar diasumsikan memiliki kelembaban dan temperatur
konstan.
5. Kerja luar yang diperhitungkan hanya kerja kompresor saja.
6. Putaran ekstra fan kondensor yang digunakan adalah sebesar 2150 rpm.
7. Tekanan pada AC berdasarkan jenis refrigeran yang dipakai.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis refrigeran
terhadap Koefisien Prestasi (COP) AC mobil.

1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Mampu mengaplikasikan teori yang telah didapatkan selama perkuliahan tentang
mesin pendingin.
2. Sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai mesin pendingin.
3. Membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang sering dihadapi dalam
perancangan, pemilihan, dan pengoperasian mesin pendingin.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Mesin Pendingin
2.1.1

Pengertian mesin pendingin
Mesin pendingin adalah mesin konversi energi yang menyerap panas (Q1) dari

reservoir dingin (low temperature region) dan memberikan panas (Q2) ke reservoir
panas (high temperature region) dengan menambah kerja dari luar (W). Jelasnya mesin
pendingin merupakan peralatan yang digunakan dalam proses pendinginan suatu materi
sehingga mencapai temperatur maupun kelembaban yang diinginkan, dengan jalan
menyerap kalor dari materi yang akan dikondisikan.

Gambar 2.1 Diagram skematik mesin pendingin carnot
Sumber: Nainggolan (1994: 109)
Dari diagram skematik diatas dapat dibuat hubungan sebagai berikut:
W

Q2

Q1

(Nainggolan, 1994: 109)

keterangan:
Q1: panas yang diserap dari Reservoir Dingin (Low temperature region)
Q2: panas yang diberikan ke Reservoir Panas (High temperature region)
W : kerja dari luar
3

(2- 1)

4

2.1.2

Klasifikasi mesin pendingin
Menurut cara kerjanya mesin pendingin dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Mesin pendingin dengan siklus kompresi uap.
2. Mesin pendingin dengan siklus absorbsi.
siklus kompresi uap disebut sebagai siklus yang dioperasikan oleh kerja (workoperated cycle), karena penaikan tekanan refrigeran dilakukan oleh kompresor yang
memerlukan kerja. Sedangkan siklus absorbsi disebut sebagai siklus yang dioperasikan
oleh kalor (heat-operated cycle), karena sebagian besar biaya operasi berkaitan dengan
pemberian kalor pada generator yang diperlukan untuk melepaskan uap (refrigeran) dari
zat cair bertekanan tinggi.
Siklus kompresi uap menggunakan satu jenis fluida, yaitu refrigeran. Sedangkan
siklus absorbsi menggunakan dua jenis fluida, yaitu: refrigeran dan zat cair penyerap
(absorbing liquid).

2.1.2.1 Mesin pendingin dengan siklus kompresi uap
Mesin pendingin dengan siklus kompresi uap merupakan mesin yang banyak
dipakai untuk aplikasi mesin pendingin. Pada siklus ini penyerapan panas dilakukan
dalam evaporator dengan temperatur dan tekanan rendah. Didalam evaporator,
refrigeran berubah dari fase cair menjadi fase gas, lalu masuk ke kompresor. Karena
kerja kompresor, refrigeran menjadi gas yang bertemperatur dan bertekanan tinggi.
Untuk melepaskan panas yang diserap oleh evaporator, refigeran diembunkan didalam
kondensor sehingga refrigeran menjadi cair. Sebelum refigeran memasuki evaporator,
refrigeran diekspansikan melalui katup ekspansi terlebih dahulu.
Pertimbangan pemilihan mesin pendingin siklus kompresi uap adalah:
Konstruksinya sederhana
Pengoperasiannya mudah dan tahan lama
Bila terjadi kerusakan mudah diperbaiki
Diagram skematik komponen mesin pendingin siklus kompresi uap dapat
digambarkan sebagai berikut:

5

Gambar 2.2 Diagram skematik komponen mesin pendingin siklus kompresi uap
Sumber: Stoecker & Jones (1987: 187)
keterangan gambar:
1–2

: kompresi secara isentropik pada kompresor

2–3

: pelepasan kalor dan pengembunan secara isobarik pada kondensor

3–4

: ekspansi secara isoentalpi pada katup ekspansi

4–1

: penyerapan kalor dan penguapan secara isobarik pada evaporator

2.1.2.2 Mesin pendingin dengan siklus absorbsi
Dalam beberapa hal siklus absorbsi hampir sama dengan siklus kompresi uap.
Uap tekanan rendah dari evaporator dapat ditransformasikan menjadi uap tekanan tinggi
dan dialirkan ke kondensor. Pada siklus kompresi uap menggunakan kompresor untuk
keperluan tersebut, sedangkan pada siklus absorbsi menggunakan absorber, pompa,
katup trotel dan generator untuk keperluan tersebut. Diagram skematik mesin pendingin
siklus absorbsi adalah sebagai berikut:

6

Gambar 2.3 Diagram skematik komponen mesin pendingin siklus absorbsi
Sumber: Stoecker & Jones (1987: 309)
Daur mesin pendingin siklus absorbsi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Uap tekanan rendah dari evaporator diserap oleh zat cair penyerap (absorbing
liquid) dalam absorber, pada proses ini terjadi pelepasan kalor.
2. Pompa menerima larutan tekanan rendah dari absorber, meninggikan tekanan
larutan, dan mengirimkan larutan ke generator.
3. Dalam generator, kalor dari suatu sumber suhu tinggi mendorong lepas uap yang
telah diserap oleh larutan bertekanan tinggi. Uap bertekanan tinggi tersebut
kemudian dialirkan ke kondensor, sedangkan zat cair penyerap dikembalikan ke
absorber melalui katup trotel.

2.2 Sifat Termodinamika
Bagian penting dalam menganalisis sistem termal adalah penentuan sifat
termodinamika yang bersangkutan. Suatu sifat adalah setiap karakteristik atau ciri dari
bahan yang dapat dijajaki secara kuantitatif, seperti suhu, tekanan, dan rapat massa.
Oleh

karena

termodinamika

berkisar

pada

energi

maka

seluruh

sifat-sifat

termodinamika berkaitan dengan energi. Sifat-sifat termodinamika yang utama dalam
penelitian ini ialah:
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1. Suhu
Suhu dari suatu bahan menyatakan keadaan termal dan kemampuannya untuk
bertukar energi dengan bahan lain yang bersentuhan dengannya. Dengan kata lain
bahan yang bersuhu tinggi dapat memberikan energinya kepada bahan lain yang
bersuhu rendah. Suhu absolut (T) yaitu derajat diatas nol absolut yang dinyatakan
dengan Kelvin (K), dimana T = t oC + 273.
2. Tekanan
Tekanan (p) adalah gaya normal yang diberikan oleh suatu fluida persatuan luas
permukaan benda yang terkena gaya tersebut. Tekanan absolut ialah ukuran tekanan
diatas nol absolut. Sedangkan tekanan pengukuran adalah tekanan diukur dari nol
tekanan pengukuran yang sama dengan tekanan 1 atmosfer di tempat tersebut.
Satuannya ialah Newton per meter kuadrat atau N/m2 yang setara dengan 1 Pascal
(Pa) sedangkan 1 atmosfir = 101.325 Pa.
3. Kalor spesifik
Kalor spesifik (c) dari suatu bahan adalah jumlah energi yang diperlukan untuk
menaikkan suhu satu satuan massa bahan tersebut sebesar 1 Kelvin. Dua besaran
yang berkaitan pada kalor spesifik ialah c p yaitu kalor spesifik pada tekanan tetap
dan cv kalor spesifik pada volume tetap. Pada sistem refrigerasi kalor spesifik pada
tekanan tetap lebih banyak digunakan. Nilai pendekatan dari kalor spesifik dari
beberapa bahan yang penting adalah sebagai berikut:
1,0 kJ/kg.K
cp =

udara kering

4,19 kJ/kg.K air
1,88 kJ/kg.K uap air

4. Rapat massa dan volume spesifik
Rapat massa (ρ) adalah massa yang mengisi satu satuan volume, sedangkan volume
spesifik (v) adalah volume yang diisi oleh satu satuan massa. Untuk massa udara
dengan tekanan 1 atmosfir dan suhu 25°C memiliki rapat massa 1,2 kg/m 3.
5. Entalpi
Entalpi (h) adalah jumlah kalor yang dimiliki suatu bahan per-satuan massa pada
tekanan dan temperatur tertentu. Suatu perubahan entalpi (Δh) dalam kJ/kg suatu
bahan adalah jumlah kalor yang ditambahkan atau diambil per-satuan massa melalui
proses-proses tertentu. Sifat entalpi dapat juga menyatakan efek pemindahan kalor
untuk proses penguapan dan pengembunan.
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6. Entropi
Entropi memiliki sifat yang hanya digunakan dalam hal khusus dan terbatas. Sifat
dalam entropi dapat diterangkan berikut:
Jika suatu gas atau uap ditekan atau diekspansikan tanpa gesekan dan tanpa
penambahan atau pelepasan kalor selama proses berlangsung maka entropi
bahan tersebut tetap.
Dalam proses diatas, perubahan entalpi menyatakan jumlah kerja persatuan
massa yang diperlukan oleh proses penekanan atau yang dilepaskan oleh proses
ekspansi tersebut.

2.3 Psikrometri
Psikrometri merupakan kajian tentang sifat-sifat campuran udara dan uap air,
yang mempunyai arti penting di dalam bidang teknik pengkondisian udara. Udara
atmosfer tidak kering betul tetapi merupakan campuran antara udara dan uap air. Udara
yang mengandung uap air disebut udara lembab atau udara basah, sedangkan udara
kering adalah udara yang sama sekali tidak mengandung uap air.

2.3.1

Kelembaban relatif (φ)
Kelembaban relatif didefinisikan sebagai perbandingan antara tekanan parsial

uap air yang ada di dalam udara dan tekanan jenuh uap air pada suhu yang sama.
Kelembaban relatif dapat dinyatakan dengan:
pw
ps

(Stoecker & Jones, 1987: 40)

(2- 2)

keterangan:
φ

= kelembaban relatif

Pw

= tekanan parsial uap air (Pa)

ps

= tekanan jenuh uap air pada suhu yang sama (Pa)

2.3.2

Rasio kelembaban (w)
Rasio kelembaban adalah berat atau massa air yang terkandung dalam setiap

kilogram udara kering, atau dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara massa uap
air dan massa udara kering yang ada di dalam udara lembab. Sehingga dapat dituliskan:
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w

mw
m uk

(Stoecker & Jones, 1987: 41)

(2- 3)

keterangan:
w

= rasio kelembaban (kg uap air/ kg udara kering)

mw

= massa uap air (kg uap air)

muk

= massa udara kering (kg udara kering)

2.4 Persamaan Energi Aliran Steady
Dalam sistem refrigerasi, laju aliran massa cenderung tidak berubah dari waktu
ke waktu, sehingga laju aliran dapat dianggap steady. Dalam gambar 2.2 keseimbangan
energi dapat dinyatakan sebagai berikut: “Besarnya energi yang masuk bersama aliran
dititik-1 ditambah dengan besarnya energi yang ditambahkan berupa kalor yang
dikurangi dengan besarnya energi dalam bentuk kerja dan dikurangi dengan energi yang
meninggalkan sistem pada titik-2 sama dengan besarnya perubahan energi di dalam
volume kendali” (Stoecker & Jones, 1987: 20). Ungkapan matematik untuk
keseimbangan energi ini adalah:
m . h1

V12
2

gz1

Q m . h2

V22
2

gz 2

dE
dt

W

(Stoecker & Jones, 1987: 20)

(2- 4)

Q

m

1

h1,v1,z1
`

2

m

h2, v2, z2
W
Gambar 2.4 Keseimbangan energi pada sebuah volume atur yang sedang mengalami
laju aliran steady
Sumber: Stoecker & Jones (1987: 20)

10

Oleh karena perhatian dibatasi pada masalah proses aliran steady, maka tak ada
perubahan harga E terhadap waktu ; karena itu dE/dt = 0, dan persamaan energi aliran
steady menjadi:
m . h1

V12
2

gz1

Q

m . h2

V22
2

gz 2

W

(Stoecker & Jones, 1987: 21)

(2- 5)

Pada aliran energi yang terjadi di sepanjang duct, perubahan energi kinetik dan
energi potensial dari titik sebelum melewati evaporator ke titik sesudah melewati
evaporator dapat diabaikan karena besarnya perubahan energi tersebut terlalu kecil
dibandingkan dengan besarnya perubahan entalpi dan perpindahan kalor yang terjadi.
Sedangkan besarnya kerja dapat pula dianggap nol karena di sepanjang duct tidak ada
kerja yang terjadi. Perpindahan kalor berlangsung keluar sistem sehingga bernilai
negatif. Sebagian udara yang mengalir mengembun dan berubah menjadi air kondensat.
Sehingga persamaannya menjadi:

m .hA

Q

m .hB

m con .hcon

(Stoecker & Jones, 1987: 21)

(2- 6)

Sehingga besarnya kalor yang dipindahkan dari udara ke refrigeran adalah:
Q

m A .h A

m B .hB

m con .hcon

(Stoecker & Jones, 1987: 21)

keterangan: m A

= laju aliran massa udara sebelum ke evaporator (kg/det)

mB

= laju aliran massa udara setelah dari evaporator (kg/det)

m CON = laju aliran massa air kondensat (kg/det)
hA

= entalpi udara sebelum ke evaporator (kJ/kg udara kering)

hB

= entalpi udara sesudah dari evaporator (kJ/kg udara kering)

hCON = entalpi air kondensat (kJ/kg udara kering)
v

= Kecepatan (m/det)

z

= Ketinggian (m)

g

= Percepatan gravitasi = 9,81 (m/det2)

(2- 7)
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Q

= Laju aliran energi dalam bentuk kalor (W)

W

= Laju aliran energi dalam bentuk kerja (W)

E

= Energi dalam sistem (Joule)

Untuk mencari massa alir udara setelah melewati evaporator ( m B ), maka perlu
dicari besarnya nilai kecepatan aliran udara setelah melewati evaporator (VB) yang
didapatkan dari hasil pengukuran perbedaan tekanan stagnasi dan statis yang diukur
oleh tabung pitot-statis dengan mengambil pengukuran pada sejumlah titik pada seluruh
bagian melintang saluran. Untuk fluida kompresibel maka besarnya kecepatan aliran
udara setelah melewati evaporator (VB), adalah sebagai berikut:

VB

C

2 g h

C

2 g

P
(Daugherty & Franzini, 1977: 377)

keterangan: C

(2- 8)

= konstanta dari tabung pitot, yaitu sebesar (0,85)

P = perbedaan tekanan rata-rata yang diukur oleh tabung pitot (Pascal)
γ

= berat jenis udara atau gas pada kondisi pengujian (N/m3)

g

= Percepatan gravitasi = 9,81 (m/det2)

2.5 Energi Kalor
Adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari suatu sistem ke sistem
yang lain yang disebabkan oleh adanya perbedaan temperatur. Pada fluida yang
mengalir steady di dalam suatu sistem dengan volume tertentu yang terdapat satu inlet
dan satu outlet maka laju aliran massa fluida yang masuk akan sama dengan laju aliran
massa fluida keluar atau m in

m out

m , jika fluida tersebut tidak melakukan kerja maka

besarnya energi kalor yang ditransfer oleh suatu fluida akan sama dengan perubahan
energi yang terdapat pada sistem tersebut, ilustrasi tentang hal ini dapat dilihat pada
gambar dibawah ini.
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Gambar 2.5 Transfer energi kalor pada sistem dengan volume atur
Sumber: Cengel (2002: 13)
Besarnya laju energi kalor pada sistem tersebut dapat dinyatakan sebagai
berikut:
Q

m. h

m .C P . T

(Cengel, 2002: 13)

(2- 9)

keterangan: Q = laju energi kalor (W)

m = laju aliran massa fluida (kg/s)
CP = kalor spesifik pada tekanan konstan (J/kg°C)
ΔT = perubahan temperatur (°C)

2.6 Perpindahan Kalor
Perpindahan kalor dapat didefinisikan sebagai transfer energi dari suatu sistem
ke sistem lainnya sebagai akibat dari perbedaan temperatur, transfer energi ini selalu
terjadi dari suatu sistem bersuhu tinggi ke sistem lain yang bersuhu lebih rendah dan
akan berhenti setelah kedua sistem mencapai temperatur yang sama. Perbedaan
temperatur merupakan syarat utama untuk terjadinya perpindahan kalor, jika kedua
sistem mempunyai temperatur yang sama maka tidak akan ada perpindahan panas pada
kedua sistem tersebut.
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2.6.1

Perpindahan kalor konduksi
Perpindahan kalor konduksi adalah perpindahan energi dari partikel yang

memiliki energi lebih besar dari suatu zat ke partikel lain yang berdekatan yang
memiliki energi lebih kecil sebagai hasil interaksi antara kedua partikel tersebut.
Perpindahan kalor konduksi dapat terjadi baik pada benda padat, benda cair maupun
gas. Pada benda cair dan gas perpindahan kalor konduksi terjadi karena adanya
tumbukan dan difusi pada molekul selama mengalami gerak acak akibat kenaikan
temperatur, sedangkan pada benda padat perpindahan kalor konduksi terjadi karena
kombinasi getaran molekul pada kisi – kisinya serta perpindahan energi oleh elektron
bebas, dimana pada saat dipanaskan, gerakan dari atom dan elektron bebas yang
sebelumnya bergetar dengan setimbang akan berubah menjadi getaran yang lebih besar
sehingga menumbuk atom – atom dan elektron disekitarnya. Interaksi antar atom
maupun elektron tersebut menyebabkan adanya transfer energi dari atom yang satu ke
atom yang lain, sehingga kalor akan merambat dalam substansi tersebut secara atomik.
Perpindahan panas konduksi melalui sebuah dinding dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.

Gambar 2.6 Perpindahan kalor konduksi
Sumber: Cengel (2002: 18)
Laju perpindahan kalor konduksi dikemukakan oleh J. Fourier pada tahun 1822
yaitu besarnya perpindahan kalor konduksi berbanding lurus terhadap luas permukaan
yang dilalui kalor, perbedaan temperatur, dan konduktivitas thermal material, namun
berbanding terbalik terhadap ketebalan dari permukaan yang dilalui oleh kalor, sehingga
dapat dinyatakan sebagai berikut:
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Qcond

k . A.

keterangan: Qcond
k

(T1 T2 )
x

(Cengel, 2002: 18)

(2- 10)

= Laju perpindahan kalor konduksi (W)
= Konduktivitas thermal bahan (W/m°C)

T1 – T2 = Perbedaan temperatur perpindahan kalor (°C)
Δx

= Ketebalan permukaan perpindahan kalor pada arah x (m)

Konduktivitas thermal merupakan suatu konstanta proporsional yang
menyatakan kemampuan suatu material untuk menghantarkan kalor. Konduktivitas
thermal didefinisikan sebagai besarnya kalor yang dapat dihantarkan oleh setiap unit
tebal dari material per unit area per unit perbedaan temperatur.

2.6.2

Perpindahan kalor konveksi
Perpindahan kalor konveksi adalah bentuk perpindahan energi antara

permukaan benda padat dan cairan atau gas yang bergerak disekitarnya. Perpindahan
kalor konveksi terdiri dari gabungan antara perpindahan kalor konduksi dan gerakan
fluida. Semakin cepat gerakan fluida maka akan semakin besar laju perpindahan kalor
konveksinya. Misalnya pada suatu proses pendinginan balok panas yang ditiupkan
fluida dingin maka proses perpindahan kalor konveksi akan terjadi melalui beberapa
tahap, pertama energi kalor akan mengalir secara konduksi dari permukaan benda padat
ke lapisan fluida yang berbatasan dengannya, kemudian energi ini akan terbawa
menjauh dari permukaan benda padat melalui mekanisme konveksi. Dimana terdapat
dua proses yang terjadi bersamaan yaitu kombinasi dari efek konduksi di dalam fluida
akibat gerakan acak antar molekul - molekul fluida yang terjadi secara mikroskopis
sehingga partikel fluida yang memiliki energi lebih tinggi akan memindahkan sebagian
energinya pada partikel fluida yang memiliki energi lebih rendah, serta adanya gerakan
fluida secara makroskopis yang akan menggantikan fluida yang telah panas di sekitar
permukaan benda padat dengan fluida dingin.
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Gambar 2.7 Perpindahan kalor konveksi
Sumber: Cengel (2002: 26)
Semakin cepat fluida bergerak maka laju perpindahan kalor juga akan semakin
tinggi, adanya gerakan fluida akan semakin cepat menggantikan fluida yang telah panas
di sekitar permukaan benda padat dengan fluida dingin atau sebaliknya sehingga
dihasilkan temperatur fluida yang lebih dingin atau lebih panas pada lapisan fluida yang
saling berinteraksi melakukan perpindahan kalor, hal ini menyebabkan laju perpindahan
kalor akan semakin tinggi.
Perpindahan kalor konveksi akan melibatkan perpindahan massa dari fluida,
dengan tidak adanya gerakan fluida maka perpindahan kalor yang terjadi merupakan
murni perpindahan kalor konduksi. Secara umum perpindahan kalor konveksi dapat
dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Konveksi bebas (free convection)
pada konveksi bebas gerakan perpindahan fluida terjadi karena adanya pebedaan
densitas atau kerapatan fluida yang disebabkan oleh adanya perbedaan atau gradien
temperatur, proses ini terjadi secara alamiah sehingga sering disebut konveksi
alamiah (natural convection)
2. Konveksi paksa (forced convection)
Pada konveksi paksa fluida dipaksa bergerak oleh adanya gaya atau energi dari luar,
misalnya oleh pompa, blower atau kipas. Transfer panas yang dihasilkan akan lebih
tinggi dari konveksi bebas.
Berdasarkan hukum pendinginan Newton, besarnya laju perpindahan kalor
konveksi dapat dinyatakan sebagai berikut:
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Qconv

h. A.(TS

(Cengel, 2002: 26)

T )

(2- 11)

keterangan: Qcon = laju perpindahan kalor konveksi (W)
h

= koefisien perpindahan kalor konveksi (W/m2.°C)

A

= luas permukaan perpindahan kalor (m2)

TS

= temperatur permukaan benda (°C)

T∞

= temperatur fluida pada jarak tertentu dari permukaan benda (°C)

Perpindahan kalor konveksi akan tergantung pada berbagai propertis dari fluida
antara lain viskositas dinamik fluida (μ), konduktivitas thermal fluida (k), densitas fluida
(ρ), kapasitas kalor (CP), serta kecepatan fluida (ν), disamping itu perpindahan kalor
konveksi juga akan tergantung pada geometri dan kekasaran dari permukaan benda
padat, serta tipe dari aliran fluida (laminer atau turbulen), hal – hal tersebut akan
mempengaruhi besarnya koefisien perpindahan panas konveksi (h).
hubungan antara propertis tersebut:
 Bilangan Reynold

Re

. .D

(Stoecker & Jones, 1987: 26)

(2- 12)

(Stoecker & Jones, 1987: 26)

(2- 13)

(Stoecker & Jones, 1987: 26)

(2- 14)

 Bilangan Prandtl

Pr

.C P
k

 Bilangan Nusselt

Nu

h.D
k

Banyak rumusan yang telah dikembangkan untuk susunan aliran tertentu
sehingga hubungan antara bilangan Nusselt, Reynolds dan Prandtl dapat dirumuskan
sebagai:
Nu

C.(Re n ).(Pr m )

keterangan: Re = bilangan Reynold
Pr = bilangan Prandtl
Nu = bilangan Nusselt
ρ

= densitas fluida (kg/m3)

(Stoecker & Jones, 1987: 26)

(2- 15)

17

ν

= kecepatan fluida (m/det)

D = panjang karakteristik geometri (m)
μ = viskositas dinamik fluida (kg/m.det)
CP = kalor spesifik pada tekanan konstan (J/kg°C)
h

2.6.3

= koefisien perpindahan kalor konveksi (W/m2.°C)

Perpindahan kalor menyeluruh
kalor satu dimensi kondisi steady mengalir melalui sebuah bidang dinding

dengan ketebalan L, luas bidang A, dan konduktivitas termal k yang terkena konveksi di
kedua sisinya oleh fluida pada temperatur T 1 dan T2 dengan koefisien perpindahan
panas konveksi h1 dan h2. hal ini ditunjukkan dalam ganbar berikut ini:

Gambar 2.8 Perpindahan kalor menyeluruh
Sumber: Cengel (2002: 131)
pada kondisi steady persamaannya:

Q h1 . A.(T

1

T1 ) k. A.

T1 T2
L

yang dapat dituliskan sebagai berikut:
Q

T 1 T1
1 h1 . A

T1 T2
L k.A

T2 T 2
1 h2 . A

h2 . A.(T2

T 2 ) (Cengel, 2002: 131)

(2- 16)
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T 1 T1
Rconv.1

T1 T2
Rwall

T2 T 2
Rconv.2

(Cengel, 2002: 131)

(2- 17)

(Cengel, 2002: 131)

(2- 18)

(Cengel, 2002: 133)

(2- 19)

jadi:
Q

T

T

1

2

Rtotal

dengan
UA

1
Rtotal

Sehingga biasanya lebih mudah menyatakan perpindahan kalor melalui sebuah
perantara dalam sebuah penyelesaian yang analog dengan hukum pendinginan Newton,
seperti di bawah ini.
Q U . A. T

(Cengel, 2002: 132)

(2- 20)

keterangan: Q = perpindahan kalor menyeluruh (W)
U = koefisien perpindahan kalor menyeluruh (W/m2.°C)
A = luas permukaan perpindahan kalor (m2)
ΔT = perbedaan temperatur total (°C)
R = tahanan termal (°C/W)

2.7 Koefisien Prestasi Mesin Pendingin Dengan Siklus Kompresi Uap
Koefisien Prestasi (COP) adalah ukuran efisiensi dari suatu mesin pendingin.
Koefisien Prestasi mesin pendingin dengan siklus kompresi uap dapat dihitung melalui
diagram tekanan-entalpi (p-h diagram) dari jenis refrigeran yang digunakan. Siklus
kompresi uap pada diagram tekanan-entalpi (p-h diagram) mesin pendingin siklus
kompresi uap dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.9 Diagram tekanan-entalpi (p-h diagram)
Sumber: Stoecker & Jones (1987: 187)
keterangan gambar:
1–2

: kompresi secara isentropik pada kompresor

2–3

: pelepasan kalor dan pengembunan secara isobarik pada kondensor

3–4

: ekspansi secara isoentalpi pada katup ekspansi

4–1

: penyerapan kalor dan penguapan secara isobarik pada evaporator

pada proses itu terjadi perubahan-perubahan, yaitu:
a. Pada kompresor (1 – 2)
 Tekanan, temperatur, dan entalpi naik
 Perubahan fase dari uap jenuh kering menjadi uap panas lanjut
b. Pada kondensor (2 – 3)
 Tekanan konstan, temperatur dan entalpi turun
 Terjadi perubahan fase dari uap panas lanjut menjadi cair
c. Pada katup ekspansi (3 – 4)
 Entalpi konstan, tekanan dan temperatur turun
 Terjadi perubahan fase dari cair menjadi uap jenuh
d. Pada evaporator (4 – 1)
 Tekanan dan temperatur konstan, entalpi naik
 Terjadi perubahan fase dari uap jenuh menjadi uap jenuh kering
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 Kapasitas pendinginan
Kapasitas pendinginan adalah kemampuan mesin pendingin untuk menyerap kalor
per satuan waktu, besarnya kapasitas pendinginan adalah:
Q1

m ref .(h1

(Stoecker & Jones, 1987: 21)

h4 )

(2- 21)

 Daya kompresor
Daya kompresor adalah kerja kompresor per satuan waktu, besarnya daya kompresor
adalah:
P

m ref .(h2

h1 )

(Stoecker & Jones, 1987: 21)

(2- 22)

 Kapasitas pemanasan
Kapasitas pemanasan adalah kemampuan mesin pendingin untuk melepaskan kalor
per satuan waktu, besarnya kapasitas pemanasan adalah:
Q2

m ref .( h2

h3 )

(Stoecker & Jones, 1987: 21)

(2- 23)

 Koefisien Prestasi
Koefisien prestasi adalah ukuran efisiensi dari mesin pendingin yang dinyatakan
sebagai berikut:
COP

Q1
W

h1 h4
h2 h1

(Stoecker & Jones, 1987: 187)

keterangan:
h1

= entalpi keluar evaporator (kJ/kg)

h2

= entalpi masuk kondensor (kJ/kg)

h3

= entalpi keluar kondensor (kJ/kg)

h4

= entalpi masuk evaporator (kJ/kg)

m ref

= laju aliran massa refrigeran (kg/det)

Q1

= Qref = kapasitas pendinginan (kW)

Q2

= Qkon = kapasitas pemanasan (kW)

W

= daya kompresor (kW)

COP

= Koefisien Prestasi

(2- 24)
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2.8 Refrigeran
Refrigeran adalah fluida kerja dari mesin pendingin yang disirkulasikan untuk
memindahkan panas dari media yang didinginkan kepada media penyerap panas. Untuk
mesin pendingin siklus kompresi uap, refrigeran menyerap panas didalam evaporator
pada temperatur dan tekanan rendah serta melepaskan panas pada kondensor pada
tekanan dan temperatur tinggi.
Untuk setiap mesin pendingin, refrigeran yang digunakan berbeda-beda
tergantung penggunaannya (kapasitas refrigerasi) ataupun jenis kompresornya. Kadangkadang satu tipe refrigeran cocok untuk digunakan beberapa penggunaan.

2.8.1

Klasifikasi refrigeran
Secara umum refrigeran dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Refrigeran primer
Merupakan fluida kerja yang utama, yaitu media pemindah panas yang
disirkulasikan secara langsung melalui komponen-komponen utama mesin
pendingin.
2. Refrigeran sekunder
Merupakan fluida kerja perantara, yaitu media pemindah panas dari refrigeran
primer ke media lain atau lingkungan. Refrigeran sekunder yang umum digunakan
adalah air dan brine.

Sedangkan refrigeran primer yang biasa digunakan dapat digolongkan menjadi:
a. Refrigeran halokarbon
Refrigeran halokarbon adalah refrigeran yang termasuk dalam kelompok yang
mempunyai satu atau lebih dari salah satu atom halogen, yaitu: klorin, flourin, dan
bromin. Sistem penomoran dalam kelompok halokarbon mengikuti pola berikut:
Angka pertama dari kanan adalah jumlah atom flourin dalam ikatan.
Angka kedua dari kanan adalah jumlah atom hidrogen ditambah angka satu.
Angka ketiga dari kanan adalah jumlah atom karbon dikurangi satu, bila angka
ketiga berharga nol diperbolehkan.
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Tabel 2.1 Beberapa refrigeran halokarbon
Ketentuan penomeran
Nama kimia
Rumus kimia
11
Trikloromonofluorometana
CCl3F
12
Diklorodifluorometana
CCl2F2
13
Monoklorotrifluorometana
CClF3
22
Monoklorodifluorometana
CHClF2
40
Metil klorida
CH3Cl
113
Triklorotrifluoroetana
CCl2FCClF2
114
Diklorotetrafluoroetana
CClF2CClF2
Sumber: Stoecker & Jones (1987: 279)
Refrigeran halokarbon ini dalam perdagangan biasa disebut dengan nama freon,
genetron, isotron dan lain-lain yang merupakan merk dari perusahaan yang
membuatnya.

b. Refrigeran anorganik
Senyawa anorganik banyak dipakai sebagai refrigeran sebelum ditemukannya
refrigeran halokarbon. Namun sampai saat ini masih dipergunakan meskipun dalam
jumlah yang terbatas bila dibandingkan dengan pemakaian jenis freon.
Sistem penomeran refrigeran dalam kelompok ini mengikuti pola:
Angka pertama dari kiri merupakan kode dari senyawa anoganik yaitu angka 7.
Dua angka terakhir dari kiri menyatakan berat molekulnya.

Tabel 2.2 Beberapa refrigeran anorganik
Ketentuan penomeran
Nama kimia

Rumus kimia

717

Amonia

NH3

718

Air

H2O

729

Udara

744

Karbon dioksida

CO2

764

Sulfur dioksida

SO2

Sumber: Stoecker & Jones (1987: 280)
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c. Refrigeran hidrokarbon
Banyak senyawa hidrokarbon yang cocok digunakan sebagai refrigeran. Pemakaian
refrigeran hidrokarbon ini yang paling banyak adalah untuk industri perminyakan
dan industri kimia. Sistem penomeran kelompok refrigeran ini mengikuti pola yang
sama pada kelompok refrigeran halokarbon.

Tabel 2.3 Beberapa refrigeran hidrokarbon
Ketentuan penomeran
Nama kimia
Rumus kimia
50

Metana

CH4

170

Etana

C2H6

290

Propana

C3H8

Sumber: Stoecker & Jones (1987: 280)
d. Azeotop
Azeotrop adalah campuran dari beberapa refrigeran yang tidak dapat dipisahkan
secara destilasi dan memiliki sifat yang berbeda dengan senyawa pembentuknya.
Azeotrop menguap dan mengembun sebagai senyawa tunggal. Azeotrop yang
banyak dikenal adalah refrigeran 502, yang merupakan campuran 48,8 % R-22 dan
51,2 % R-115.

2.8.2

Diklorodiflorometana (R-12)
Diklorodiflorometana (R-12) mempunyai rumus kimia CCl2F2, dikenal dengan

nama freon 12. R-12 memiliki temperatur didih -29,80 0C pada tekanan atmosfer. R-12
diklasifikasikan kedalam Chlorofluorocarbon (CFC) karena refrigeran ini terdiri dari
atom chlorine, fluorine, dan carbon. R-12 ini terutama digunakan untuk melayani
refrigerasi rumah tangga dan di dalam pengkondisian udara kendaraan otomotif. Nilai
kalor laten dan kalor sensibel dari R-12 bisa dilihat di p-h diagram R-12 pada lampiran
5.
R-12 masih memiliki potensi sebagai zat yang dapat menyebabkan efek
pemanasan global dengan nilai Global Warming Potential (GWP) sebesar 8500 kg CO2/
kg refrigeran. R-12 termasuk pada senyawa halokarbon yang merupakan bahan sintesis,
yaitu bahan yang dibuat oleh manusia atau tidak ditemukan di alam. R-12 mempunyai
sifat tidak beracun dan tidak mudah terbakar.
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2.8.3

Monoklorodiflorometana (R-22)
Monoklorodiflorometana (R-22) mempunyai rumus kimia CHClF2, dikenal

dengan nama freon 22. R-22 memiliki temperatur didih -40,80 0C pada tekanan
atmosfer. R-22 diklasifikasikan kedalam Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) karena
refrigeran ini terdiri dari atom hydrogen, chlorin, fluorin, dan carbon. R-22 digunakan
untuk melayani refrigerasi dan pengkondisian udara rumah tangga. Nilai kalor laten dan
kalor sensibel dari R-22 bisa dilihat di p-h diagram R-22 pada lampiran 6.
R-22 masih memiliki potensi sebagai zat yang dapat menyebabkan efek
pemanasan global dengan nilai Global Warming Potential (GWP) sebesar 1700 kg CO2/
kg refrigeran. R-22 termasuk pada senyawa halokarbon yang merupakan bahan sintesis,
yaitu bahan yang dibuat oleh manusia atau tidak ditemukan di alam. R-22 mempunyai
sifat tidak beracun dan tidak mudah terbakar.

2.8.4

Tetrafluoroetana (R-134a)
Tetrafluoroetana (R-134a) mempunyai rumus kimia CF3CH2F, digunakan

sebagai pengganti R-12. R-134a memiliki temperatur didih -26,50 0C pada tekanan
atmosfer. R-134a diklasifikasikan kedalam Hydrofluorocarbon (HFC) karena refrigeran
ini terdiri dari atom hydrogen, fluorin, dan carbon. R-134a digunakan untuk melayani
pengkondisian udara kendaraan otomotif. Nilai kalor laten dan kalor sensibel dari R134a bisa dilihat di p-h diagram R-134a pada lampiran 7.
R-134a masih memiliki potensi sebagai zat yang dapat menyebabkan efek
pemanasan global dengan nilai Global Warming Potential (GWP) sebesar 1300 kg CO2/
kg refrigeran. R-134a termasuk pada senyawa halokarbon yang merupakan bahan
sintesis, yaitu bahan yang dibuat oleh manusia atau tidak ditemukan di alam. R-134a
mempunyai sifat tidak beracun dan tidak mudah terbakar.

2.8.5

Dasar pemilihan refrigeran
Didalam menentukan refrigeran yang akan digunakan, maka harus dilakukan

pertimbangan terhadap beberapa sifat refrigeran, yaitu:
1.

Tekanan penguapan harus cukup tinggi
Sebaiknya refrigeran menguap pada tekanan sedikit lebih tinggi dari tekanan

atmosfer. Dengan demikian dapat dicegah terjadinya kebocoran udara luar masuk
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sistem refrigeran karena kemungkinan adanya vakum pada sisi masuk kompresor
(bagian tekanan rendah).
2.

Tekanan pengembunan yang tidak terlampau tinggi
Apabila tekanan pengembunannya rendah, maka perbandingan kompresinya

menjadi lebih rendah sehingga kerja kompresor tidak terlalu berat. Selain itu dengan
tekanan kerja yang lebih rendah, mesin dapat bekerja lebih aman karena kemungkinan
terjadinya kebocoran , ledakan, dan sebagainya menjadi lebih kecil.
3.

Kalor laten penguapan harus tinggi
Refrigeran

yang memiliki

kalor laten penguapan yang tinggi

lebih

menguntungkan karena untuk kapasitas refrigerasi yang sama, jumlah refrigeran yang
bersirkulasi menjadi lebih kecil.
Kalor laten penguapan adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk
menguapkan satu kilogram cairan jenuh pada temperatur atau tekanan tertentu.
4.

Konduktivitas termal yang tinggi
Konduktivitas

termal

sangat

penting

untuk

menentukan

karakteristik

perpindahan panas refrigeran.
5.

Viskositas yang rendah dalam fase cair maupun fase gas
Dengan turunnya tahanan aliran refrigeran dalam pipa, kerugian tekanannya

akan berkurang.
6.

Refrigeran hendaknya tidak bereaksi dengan material yang dipakai

7.

Refrigeran tidak boleh beracun dan berbau merangsang

8.

Refrigeran tidak boleh mudah terbakar dan meledak

9.

Harganya tidak mahal dan mudah diperoleh

2.9 Hipotesa
Refrigeran R-12, R-22, dan R-134a memiliki kalor laten dan kalor sensibel yang
berbeda-beda, refrigeran dengan kalor laten penguapan yang besar mempunyai efek
refrigerasi yang besar dan refrigeran dengan kalor sensibel kompresi yang kecil
mempunyai kerja kompresor yang kecil, dengan efek refrigerasi yang besar dan kerja
kompresor yang kecil maka Koefisien Prestasi (COP) AC mobil akan semakin
meningkat.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental nyata yaitu dengan
melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data sebab akibat melalui
eksperimen guna mendapatkan data empiris. Dalam hal ini obyek penelitian yang
diamati adalah pengaruh variasi refrigeran terhadap Koefisien Prestasi (COP) AC
mobil. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fluida, Jurusan Mesin, Fakultas
Teknik, Universitas Brawijaya.

3.2 Variabel Penelitian
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Variabel bebas (independent variabel) adalah variabel yang besarnya ditentukan
oleh peneliti dan harganya diubah-ubah dengan metode tertentu untuk mendapatkan
nilai variabel terikat dari obyek penelitian sehingga diperoleh hubungan antara
keduanya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi kecepatan putaran
blower pada evaporator. Adapun kecepatan blower yang digunakan dalam satuan
rpm adalah 1050, 1580, 1850, 2260, 2750 dan 3050.
2. Variabel terikat (dependent variabel) adalah variabel yang nilainya tergantung dari
variabel bebas serta variabel terikat, dan diketahui setelah penelitian dilakukan.
Variabel terikat yang diamati dalam penelitian ini adalah Koefisien Prestasi (COP)
AC mobil.
3. Variabel terkontrol (controlled variabel) adalah variabel yang berfungsi sebagai
pembanding yang besarnya ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini variabel
terkontrol yang digunakan adalah variasi jenis refrigeran. Adapun jenis refrigeran
yang digunakan adalah R-12, R-22, dan R-134a.

3.3 Alat-Alat yang Digunakan
1. 1 set AC mobil Toyota kijang
a. Kompresor AC mobil merk denso HFC-134a.
Kompresor digunakan untuk mengkompresikan refrigeran.
b. Kondensor.
Kondesor berfungsi untuk melepas kalor refrigeran ke lingkungan.
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c. Katup Ekspansi.
Katup ekspansi digunakan untuk menurunkan tekanan dari kondensor hingga
mencapai tekanan evaporator.
d. Evaporator
Evaporator berfungsi untuk menyerap kalor atau untuk proses evaporasi
refrigeran.
e. Filter Dryer
Digunakan untuk menyaring kotoran halus agar tidak menyumbat katup
ekspansi.
f. Kipas Udara Pendingin
Kipas yang digunakan digerakkan oleh listrik dari aki mobil.
2. Ruangan penyekat
Agar waktu yang dibutuhkan untuk pendingin ruangan lebih cepat maka perlunya
ruangan terbatas. Ruangan dibuat dari triplek. Dimensi sebesar 31,7 cm x 9,3 cm x
64 cm.
3. Motor listrik
Motor listrik yang digunakan adalah motor 3 fase dengan daya 3 HP. Motor listrik
sebagai penggerak kompresor.
4. Mesin vakum refrigeran
Berfungsi untuk mengisikan refrigeran ke dalam sistem mesin pendingin.
5. Alat ukur sebagai berikut:
a. Pengukur tekanan (pressure gauge)
Untuk mengukur tekanan refrigeran pada instalasi AC mobil.
b. Termometer
Termometer digunakan untuk mengukur suhu refrigeran pada instalasi AC
mobil.
6. Aki mobil
Aki digunakan sebagai penggerak blower, extra fan dan kopling magnet.
Spesifikasi : GS Hybrid
12 Volt 45 Ah
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3.4 Gambar Instalasi Penelitian
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Instalasi penelitian bekerja sebagai berikut:
Proses pemvakuman
Diawali dengan menghubungkan setiap selang, membuka katup tekanan rendah dan
tinggi, memeriksa sistem tidak sedang dalam tekanan, menghidupkan pompa
vakum, membuka katup vakum lalu tekan tombol start pada mesin vakum
refrigerasi dan proses pengosongan pun dimulai dan dilanjutkan dengan proses tes
kebocoran dan pengisian refrigeran.
Siklus refrigerasi atau pendinginan
Gas refrigeran yang masuk dikompresi dengan tekanan tinggi oleh kompresor yang
menyebabkan temperatur gas menjadi tinggi, sehingga katup tekan terbuka dan
katup hisap tertutup kemudian gas refrigeran masuk kedalam kondensor, saat
memasuki kondensor panasnya diserap oleh udara di lingkungan melalui sela-sela
pipa sehingga mengubah gas yang bersuhu tinggi menjadi cairan bertekanan tinggi.
Lalu cairan tersebut mengalir dari kondensor menuju ke filter dryer dimana kotoran
akan disaring dan menyerap uap air kemudian menuju katup ekspansi yang
menyebakan tekanan menjadi rendah dan berubah menjadi uap. Di evaporator uap
menyerap panas udara dari lingkungan menjadi gas dan kembali ke kompresor
sehingga terjadi sirkulasi.
Siklus pengkondisian udara
udara dari lingkungan dialirkan oleh blower menuju evaporator sehingga kondisi
udara tersebut berubah dan dialirkan kepada konsumen.

3.5 Prosedur Pelaksanaan Penelitian
Prosedur pelaksanaan dibagi menjadi 4 tahap untuk mendapatkan data yang
akurat dan logis. Adapun tahapannya sebagai berikut :
1. Persiapan :
Instalasi dan seluruh alat ukur telah dipersiapkan untuk melaksanakan percobaan
dan pengambilan data.
2. Menjalankan instalasi :
a. Switch pengatur putaran blower diatur supaya ada aliran udara melalui
evaporator, dan divariasikan sesuai dengan variabel bebas yang diinginkan.
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b. Kompresor dijalankan sehingga terjadi siklus refrigeran. Instalasi dibiarkan
beroperasi sampai terbentuk air kondensasi pada evaporator, kemudian
ditampung di dalam gelas pengukur dengan termometer.
3. Pengambilan data meliputi :
Mencatat tunjukkan dari semua termometer bola kering dan bola basah, tekanan
yang ditunjukan manometer (z), serta debit dan temperatur air kondensat yang
terbentuk di gelas penampung air kondensat. Ini dilaksanakan pada putaran blower
yang divariasikan dalam satuan rpm (1050, 1580, 1850, 2260, 2750 dan 3050), serta
jenis refrigeran yang divariasikan (R-12, R-22, dan R-134a).
4. Menghentikan operasi:
a. Kompresor dimatikan.
b. Switch pengatur putaran blower dari posisi putaran maksimum diturunkan
secara perlahan sampai posisi blower berhenti berputar.
c. Matikan saklar induk.
d. Cabut steaker dari power supply.

3.6 Pengambilan Data
Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan data empirik, yaitu pengukuran
temperatur bola basah dan kering yang masuk ke evaporator. Serta temperatur bola
basah dan kering yang keluar dari evaporator. Menghitung debit dan temperatur air
kondesat yang tertampung dalam gelas ukur. Serta mengukur tekanan yang ditimbulkan
dengan manometer dan temperatur refrigeran dengan termometer. Semua pengukuran
tersebut dilakukan untuk tiap-tiap variasi kecepatan putar blower dalam satuan rpm
sebagai variabel bebasnya dan juga variasi jenis refrigeran sebagai variabel
terkontrolnya.
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keterangan:
R

= variasi jenis refrigeran

TDA

= temperatur bola kering sebelum ke evaporator (°C)

TWA

= temperatur bola basah sebelum ke evaporator (°C)

TDB

= temperatur bola kering setelah dari evaporator (°C)

TWB

= temperatur bola basah setelah dari evaporator (°C)

TCON

= temperatur air hasil pengembunan dari evaporator (temperatur air kondensat)
(°C)

P1

= tekanan refrigeran keluar evaporator (MPa)

P2

= tekanan refrigeran masuk kondensor (MPa)

P3

= tekanan refrigeran keluar kondensor (MPa)

P4

= tekanan refrigeran masuk evaporator (MPa)

T1

= temperatur refrigeran keluar evaporator (°C)

T2

= temperatur refrigeran masuk kondensor (°C)

T3

= temperatur refrigeran keluar kondensor (°C)

T4

= temperatur refrigeran masuk evaporator (°C)

QCON = debit air kondensat (m3/det)
z/sinα = perbedaan tekanan yang ditunjukan inclined manometer (mm)

Data diatas akan ditambahkan dengan data hasil olahan data empirik. Adapun
data olahan tersebut dalam bentuk tabel, yaitu:
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keterangan:
φA
= kelembaban relatif sebelum ke evaporator (%)
φB

= kelembaban relatif setelah dari evaporator (%)

mA

= laju aliran massa udara sebelum ke evaporator (kg/det)

mB

= laju aliran massa udara setelah dari evaporator (kg/det)

m CON = laju aliran massa air kondensat (kg/det)
hA

= entalpi udara sebelum ke evaporator (kJ/kg udara kering)

hB

= entalpi udara sesudah dari evaporator (kJ/kg udara kering)

hCON

= entalpi air kondensat (kJ/kg udara kering)

h1

= entalpi refrigeran keluar evaporator (kJ/kg)

h2

= entalpi refrigeran masuk kondensor (kJ/kg)

h4

= entalpi refrigeran masuk evaporator (kJ/kg)

Qref

= Q1

m ref

= laju aliran massa refrigeran (kg/det)

P

= daya kompresor (kW)

= kapasitas pendinginan (kW)

COPakt. = Koefisien Prestasi aktual
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3.7 Diagram Alir

Mulai

Studi literatur

1. Instalasi penelitian
2. Alat ukur

Pengoperasian AC mobil

Pengambilan data

Pengolahan data dan pembahasan

Kesimpulan dan saran

selesai

Gambar 3.2 Diagram alir penelitian

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisa Data
4.1.1

Data hasil penelitian
Berikut ini adalah data hasil pengujian dengan variasi putaran blower 1050,

1580, 1850, 2260, 2750, 3050 rpm untuk variasi jenis refrigeran R-12, R-22, R-134a.

Tabel 4.1 Data Hasil Pengujian dengan Menggunakan Refrigeran R-12
Putaran Blower
TDA
TWA
TDB
TWB
TCON
QCON
z/sinα
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(ml/5men)
(mm)
(rpm)
1050
1580
1850
2260
2750
3050

30,6
30,7
31,0
31,1
31,3
31,8

25,5
25,7
25,7
25,6
25,5
25,5

9,5
16,8
18,9
20,2
21,2
22,1

8,5
15,9
17,6
18,6
19,9
20,1

25,4
25,1
25,7
25,9
26,1
26,2

107,700
81,442
77,922
83,686
67,068
89,065

1,5
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0

P1
(Bar)

P2
(Bar)

P3
(Bar)

T1
(°C)

T2
(°C)

T3
(°C)

T4
(°C)

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8

8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8

25,8
27,3
27,8
27,7
27,9
27,6

72,5
72,9
72,7
72,5
72,3
70,8

38,0
38,1
37,9
37,8
38,1
37,1

4,6
5,2
5,3
7,0
8,7
12,9

Tabel 4.2 Data Hasil Pengujian dengan Menggunakan Refrigeran R-22
Putaran Blower
TDA
TWA
TDB
TWB
TCON
QCON
z/sinα
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(ml/5men)
(mm)
(rpm)
1050
29,6
24,9
24,0
22,3
24,6
20,193
2,0
1580
29,8
25,0
25,8
23,2
24,4
26,766
2,5
1850
30,0
25,1
26,5
23,5
24,6
32,165
3,0
2260
30,2
25,1
26,9
23,9
24,3
30,511
3,5
2750
30,4
25,7
27,6
24,3
24,4
33,986
4,5
3050
30,8
25,7
28,0
24,6
24,4
39,012
6,0
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P1
(Bar)

P2
(Bar)

P3
(Bar)

T1
(°C)

T2
(°C)

T3
(°C)

T4
(°C)

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

11,6
11,7
11,8
11,8
11,9
11,9

11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5

27,7
28,6
28,8
29,3
29,5
29,6

113,4
114,2
114,3
114,9
115,5
115,3

28,7
29,0
29,1
29,2
29,4
29,4

9,6
10,0
10,3
10,8
11,4
12,0

Tabel 4.3 Data Hasil Pengujian dengan Menggunakan Refrigeran R-134a
Putaran Blower
TDA
TWA
TDB
TWB
TCON
QCON
z/sinα
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(ml/5men)
(mm)
(rpm)
1050
31,1
24,3
13,1
12,3
23,7
85,211
1,5
1580
30,9
24,3
17,3
16,3
23,5
70,616
2,0
1850
30,9
24,3
19,3
17,8
23,5
78,611
3,0
2260
30,6
24,3
20,6
18,9
23,5
81,339
4,0
2750
30,6
24,3
21,3
19,9
23,5
70,316
5,0
3050
30,3
24,3
22,4
20,3
23,5
89,244
6,1
P1
(Bar)

P2
(Bar)

P3
(Bar)

T1
(°C)

T2
(°C)

T3
(°C)

T4
(°C)

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

10,9
10,9
11,0
10,9
10,8
10,8

10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2

27,1
28,2
28,4
28,6
28,8
28,8

80,9
81,3
82,4
81,1
80,4
80,4

32,7
32,8
32,8
32,4
32,2
32,1

-2,1
-1,3
-0,8
-0,4
-0,2
0,0

keterangan:
TDA

= temperatur bola kering sebelum ke evaporator (°C)

TWA

= temperatur bola basah sebelum ke evaporator (°C)

TDB

= temperatur bola kering setelah dari evaporator (°C)

TWB

= temperatur bola basah setelah dari evaporator (°C)

TCON

= temperatur air kondensat (°C)

P1

= tekanan refrigeran keluar evaporator (Bar)

P2

= tekanan refrigeran masuk kondensor (Bar)

P3

= tekanan refrigeran keluar kondensor (Bar)

T1

= temperatur refrigeran keluar evaporator (°C)

38

T2

= temperatur refrigeran masuk kondensor (°C)

T3

= temperatur refrigeran keluar kondensor (°C)

T4

= temperatur refrigeran masuk evaporator (°C)

QCON = debit air kondensat (m3/det)
z/sinα = perbedaan tekanan yang ditunjukan inclined manometer (mm)

4.1.2

Perhitungan data
Perhitungan data dilakukan untuk mencari nilai besaran-besaran yang diperlukan

sehingga dapat menentukan koefisien prestasi dari mesin pendingin. Berikut ini akan
ditunjukkan contoh perhitungan data dari hasil penelitian dengan kecepatan blower
1050 rpm menggunakan jenis refrigeran R-134a:
a. Mencari kelembaban dan entalpi udara.
Dari data empiris pada saat pengamatan serta data olahan, maka dengan tabel
psikometri, dapat ditentukan besaran-besaran yang terdiri dari :
1) Kelembaban relatif sebelum ke evaporator (φ A)
2) Kelembaban relatif setelah dari evaporator (φ B)
3) entalpi udara sebelum ke evaporator (hA)
4) entalpi udara sesudah dari evaporator (hB)
Besaran yang didapat dari diagram psikometri berdasarkan data-data yang ada, yaitu:
φA

= 57,4 %

φB

= 91,4 %

hA

= 73,1 kJ/kg

hB

= 34,8 kJ/kg

b. Perhitungan massa alir udara yang keluar dari evaporator pada ujung air duct.
Untuk menghitung massa alir digunakan rumus kontinuitas, yaitu:
mB

B

VB

AB

dengan:
PB
B

R (TDB

273 )

dan rumus kecepatan aliran fluida kompresibel yang melalui duct di B yang menggunakan
tabung pitot adalah:
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VB

C

2 g

m in yak
udara

g z

C

g

2 g

SGm in yak

air

udara

keterangan:
PB

= tekanan udara absolut pada titik B (N/m2)

R

= konstanta tetapan gas (J/kg.K)

TDB

= temperatur udara kering pada titik B (K)

AB

= luas penampang lintang pada titik B (m2)

VB

= kecepatan aliran udara pada titik B (m/s)

C

= konstanta tabung pitot yang besarnya 0,85

g

= percepatan gravitasi (m/s2)

ρminyak

= massa jenis minyak pengisi manometer (kg/m3)

z

= ketinggian kolom minyak manometer (mkolom

ρudara

minyak)

3

= massa jenis udara (kg/m )

Gambar 4.1 Penampang melintang pada duct B

Maka:
AB

31,7 [cm] 9,3 [cm] 294 ,81 [cm 2 ] 0,029481 [m 2 ]

g

g z
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PB
B

R (TDB

273 )

1,01325 105 [ N m 2 ]
287[ J kg.K ] (13,1 273)[K ]
1,234 [kg m 3 ]

VB

C

2 g

m in yak
udara

0,85

g z
g

C

2 g

SGm in yak

air

udara

g z

g

0,826 1000 9,81 1,5 / 1000 sin 3,75
1,234 9,81

2 9,81

0,9594 [m s]

mB

B

VB

AB

1,234[kg m 3 ] 0,9594[m s] 0,0295[m 2 ]
0,0349 [kg s]

c. Perhitungan massa alir dan entalpi air kondensat.
Untuk menghitung massa alir air kondensasi yang terbentuk dalam gelas ukur
digunakan rumus :
m CON

ACON VCON
QCON

diketahui:
QCON

= 85.2 mL/5menit = 2,840x10-7 m/s

TCON

= 23,7 OC

Maka:
m CON

QCON
1000 [kg m 3 ] 2,840 10 7 [m 3 s]
2,840 10

4

[kg s ]

Untuk menghitung entalpi air kondensasi yang terbentuk dalam gelas ukur digunakan
rumus:
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hCON

c P TCON

Dari tabel A-9 (Holman) dengan nilai TCON = 23,7 OC didapatkan nilai cp = 4,179
kJ/kg.OC.
hCON

c P TCON
4,179 [kJ kg.O C ] 23,7[ O C ]

99,121[kJ kg.]

d. Perhitungan massa alir udara sebelum ke evaporator.
Untuk menghitung massa alir udara sebelum ke evaporator, digunakan hukum
persamaan kontinuitas yang menyatakan bahwa massa di dalam suatu sistem adalah
tetap atau konstan terhadap waktu, sehingga:
mA

mB m CON

Dari hasil perhitungan pada poin sebelumnya, maka massa alir udara sebelum ke
evaporator dapat diperoleh:
mA

mB m CON
0,0349 [kg det] 2,840 10

4

[kg det]

0,0352 [kg det]

e. Kondisi refrigeran di setiap titik.
Dari penelitian diperoleh data-data sebagai berikut:
P1 = 0,2 Bar

T1

= 27,1 °C

P2 = 10,9 Bar

T2

= 80,9 °C

P3 = 10,2 Bar

T3

= 32,7 °C

P4 = 0,2 Bar

T4

= -2,1 °C

Dari P-h diagram R-134a, dengan data di atas sebagai acuan, diperoleh entalpi
refrigeran pada masing-masing titik:
h1 = 426,117 kJ/kg

h3

= 245,715 kJ/kg

h2 = 461,431 kJ/kg

h4

= 245,715 kJ/kg

f. Perhitungan kapasitas pendinginan
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Untuk menghitung kapasitas pendinginan digunakan rumus kesetimbangan energi,
sebagai berikut:

Qref

m A hA

mB hB

m

CON

hCON

Dari hasil perhitungan pada poin-poin sebelumnya, maka kapasitas pendinginan
dapat dihitung sebagai berikut:

Qref

m A hA
kg
s

0,0352

mB hB

73,1

kJ
kg

m

CON

0,0349

hCON
kg
s

34 ,8

kJ
kg

2,840 10

4

kg
s

99 ,121

1,327[kW ]

g. Perhitungan massa alir refrigeran

m ref

Qref
(h1

h4 )

Dari hasil perhitungan pada poin-poin sebelumnya, maka massa alir refrigeran dapat
dihitung sebagai berikut:

m ref

Qref
(h1

h4 )

1,327 [kW ]
(426 ,117 [ kJ kg] 245 ,715 [kJ kg])
7,357 10 3 [kg det]

h. Perhitungan daya kompresor

Pkompresor

m ref

(h2

h1 )

Dari hasil perhitungan pada poin-poin sebelumnya, maka daya kompresor dapat
dihitung sebagai berikut:

kJ
kg
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Pkompresor

m

ref

(h2

h1 )

7,357 10 3 [kg det] (461,431[kJ kg] 426 ,117 [kJ kg])

0,260[kW]

i. Perhitungan Koefisien Prestasi (COP)

COP

Qref
Pkompresor
1,327 [kW ]
0,260 [kW ]
5,109

4.1.3

Data hasil perhitungan
Data hasil perhitungan selengkapnya ditunjukkan pada Tabel Data Hasil

Perhitungan di Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3.
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4.2 Pembahasan
4.2.1

Pengaruh jenis refrigeran terhadap efek dan kapasitas pendinginan pada

variasi putaran blower

Gambar 4.2 Pengaruh jenis refrigeran terhadap efek pendinginan pada variasi putaran
blower

Gambar 4.3 Pengaruh jenis refrigeran terhadap kapasitas pendinginan pada variasi
putaran blower
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Gambar 4.2 merupakan grafik yang menunjukan pengaruh jenis refrigeran
terhadap efek pendinginan pada variasi putaran blower. Dapat dilihat untuk putaran
blower yang sama bahwa:
Efek pendinginan R-22 > R-134a > R-12
Hal ini sesuai dengan sifat termodinamika refrigeran yang didapatkan dari p-h diagram
untuk masing-masing jenis refrigeran tersebut, dimana kalor laten penguapan (h1-h4)
pada evaporator untuk refrigeran R-22 > R-134a > R-12.
Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa semakin besar putaran blower, maka efek
pendinginan juga semakin besar untuk tiap jenis refigeran. Semakin besar putaran
blower akan mengakibatkan meningkatnya massa alir udara masuk evaporator sehingga
meningkatkan kecepatan aliran udara. Berdasarkan persamaan bilangan Reynold
( Re

V.

), untuk nilai panjang karakteristik geometri ( ) dan viskositas kinematik ( )

yang sama didapatkan bahwa meningkatnya kecepatan aliran (V) akan meningkatkan
bilangan Reynold. Semakin besar bilangan Reynold maka semakin besar pula bilangan
Nusselt ( N u

C.(Re n ).(Pr m ) ). Semakin besar bilangan Nusselt maka koefisien

perpindahan panas konveksi di luar pipa evaporator (h0) semakin besar, Hal ini
diperkuatkan dengan rumus: N u

h0 .x
.
k

Dalam kajian ilmu perpindahan panas pada alat penukar kalor (evaporator)
didapat persamaan:

q

U . A. Tm . Nilai U sangat dipengaruhi oleh koefisien

perpindahan panas konveksi di luar pipa evaporator (h0). Semakin besar koefisien
perpindahan panas konveksi maka semakin besar pula nilai U (koefisien perpindahan
panas menyeluruh). Akhirnya dengan semakin besar U maka laju perpindahan panas
pada alat penukar kalor semakin meningkat. Dalam hal ini adalah laju penyerapan kalor
yang dilakukan oleh evaporator mengakibatkan naiknya suhu refrigeran keluar
evaporator, sehingga meningkatkan entalpi refrigeran keluar evaporator (h1). Hal ini
akan menyebabkan kenaikan efek pendinginan.
Gambar 4.3 merupakan grafik yang menunjukan pengaruh jenis refrigeran
terhadap kapasitas pendinginan pada variasi putaran blower. Dapat dilihat untuk putaran
blower yang sama bahwa:
Kapasitas pendinginan R-12 > R-134a > R-22
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Hal ini dikarenakan nilai massa alir refrigeran R-22 < R-134a < R-12 jika dimasukan
kedalam rumus: Q1

m ref .(h1 h4 ) .

Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa semakin besar putaran blower, maka
kapasitas pendinginan semakin kecil untuk tiap jenis refigeran. Hal ini disebabkan oleh
massa alir udara yang lebih besar daripada massa alir refrigeran, sehingga massa alir
udara masuk evaporator yang diserap kalornya oleh massa alir refrigeran menjadi lebih
sedikit. Hal ini mengakibatkan massa alir udara sesudah evaporator yang telah diserap
kalornya bercampur dengan massa alir udara yang lebih panas, sehingga suhu keluar
evaporator juga meningkat. Jadi semakin besar putaran blower maka suhu udara keluar
evaporator juga semakin besar. Sesuai dengan rumus laju perpindahan kalor
(Q

m .c P . T ), untuk nilai massa alir ( m ) dan (cp) yang sama maka: semakin kecil

beda suhu masuk dan keluar evaporator ( T) akan mengakibatkan laju perpindahan
kalor juga semakin menurun.

4.2.2

Pengaruh jenis refrigeran terhadap kerja dan daya kompresor pada variasi

putaran blower

Gambar 4.4 Pengaruh jenis refrigeran terhadap kerja kompresor pada variasi putaran
blower
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Gambar 4.5 Pengaruh jenis refrigeran terhadap daya kompresor pada variasi putaran
blower

Gambar 4.4 merupakan grafik yang menunjukan pengaruh jenis refrigeran
terhadap kerja kompresor pada variasi putaran blower. Dapat dilihat untuk putaran
blower yang sama bahwa:
Kerja kompresor R-22 > R-134a > R-12
Hal ini sesuai dengan sifat termodinamika refrigeran yang didapatkan dari p-h diagram
untuk masing-masing jenis refrigeran tersebut, dimana kalor sensible kompresi (h2-h1)
pada kompresor untuk refrigeran R-22 > R-134a > R-12.
Gambar 4.5 merupakan grafik yang menunjukan pengaruh jenis refrigeran
terhadap daya kompresor pada variasi putaran blower. Dapat dilihat untuk putaran
blower yang sama bahwa:
Daya kompresor R-134a > R-12 > R-22
Hal ini dikarenakan nilai massa alir refrigeran R-22 < R-134a < R-12 jika dimasukan
kedalam

rumus:

P

m ref .(h2

h1 ) .

Dan

grafik

daya

kompresor

refrigeran

R-134a > R-12 dikarenakan nilai kerja kompresor refrigeran R-134a > R-12 sedangkan
nilai massa alir refrigeran R-134a tidak menurun jauh dari refrigeran R-12 dibandingkan
refrigeran R-22.
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Pada gambar 4.4 dan 4.5 dapat dilihat bahwa semakin besar putaran blower,
maka kerja dan daya kompresor juga semakin kecil untuk tiap jenis refigeran. Dari
pembahasan sebelumnya didapatkan bahwa semakin besar laju penyerapan kalor yang
dilakukan oleh evaporator mengakibatkan naiknya suhu refrigeran keluar evaporator,
sehingga meningkatkan entalpi refrigeran keluar evaporator. Untuk kondisi refrigeran
keluar kompresor yang sama, maka semakin besar efek/ kapasitas pendinginan akan
menyebabkan nilai kerja/ daya kompresor semakin kecil.

4.2.3

Pengaruh jenis refrigeran terhadap Koefisien Prestasi (COP) pada variasi

putaran blower

Gambar 4.6 Pengaruh jenis refrigeran terhadap Koefisien Prestasi (COP) pada variasi
putaran blower
Gambar 4.6 merupakan grafik yang menunjukan pengaruh jenis refrigeran
terhadap Koefisien Prestasi (COP) pada variasi putaran blower. Dapat dilihat untuk
putaran blower yang sama bahwa:
Koefisien Prestasi (COP) R-12 > R-134a > R-22
Hal ini sesuai dengan rumus Koefisien Prestasi ( COP

Q1
W

h1
h2

h4
). Dimana nilai
h1

efek pendinginan (h1-h4) refrigeran R-22 > R-134a > R-12, dan nilai kerja kompresor
(h2-h1) refrigeran R-22 > R-134a > R-12.
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Dari p-h diagram untuk R-12, R-22, dan R-134a untuk putaran blower yang
sama diketahui bahwa efek pendinginan refrigeran R-22 merupakan yang paling besar,
tetapi kerja kompresor refrigeran R-22 juga yang paling besar diantara jenis refrigeran
yang lain. Meskipun demikian Koefisien Prestasi (COP) dari refrigeran R-22
merupakan yang paling kecil. Sedangkan refrigeran R-12 memiliki nilai efek
pendinginan yang paling kecil diantara jenis refrigeran yang lain, tetapi refrigeran R-12
juga memiliki kerja kompresor yang kecil. Meskipun demikian refrigeran R-12
memiliki Koefisien Prestasi (COP) yang paling besar. Hal ini dikarenakan perbedaan
efek pendinginan antar refrigeran yang tidak terlalu jauh, sedangkan kerja kompresor
antar refrigeran memiliki perbedaan yang besar.
4.2.4

aaaa

4.2.5

Aaaa

4.2.6

aaaa

4.3 Batasan Masalah
4.4 Tujuan Penelitian
4.5 Manfaat Penelitian

4.6

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Variasi jenis refrigeran dengan variasi putaran blower yang digunakan memberikan
pengaruh yang jelas terhadap Koefisien Prestasi (COP) AC mobil. Koefisien Prestasi
(COP) tertinggi yaitu 8,166 dengan penggunaan refrigeran R-12 pada putaran blower
3050 rpm. Sedangkan Koefisien Prestasi (COP) terendah yaitu 3,764 dengan
penggunaan refrigeran R-22 pada putaran blower 1050 rpm.

5.2 Saran
1.

Pada penelitian selanjutnya dapat digunakan alat ukur temperatur dengan ADC dan
digital pressure gauge untuk memperoleh data yang lebih valid.

2.

Pada penelitian lebih lanjut dapat menggunakan jenis refrigeran lain selain seperti
jenis hydrocarbon refrigerant (HC) yang aman bagi lingkungan.

3.

Pada penelitian lebih lanjut dapat menggunakan tambahan instalasi seperti
superheater, preheater dan reheater.

5.3 Batasan Masalah
5.4 Tujuan Penelitian
5.5 Manfaat Penelitian
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Lampiran 4. Diagram psikrometri

Tekanan
Barometric
= 101,325 kPa

Entalpi kJ/kg udara kering

Lampiran 5. R-12 P-h Diagram

Lampiran 6. R-22 P-h Diagram

Lampiran 7. R-134a P-h Diagram

Lampiran 8. Siklus Kompresi Uap Aktual Refrigeran R-12
h1 = 237.360 (kJ/kg)
h2 = 254.210 (kJ/kg)
h3 = 99.763 (kJ/kg)
h4 = 99.763 (kJ/kg)

Lampiran 9. Siklus Kompresi Uap Aktual Refrigeran R-22
h1 = 276.720 (kJ/kg)
h2 = 328.240 (kJ/kg)
h3 = 79.280 (kJ/kg)
h4 = 79.280 (kJ/kg)

Lampiran 10. Siklus Kompresi Uap Aktual Refrigeran R-134a
h1 = 427.656 (kJ/kg)
h2 = 461.336 (kJ/kg)
h3 = 244.825 (kJ/kg)
h4 = 244.825 (kJ/kg)

Lampiran 11. Tabel sifat-sifat air (zat cair jenuh)

