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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Sistem Pendingin 

Sistem pendingin atau refrigrasi adalah produksi atau pengusahaan dan 

pemeliharaan tingkat suhu dari suatu bahan atau ruangan pada tingkat yang lebih 

rendah dari pada suhu lingkungan atmosfir sekitarnya. 

 Dengan cara penarikan atau penyerapan panas dari bahan atau ruangan 

tersebut. Refrigrasi dapat dikatakan juga sebagai proses pemindahan panas dari suatu 

bahan atau ruangan ke bahan atau ruangan lainnya ( Ilyas,1993). 

 Sedangkan menurut Arismunandar dan Saito (2005) refrigerasi adalah usaha 

untuk mempertahankan suhu rendah yaitu suatu proses mendinginkan udara sehingga 

dapat mencapai temperature dan kelembaban. 

 Penyesuaian kondisi yang dipersyaratkan terhadap kondisi udara dari suatu 

ruangan tertentu, faktor suhu dan temperature sangat berperan dalam memelihara dan 

mempertahankan nilai kesegaran ikan. 

 Suatu proses pendinginan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan 

apabila ditunjang oleh 3 hal utama, yaitu : 

1. Siklus pendingin, yang berfungsi untuk memindahkan kalor dari produk yang 

akan didinginkan ke media lainya. 
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2. Refrigerant, yang berfungsi sebagai media pemindah kalor pada siklus 

pendingin. 

3. Produk yang akan didinginkan. 

2.2 Prinsip Kerja Sistem Pendingin 

Komponen utama dari sistem pendingin adalah kompresor, kondensor, katup 

ekspansi, dan evaporator. Kompresor berfungsi untuk mengalirkan dan menaikan 

tekanan gas yang selanjutnya dicairkan dalam kondensor.  

Fungsi dari kondensor mengkondensasikan gas refrigerant dengan 

menurunkan temperature dan tekanan gas yang konstan, lalu refrigerant cair 

dialirkan ke dalam evaporator (Arismunandar dan saito,1986). 

 Secara umum,prinsip refrigerasi adalah proses penyerapan panas dari dalam 

ruangan yang tertutup kedap lalu memindahkan serta menghilangkan panas keluar 

dari ruangan tersebut. 

 Proses merefrigerasi ruangan tersebut perlu tenaga atau energi, energi yang 

paling cocok untuk refrigerasi adalah tenaga listrik untuk menggerakan kompresor 

unit refrigerasi (Ilyas,1993). 

2.3 Klasifikasi Sistem Pendingin 

Klasifikasi sistem pendingin menurut sistem kerjanya dapat dibagi menjadi : 

2.3.1   Vapour Compression Refrigerator System 

Sistem ini mengalirkan refrigerant yang menyerap panas dari udara yang ada 

disekitanya melalui evaporator pada tekanan dan temperature yang rendah, sehingga 

fasenya menjadi uap kemudian dilewatkan ke dalam kompresor. 
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Uap refrigerant dialirkan ke kondensor hingga ke katup ekspansi untuk 

diturunkan tekanannya dan temperaturnya. Aliran refrigerant masuk kembali ke 

dalam evaporator dikompresikan lagi oleh kompresor begitu seterusnya 

(Arismunandar dan Saito,1986). 

2.3.2    Absorbition Refrigeration System 

Dalam sistem ini menggunakan penyerapan untuk menyerap refrigerant yang 

diuapkan di dalam evaporator sehingga menjadi suatu larutan absorpsi. Kemudian, 

larutan absorpsi tersebut dimasukan ke sebuah generator. 

 Untuk memisahkan refrigerant dari larutan absorpsi tersebut, dengan cara 

memanasinya yang sekaligus akan menaikan tekanannya sampai mencapai tingkat 

keadaan mudah diembunkan (Arismunandar dan Saito,1986). 

2.3.3    Air Refregeranation System 

 Sistem ini menggunakan udara sebagai refrigerant, udara yang bertemperatur 

rendah masuk ke dalam evaporator kemudian menyerap panas ke dalamnya sehingga 

temperature menjadi naik. 

Kompresi yang diberikan ke dalam kompresor sehingga tekanan menjadi naik, 

lalu dialirkan ke heat excharger untuk didinginkan sebelum diekspansikan melalui 

turbin untuk menurunkan temperature (Stoecker,1987). 

2.3.4    Steam Jet Refrigeration System 

Sistem ini menggunakan air sebagai refrigerant yang mengalir dari evaporator 

dan akan dialirkan ke jet pump atau diffuser untuk dinaikan tekanannya dengan 

bantuan uap air dari ketel uap yang melalui nozzle. 
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 Agar diperoleh kecepatan yang tinggi, panas dari refrigerant kemudian 

dibuang melalui kondensor yang selanjutnya dialirkan ke katup ekspansi untuk 

diteruskan ke evaporator (Stoecker,1987). 

Pada perancangan ini menggunakan sistem pendingin vapour compression 

refrigerator system dimana uap refrigerant dialirkan kekondensor hingga kekatup 

ekspansi untuk diturunkan temperaturnya. 

2.4 Sistem Pendingin yang Digunakan 

Siklus yang digunakan dalam proses sistem pendinginan adalah sebagai berikut: 

2.4.1 Siklus Kompresi Uap   

Mesin refrigerasi siklus kompresi uap merupakan jenis mesin refrigerasi 

yang paling banyak digunakan saat ini. Mesin refrigerasi siklus kompresi uap terdiri 

dari empat komponen utama. 

Pembagian komponen utama bertujuan untuk membedakan fungsi masing 

masing komponen yaitu kompresor, kondensor, alat ekspansi, dan evaporator. 

Susunan empat komponen tersebut secara skematik ditunjukkan pada gambar 2.1 

 

            Sumber : (http://linasundaritermodinamika.blogspot.com) 

Gambar 2.1 Siklus Kompresi uap 
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 Proses 1-2 :  Kompresi adiabatic dan reversible, dari kondisi uap panas 

lanjur fluida di kompresi menuju tekanan kerja kondensor. 

 Proses 2-3 : Pelepasan kalor reversible pada tekanan yang constant, 

menyebabkan penurunan panas lanjut (desuperheating) dan pengembunan   

refrigerant. 

 Proses 3-4 :  Proses ekspansi, terjadi pada entalpi konstan, yang 

menurunkan tekanan fluida dari tekanan kondensor (cair jenuh) menuju 

tekanan evaporator. 

 Proses 4-1 : Terjadi penambahan kalor dari lingkungan ke evaporator pada 

tekanan evaporator yang konstan, menyebabkan penguapan menuju kondisi 

uap jenuh. 

 Keuntungan dari pemakaian sistem kompresi uap : 

a. Konstruksimya sederhana. 

b. Biaya konstruksi rendah. 

c. Siklus mendekati siklus carnot, sehingga mempunyai harga coefficient 

of performance (COC) yang tinggi. 

d. Perawatanya lebih mudah dan murah. 

2.4.2 Siklus Diagram T-S dan Siklus Diagram P-H 

 Diagram tekanan entalpi (P-H) merupakan alat grafis yang biasanya 

digunakan untuk menyatakan sifat refrigerant. Pada kerja termodinamika lain, 

diagram suhu entropi juga cukup popular.  



9 
 

 
 

Pada prakteknya entalpi merupakan salah satu sifat penting yang harus 

diketahui, sehingga tekanan akan mudah ditentukan. Diagram tekanan entalpi (P-H) 

dan diagram suhu entropi, seperti yang terlihat pada gambar 2.2. 

 

Sumber : (https://gregoriusagung.wordpress.com) 

Gambar2.2 Siklus Diagram P-H 

Dijelaskan melalui diagram T-S dan menjelaskan melalui diagram P-H proses 

kerjanya dapat dilihat pada keterangan dibawah ini : 

 1-2 : Proses terjadi pada kompresor yang berlangsung secara isentropic. Uap 

refrigerant dari evaporator dikompresikan sehingga tekanan dan temperaturnya 

naik. 

 2-3 : Proses terjadi pada kompresor yang berlangsung secara isobaric. Uap 

refrigerant dari kompresor yang mempunya tekanan dan temperature tinggi masuk 

ke kondensor untuk didinginkan. 

Refrigerant berubah menjadi fase dari uap menjadi cair. Media yang 

digunakan adalah udara. 
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 3-4 : Proses yang berlangsung dikatup ekspansi secara isentropic. Cairan 

refrigerant yang keluar dari kondensor dikabutkan didalam katup ekspansi 

sehingga tekanan dan temperaturnya turun. 

Penurunan temperatur bertujuan agar refrigerant itu masuk kedalam pipa-pipa 

evaporator. 

 4-1 : Proses yang terjadi pada evaporator yang berlangsung secara isentropic 

dan isobaric. Pada evaporator dengan temperature dan tekanan yang rendah 

menyebabkan refrigerant menyerap panas. 

Panas yang diserap dari disekitarnya kemudian refrigerant itu masuk kembali 

ke kompresor untuk dikompresikan. 

2.4.3 Siklus Kompresi Uap Actual 

Daur kompresi uap yang sebenarnya (aktual) berbeda dari siklus standard 

(teoritis). Perbedaan ini muncul karena asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam siklus 

standar. 

Pada siklus aktual terjadi superheat atau pemanasan lanjut uap refrigeran 

yang meninggalkan evaporator sebelum masuk ke kondensor. Pemanasan lanjut ini 

terjadi akibat tipe peralatan ekspansi yang digunakan. 

Pemanasan dapat juga karena penyerapan panas dijalur masuk (suction line) 

antara evaporator dan kompresor.  

Pemanasan lanjut yang terjadi pada evaporator juga merupakan sesuatu yang 

menguntungkan karena peristiwa ini dapat mencegah refrigeran yang masih dalam 
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fase cair memasuki kompresor.  

Begitu juga dengan refrigeran cair mengalami subcooling pendinginan lanjut 

atau bawah dingin sebelum masuk katup ekspansi atau pipa kapiler. Pendinginan 

lanjut yang terjadi pada kondensor. 

Peristiwa yang normal terjadi dan menguntungkan karena dengan adanya 

proses ini maka refrigeran yang memasuki katup ekspansi seluruhnya dalam keadaan 

cair, sehingga menjamin efektifitas alat seperti gambar di 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (http://www.chiller.co.id/sistem-kompresi-uap/) 

Gambar 2.3 Siklus Kompresi Uap Aktual 

Perbedaan yang penting antara daur nyata (aktual) dan standar terletak pada 

penurunan tekanan didalam kondensor dan evaporator. Daur standar dianggap tidak 

mengalami penurunan tekanan pada kondensor dan evaporator. 
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Pada daur nyata terjadi penurunan tekanan karena adanya gesekan antara 

refrigeran dengan dinding pipa. Akibat dari penurunan tekanan ini, kompresi pada 

titik 1 dan 2 memerlukan lebih banyak kerja dibandingkan dengan daur standar. 

Siklus pendinginan yang digunakan dalam perancangan ingin adalah siklus 

kompresi uap dimana terdapat fluida sebagai media pendingin. 

2.5  Perpindahan Panas 

          Dalam hal perpindahan panas yang terjadi pada proses pendinginan adalah 

perpindahan konveksi panas akan berpindah antar fluida. 

Metode perpindahan panas mempunyai 3 cara yaitu :  

2.5.1   Konduksi (Hantaran) 

Konduksi adalah perpindahan panas yang disebabkan adanya perbedaan 

suhu pada suatu benda antara sisi lainya. Untuk perpindahan panas konduksi 

laju perpindahan panasnya dapat didekati dengan persamaan fourier. 

Untuk tinjauan suatu dimensi, persamaan fourier yang diutarakan oleh 

Holman (1986:3), dapat dlihat pada persamaan 2.1 : 

q = -k . A . ………………………………………………         (2.1) 

Dimana : 

q     =      laju perpindahan panas konduksi (Btu/hr) 

k     =      konduktivitas termal dinding ( Btu/hr.ft.ºF) 

A    =      luas penampang (Ft²) 

  =      perbedaaan suhu kearah perpindahan panas antara dua titik (ºF) 
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2.5.2 Radiasi (Pancaran) 

Perpindahan energi secara radiasi  berlangsung jika foton-foton di 

pancarkan dari suatu permukaan ke permukaan lain. Pada saat mencapai 

permukaan lain foton yang dihasilkan juga diserap permukaan. 

Energi yang diradiasikan dari suatu permukaan ditentukan dalam bentuk 

daya pancar (emissive power), yang secara termodinamika dapat dibuktikan 

bahwa daya pancar tersebut sebanding dengan pangkat empat suhu absolutnya.  

Untuk radiator ideal, biasanya berupa benda hitam, daya pancar 

W/m², yang diutarakan oleh stoecker (1987) dapat dilihat pada persamaan 

2.2: 

=  σ ………………………………………………… (2.2) 

Dimana : 

σ   =    konstanta Stefan-Boltzman = 5,669.  W/m².  

T    =     suhu absolute, K 

2.5.3 Konveksi (Aliran) 

Adalah cara perpindahan panas yang mengalir pada bagian fluida ke 

bagian fluida yang lain dan lebih rendah  temperaturnya yang disebabkan 

adanya perpindahan panas atau aliran partikel-partikelnya.  

Dengan menggunakan hukum newton tentang pendingin,pengaruh kondisi 

secara menyeluruh dapat dilihat pada persamaan 2.3 : 

Q = h.A.( - )………………………………………………..(2.3) 
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Dimana : 

 Q   = laju perpindahan panas (Watt) 

h   = koefisien perpindahan panas konveksi (W/m².K) 

  = temperature fluida (ºF) 

  = temperature dinding (ºF) 

2.6  Komponen Utama Sistem Refrigrasi 

Komponen pokok adalah komponen yang harus ada atau dipasang dalam 

mesin refrigerasi. Komponen pokok tersebut meliputi: kompresor, kondensor, 

tangki penampung (receiver tank), katup ekspansi, dan evaporator. 

Masing-masing komponen dalam sistem kompresi uap mempunyai sifat-

sifat yang tersendiri (Stoecker,1989). 

2.6.1  Kompresor 

Kompresor adalah peralatan mekanik yang digunakan untuk memberikan 

energi kepada fluida gas atau udara, sehingga gas atau udara dapat mengalir dari 

suatu tempat ke tempat lain secara kontinyu.  

Penambahan energi ini bisa terjadi karena adanya gerakan mekanik, 

dengan kata lain fungsi kompresor adalah mengubah energi mekanik (kerja) ke 

dalam energi tekanan (potensial) dan energi panas yang tidak berguna. 

Sedangkan kompresor sentrifugal, termasuk dalam kelompok kompresor 

dinamik adalah kompresor dengan prinsip kerja mengkonversikan energi 
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kecepatan gas yang dibangkitkan oleh aksi impeller yang berputar dari energi 

mekanik unit penggerak menjadi energi potensial (tekanan) di dalam diffuser. 

Kompresor juga merupakan jantung dari suatu sistem refrigerasi 

mekanik, berfungsi untuk menggerakkan sistem refrigerasi agar dapat 

mempertahankan perbedaan tekanan antara sisi tekanan rendah dan sisi tekanan 

tinggi (Ilyas, 1993). 

Kompresor refrigerasi yang paling umum adalah kompresor torak 

(reciprocating compressor), sekrup (screw), sentrifugal, sudu (vane) (Stoecker, 

1989).  

Menurut Hartanto (1985), berdasarkan cara kerjanya kompresor dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu kompresor torak dan kompresor rotary. 

Beberapa jenis kompresor antara lain : 

1)  Kompresor Torak 

   Kompresor torak yaitu kompresor yang kerjanya dipengaruhi oleh 

gerakan torak yang bergerak menghasilkan satu kali langkah hisap dan satu  kali 

langkah tekan yang berlainan waktu.  

Kompresor torak lebih banyak digunakan pada unit mesin pendingin 

berkapasitas besar maupun kecil seperti lemari es, coldstorage, collroom. 
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Sumber : (https://www.google.com/search/kompresor-torak) 

Gambar 2.4 Kompresor Torak 

2)   Kompresor Rotary 

Kompresor rotary yaitu kompresor yang kerjanya berdasarkan putaran 

roller pada rumahnya, prinsip kerjanya adalah satu putaran porosnya akan 

terjadi langkah hisap dan langkah tekan yang bersamaan waktunya. 

Perancangan ini menggunakan jenis kompresor torak karena mempunyai 

bentuk sederhana sehingga tidak memakan banyak tempat. Umumnya 

digunakan untuk mesin refrigerator sampai kapasitas 200 ton.  

Kompresor rotary terdiri dua macam yaitu kompresor rotary dengan 

pisau / blade tetap. Seperti yang terlihat pada gambar 2.5 

 

https://www.google.com/search/kompresor-torak
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Sumber : (http://primakencana.blogspot.com) 

Gambar 2.5 Kompresor Rotary 

3) Kompresor Sentrifugal 

Kompresor yang termasuk dalam golongan kompresor dinamik atau 

kmpresor non positif ,dimana kenaikan tekanan fluida disebabkan impeller yang 

menggubah energi kinetik menjadi energi potensial tekanan fluida. 

 Meskipun bekerja dengan tekanan rendah, kompresor ini memiliki 

kelebihan pada debit aliran yang dihasilkan (mencapai 5000 m³/menit). 

Kelebihan lain adalah tidak diperlukanya oli sehingga fluida yang dihasilkan 

relative bersih. Seperti yang terlihat pada gambar 2.6. 
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Sumber : (https://www.prosesindustri.com) 

Gambar 2.6 Kompresor Sentrifugal 

4) Kompresor Sekrup 

Selain kompresor jenis piston, kompresor screw merupakan salah satu 

yang paling banyak digunakan dalam perindustrian. Sistem kerja kompresor 

screw menggunakan sistem ulir. 

Udara yang masuk melalui inlet menuju kedalam sistem ulir yang 

berputar dan mengkompresi udaranya. Udara yang sudah di kompresi di alirkan 

menuju tanki penyimpanan udara. 

Kompresor jenis ini memang lebih mahal dari pada kompresor jenis 

piston, lebih awet dan bandel pemakaiannya, kompresor jenis ini dapat berjalan 

(running) 24 jam nonstop. 

Berbeda dengan kompresor piston yang pemakaian maximalnya di 

kisaran 8 jam. Kompresor screw memiliki debit air delivery yang jauh lebih 

besar biasanya dibandingkan dengan kompresor piston. Berikut gambar dari 

kompresor screw, gambar 2.7 
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Sumber : (https://www.indiamart.com/screew-compresor) 

Gambar 2.7 Kompresor Screw 

Daya yang diperlukan oleh kompresor untuk mengatasi beban pendingin 

dapat dilihat pada persamaan 2.4. 

P = m x W………………………………………………….(2.4) 

Dimana : 

m  = massa refrigerant yang bersirkulasi (kg) 

W = kerja kompresor (kJ/kg) 

Kompresor yang digunakan pada perancangan mesin pembuat ice cube ini 

adalah kompresor torak, karen mempunyai bentuk sederhana sehingga tidak 

memakan banyak tempat. 

2.6.2 Kondensor 

Pengembun atau kondensor adalah bagian dari refrigerasi yang 

menerima uap refrigeran tekanan tinggi yang panas dari kompresor dan 

mengenyahkan panas pengembunan. 

https://www.indiamart.com/screew


20 
 

 
 

Cara mendinginkan uap refrigerant tekanan tinggi yang panas ke titik 

embunnya dengan cara mengenyahkan panas sensibelnya. Pengenyahan 

selanjutnya panas laten menyebabkan uap itu mengembun menjadi cairan 

(Ilyas,1993). 

Jenis- jenis kondensor yang kebanyakan dipakai adalah sebagai berikut: 

Kondensor Pipa Ganda (Tube and Tube) 

Jenis kondensor ini terdiri dari susunan dua pipa koaksial, dimana 

refrigeran mengalir melalui saluran yang berbentuk antara pipa dalam dan pipa 

luar, dari atas kebawah. 

 Sedangkan air pendingin mengalir di dalam pipa dalam dengan  arah 

yang berlawanan dengan arah aliran refrigerant. 

 

Sumber : (http://www.bppp-tegal.com) 

Gambar 2.8 Kondensor Pipa Ganda 
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Keterangan : 

a. Uap refrigeran masuk                                e.   Tabung luar 

b. Air pendingin keluar                                   f.    Sirip bentuk bunga 

c. Air pendingin masuk                                  g.   Tabung dalam 

d. Cairan refrigeran keluar 

1)  Kondensor Tabung dan Koil ( Shell and Coil ) 

Kondensor tabung dan koil adalah kondensor  yang terdapat koil pipa air 

pendingin di dalam tabung yang di pasang pada posisi vertikal. Tipe kondensor 

ini air mengalir dalam koil. 

 

 

 

 

 

 

Sumber:(http://linasundaritermodinamika.blogspot.com) 

Gambar 2.9 Kondensor Pendingin Tabung dan koil 
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2)  Kondensor Pendingin Udara 

Kondensor pendingin udara adalah jenis kondensor yang terdiri dari koil 

pipa pendingin yang bersirip pelat (tembaga atau aluminium). Udara mengalir 

dengan arah tegak lurus pada bidang pendingin. 

Gas refrigeran yang bertemperatur tinggi masuk ke bagian atas dari koil 

dan secara berangsur mencair dalam alirannya ke bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (http://linasundaritermodinamika.blogspot.com) 

Gambar 2.10 Kondensor Pendingin Udara 

3)  Kondensor Tabung dan Pipa Horizontal (Shell and Tube)  

Kondensor tabung dan pipa horizontal adalah kondensor tabung yang di 

dalamnya banyak terdapat pipa – pipa pendingin, dimana air pendingin mengalir 

dalam pipa-pipa tersebut.  
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Ujung dan pangkal pipa terikat pada pelat pipa, sedangkan diantara pelat 

pipa dan tutup tabung dipasang sekat untuk membagi aliran air yang melewati 

pipa-pipa. 

 

 

 

 

 

Sumber : (http://www.bppp-tegal.com) 

Gambar 2.11.  Kondensor Selubung dan Tabung (Shell and Tube condenser) 

Keterangan : 

1. Saluran air pendingin keluar              6.   Pengukur muka cairan 

2. Saluran air pendingin masuk             7.   Saluran masuk refrigeran 

3. Pelat pipa                                           8.   Tabung keluar refrigeran 

4. Pelat distribusi                                   9.   Tabung 

Menghitung panas atau kalor yang dilepaskan oleh kondensor agar system 

dapat bekerja dengan maksimal dapat dilihat pada persamaan 2.5 

 = Q x R…………………………………………(2.5) 
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Dimana : 

Q = Beban pendinginan (W) 

R = Rasio pelepasan kalor 

Perancangan ini menggunakan kondensor pendingin udara, udara akan 

dialirkan tegak lurus dengan kontuksi pipa pipa yang disusun. 

2.6.3 Evaporator 

Pada kebanyakan evaporator, refrigerant mendidih didalam pipa dan 

mendinginkan fluida yang lewat diluar pipa tersebut. Evaporator yang 

mendidihkan refrigerant didalam pipa biasa disebut evaporator ekspansi 

langsung. 

Sedangkan pada evaporator ekspansi tidak langsung, udara didinginkan 

oleh refrigerant sekunder seperti air atau larutan garam yang mengalir melalui 

pipa tersebut. 

Evaporator ekspansi langsung yang digunakan untuk pengkondisian 

udara biasanya disuplai oleh katup ekspansi yang mengatur aliran cairan 

sehingga uap refrigerant yang meninggalkan evaporator berada pada kondisi 

kalor lanjut. 

Konsep lainya adalah evaporator dengan pendauran ulang cairan (liquid 

reciculation) atau evaporator cairan berlebih (liquid over-head), disini cairan 

pada tekanan dan suhu rendah dipompa ke dalam evaporator.  
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Sebagian cairan mendidih didalam evaporator, dan sisanya meluap ke 

saluran keluar. Cairan yang keluar dari evaporator dipisahkan dan uapnya 

dialirkan ke kompreso. Berikut gambar evaporator langsung seperti gambar 

2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (https://www.google.com/search/evaporator-langsung) 

Gambar 2.12 Evaporator Langsung 

Luas bidang kontak perpindahan panas yang mampu untuk mengatasi 

beban pendingin pada ruangan yang akan dikondisikan dapat dilihat pada 

persamaan 2.6. 

A = ………………………………………………….(2.6) 

https://www.google.com/search/evaporator
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Dimana : 

Q evaporator = Beban pendinginan (W) 

                  = Koefisien perpindahan panas (W/m².ºK) 

LMTD           = Beda suhu rata-rata logaritma (ºK) 

Perancangan ini menggunakan jenis evaporator langsung karena proses 

pendinginan fluida di luar pipa. 

2.6.4 Alat Ekspansi 

Elemen dasar yang terakhir dalam daur ulang refrigerasi uap setelah 

kompresor, kondensor, evaporator adalah alat ekspansi. Alat ekspansi ini 

menpunyai dua fungsi yaitu : 

 Menurunkan tekanan refrigerant cair. 

 Mengatur aliran refrigerant ke evaporator. 

Beberapa macam alat ekspansi,yaitu : 

 Pipa kapiler 

 Katup ekspansi berpengendali kalor lanjut 

 Katup apung 

 Katup ekspansi tekanan konstan 

Alat ekspansi seperti yang terlihat pada gambar 2.13 
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Sumber : (https://pradutateknik.wordpress.com) 

Gambar 2.13 : Alat Ekspansi 

Perancangan mesin ice cube ini menggunakan katup ekspansi berpengendali 

kalor lanjut, karena dapat mengatur aliran refrigerant ke evaporator. 

2.7 Refrigerant 

2.7.1 Persyaratan Refrigerant 

Untuk terjadinya suatu proses pendinginan diperlukan suatu bahan yang 

mudah dirubah bentuknya dari gas menjadi cair atau sebaliknya (refrigeran) 

untuk mengambil panas dari evaporator dan membuangnya di kondensor. 

 Karakteristik termodinamika refrigeran antara lain meliputi temperatur 

penguapan, tekanan penguapan, temperatur pengembunan dan tekanan 

pengembunan. 

https://pradutateknik.wordpress.com/
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Sebagai contoh (misal untuk pendinginan udara atau pengawetan beku) 

diperlukan refrigeran dengan karakteristik termodinamika yang tepat. Adapun 

syarat-syarat umum untuk refrigeran adalah:  

 Tidak beracun dan tidak berbau merangsang 

 Tidak dapat terbakar atau meledak bila bercampur dengan udara, 

pelumas dan sebagainya 

 Tidak menyebabkan korosi terhadap bahan logam yang dipakai pada 

sistem pendingin 

 Bila terjadi kebocoran mudah dicari 

 Mempunyai titik didih dan tekanan kondensasi yang rendah 

 Mempunyai susunan kimia yang stabil, tidak terurai setiap kali 

dimampatkan, diembunkan dan diuapkan 

 Perbedaan antara tekanan penguapan dan tekanan pengembunan 

(kondensasi) sekecil mungkin 

 Mempunyai panas laten penguapan yang besar, agar panas yang diserap 

evaporator sebesar-besarnya 

 Tidak merusak tubuh manusia 

 Konduktivitas termal tinggi 

 Viskositas dalam fase cair maupun fase gas rendah agar tahanan aliran 

refrigeran dalam pipa sekecil mungkin 
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 Konstanta dielektrika dari refrigeran kecil, tahanan listrik yang besar, 

serta tidak menyebabkan korosi pada material isolator listrik 

 Harganya terjangkau dan mudah diperoleh 

2.7.2 Karakteristik Termodinamika dari Beberapa Refrigerant 

Sebaiaknya refrigerant menguap pada tekanan lebih tinggi dari tekanan 

atmosfer. Dengan demikian,dapat dicegah terjadinya kebocoran udara masuk 

sistem refrigerant karena kemungkinan adanya vakum pada sesi masuk. 

Selain itu,dapat dicegah turunya efisiensi volumetric karena naiknya 

perbandingan kompresi, dapat disebabkan karena berkurngnya tekanan di 

bagian tekanan rendah.  

Itulah sebabnya mengapa titik didih refrigerant merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting. Boleh dikatakan, bahwa refrigerant yang memiliki 

titik didih yang rendah biasanya dipakai untuk keperluan operasi. 

Sedangkan refrigerant yang memiliki titik didih yang tinggi digunakan 

untuk keperluan pendinginan temperature tinggi (pendingin udara). Jadi, titik 

didih refrigerant merupakan indikator yang menyatakan apakah refrigerant 

dapat menguap. 

Pada tempertur rendah yang diinginkan, tetapi pada tekanan yang tidak 

terlalu rendah. Dari segi termodinamika, R12, R22, R500, R520, ammonia, dari 

keperluan pendinginan sampai ke refrigerasi. 
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2.8.1 Beban Pendingin 

2.8.1 Panas Konduksi 

` Perpindahan panas secara konduksi disebabkan karena adanya perbedaan 

temperatur antara ruang pendingin dengan sekelilingnya, misalnya melalui 

dinding, atap, dan lantai.  

Besarnya beban dipengaruhi oleh tipe isolasi, tebal isolasi, konstruksi, 

luas dinding luar dan perbedaan temperatur antara ruang pendingin dan 

diluarnya (Dossat,1990;182), dapat dilihat pada persamaan 2.7 

 = A x U x ΔT …………………………………………..(2.7) 

Dimana : 

A  : Luas permukaan dinding (m²) 

U  : Koefisien perpindahan panas total (W/mºK) 

ΔT : Selisih temperature (ºK) 

Koefisien perpindahan panas total dapat dilihat pada persamaan 2.8 

 =  +  +  +………….+  +  ……………………………… (2.8.) 
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Dimana : 

f1  : Koefisien konveksi dari permukaan bagian dalam (W/m².ºK) 

fo  : Koefisien konveksi dari permukaan bagian luar (W/m².ºK) 

x   : Tebal material (m) 

k   : Konduktivitas termal (W/m².ºK) 

2.8.2 Infiltrasi 

Beban pertukaran udara dapat terjadi, karena masuknya udara luar ke 

ruang pendingin ,ini mengandung panas. Udara bebas ini akan menjadi beban 

mesin refrigerator (Dossat,1990). 

Besarnya beban pendingin infiltrasi ini dapat dilihat pada persamaan 2.9 

= .  pertukaran udara . (0,075).( - )……………(2.9) 

Dimana : 

 : Entalpi didalam ruangan 

: Entalpi diluar ruangan 
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2.8.3 Panas Produk 

Panas yang dikeluaran oleh makanan dan minuman merupakan 

pendinginan yang harus diatasi oleh mesin pendingin. Besarnya beban 

pendingin tergantung dari banyak makana dan minuman yang akan dimasukkan.  

Sehingga pertambahan panas ruang yang disebabkan oleh produk 

(Dossat,1990), dapat dilihat pada persamaan 2.10. 

Q = m .cp . ΔT ………………………………………………..(2.10) 

Dimana : 

Q  : Jumlah panas dalam (Btu) 

m  : Massa produk (lb) 

cp : Spesifik heat diatas titik beku (Btu/lb.ºF) 

ΔT : Perbedaan temperature produk (ºF) 




