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ABSTRAK

Mesin penyejuk ruangan dapat dikatakan sudah menjadi bagian dari sarana
bantu dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan untuk sebagian orang telah mampu
menjadikanya sebagai sarana bantu dalam meningkatkan usaha sampingan. Tetapi
ada juga sebagian orang yang belum mengetahui secara prinsip apa sebenarnya
mesin penyejuk ruangan itu. Ini tidak mengherankan karena pada waktu yang lalu
mesin penyejuk ruangan termasuk barang yang mewah dan hanya dimiliki oleh
masyarakat ekonomi keatas. Dengan demikian  berkembangnya kemajuan
teknologi dan meningkatnya taraf kehidupan masyarakat, maka sekarang ini
mesin penyejuk ruangan sudah bukan merupakan barang baru lagi dan mudah di
temui dimana-mana. Hal ini dikarenakan negara kita beriklim panas.

Mesin penyejuk ruangan merupakan mesin pendingin yang cara kerjanya
mengeluarkan hawa dingin untuk menyejukkan suatu ruangan, oleh karena itu
penggunaan mesin penyejuk ruangan selalu ada pada setiap gedung-gedung besar
atau kantor-kantor. Bahkan untuk kendaraan angkutan umumpun banyak yang di
lengkapi dengan penyejuk ruangan seperti yang terdapat pada bus, kereta api,
taksi dan bahkan kendaraan pribadi. Tidak itu saja untuk rumah tanggapun
sekarang sudah banyak yang menggunakan penyejuk ruangan.

Proses pendingginan udara ini berdasarkan dengan hukum alam, bahwa
penguapan dari suatu cairan menarik panas dari udara, sehingga udara yang di
sekitarnya menjadi dingin. Mesin penyejuk ruangan ini, proses pendinginannya di
mulai dari kompresor yang digerakkan oleh motor listrik memompa uap dari alat
penguap kedalam kondensor.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyejuk ruangan pada saat ini bukan merupakan barang yang baru bagi

masyarakat, penggunaan mesin penyejuk hampir sedemikian meluas dan merata,

serta merek yang digunakan beraneka ragam, dari motor yang berdaya besar atau

kecil sederhana hingga rumit. Hal ini dikarenakan negara kita beriklim panas.

Mesin penyejuk merupakan mesin pendingin yang cara kerjanya mengeluarkan

hawa dingin untuk menyejukkan suatu ruangan, oleh karena itu penggunaan

mesin penyejuk selalu ada pada setiap gedung-gedung besar atau kantor-kantor.

Bahkan untuk kendaraan angkutan umumpun banyak yang di lengkapi dengan

penyejuk ruangan seperti yang terdapat pada bus, kereta api, taksi dan bahkan

kendaraan pribadi. Tidak itu saja untuk rumah tanggapun sekarang sudah banyak

yang menggunakan penyejuk ruangan.

Penggunaan penyejuk ruangan ini berbeda-beda disesuaikan dengan

keperluanya. Namun biasanya yang membedakan daya yang di miliki dan

kapasitas dari penyejuk ruangan itu sendiri. Oleh karena itu penting untuk

mengetahui cara menentukan besarnya kapasitas pada mesin pendingin agar dapat

merubah suhu disuatu ruangan menjadi sejuk tanpa menggunakan daya yang

berlebihan. Sebagai contoh ketika ruangan lain membutuhkan pendinginan

kemudian dilakukan pemasangan penyejuk ruangan yang baru akan tetapi
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penyejuk ruangan yang lain masih bisa digunakan, dan daya yang dimiliki cukup

besar. Hal ini kurang efisien dan akan menambah beban pengeluaran.

Oleh karena itu pada penyusunan tugas akhir ini penulis ingin membuat

penyejuk ruangan dengan daya yang kecil sehingga lebih efisien.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana cara mengefisiensikan daya agar ruangan tetap sejuk.

2. Bagaimana cara kerja dari PROTOTYPE MESIN PENYEJUK RUANGAN

BERKAPASAITAS 1/5 PK.

3. Bagaimana cara mengatur sirkulasi udara agar udara didalam ruangan tersebut

tetap sejuk

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah di maksudkan untuk menghindari timbulnya masalah

baru yang menyimpang dari tujuan. Agar masalah yang dibatasi tidak meluas

maka perlu dibatasi dengan maksud agar penulisan laporan ini lebih terarah, oleh

karena itu perlu diberikan pembatasan masalah, sebagai berikut :

1. Membatasi masalah hanya berhubungan dengan pendingin ruangan.

2. Cara kerja dari mesin pendingin hanya dapat mendinginkan ruangan kecil.



3

D. Tujuan

1. Merancang sebuah alat penyejuk ruangan yang hemat daya listrik.

2. Alat tersebut sebagai alternatif dari kipas angin yang memiliki tingkat

kesejukan yang lebih tinggi.

3. Membuat alat penyejuk ruangan yang dapat diatur tingkat kesejukannya.

E. Manfaat

1. Penyejuk ruangan dengan pemasangan instalasi yang lebih mudah.

2. Sebagai alat penganti dari kipas angin.

3. Menghasilkan alat yang bermanfaat untuk masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika penulisan

yang dibagi dalam berbagai bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

 Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah,

pembatasan masalah, maksud dan tujuan, manfaat, serta

sistematika penulisan.

BAB II :  DASAR TEORI

 Bab ini berisi tentang dasar teori yang mendukung Tugas Akhir

dan teori yang melandasi proses pembuatan alat.
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BAB III : PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT

Bab ini berisi tentang perancangan dan pembuatan  mesin

pendingin.

BAB IV : PENYELESAIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini berisi tentang penyelesaian, analisis, dan

pembahasan.

BAB V : PENUTUP

        Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Proses Dasar Terjadinya Dingin

Dalam penguapan dari suatu cairan memerlukan panas, yang berarti pula

bahwa penguapan dari suatu cairan menarik panas dari udara, sehingga udara

yang ada di sekitarnya menjadi dingin. Sebagai misal, masukkanlah jari

tangan ke dalam air, kemudian angkatlah jari tangan dari dalam air maka air

yang terdapat pada jari tangan tadi akan menguap. Apabila pada jari tangan itu

ditiup, maka tentulah air tadi akan lebih cepat menguap dan selanjutnya yang

dapat dirasakan pada jari tangan yaitu akan merasakan dingin (Daryanto 2002

: 94).

 Kemudian apakah yang akan terjadi bilamana dalam percobaan sebagai

mana yang diuraikan di atas, menggunakan bensin. Tentu akan merasakan

penguapan bensin itu akan membawa akibat lebih dingin pada jari tangan. Hal

ini adalah disebabkan oleh karena bensin akan lebih cepat menguap dari pada

air.

 Apabila dalam menggunakan spirtus ataupun alkohol, ini akan membawa

akibat bahwa akibat penguapannya akan lebih dingin lagi dari pada bensin,

karena spirtus atau alkohol lebih cepat menguap dari pada bensin, akan tetapi

dinginya zat atau unsur ini belum mencukupi untuk dapat membekukan air

yang ada di udara.
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 Ahli ilmu alam akan berusaha untuk untuk mendapatkan suatu cairan yang

sedemikian sangat cepatya dan dapat menguap dalam waktu yang sangat

singkat, sehingga air yang ada di udara dapat membeku. Dari cairan itu telah

ditemukan berupa suatu cairan, yang sebenarnya adalah zat yang berada pada

tekanan yang tertentu. Macam-macam gas yang telah ditemukan itu dan yang

digunakan adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Gas amoniak

2. Gas SO2

3. Gas Methyl Chloride

4. Gas Freon 12

5. Gas Freon 22

6. Gas Freon 114

Gas-gas tersebut disimpan di dalam suatu bejana silinder baja dengan

tekanan yang tertentu besarnya, sehinga gas-gas itu merupakan suatu cairan

yang berbeda didalam bejana silinder baja itu. Cairan yang berada didalam

bejana silinder baja tidak akan dapat dikeluarkan dalam bentuk cairan,

melainkan cairan itu akan keluar berupa gas. Hal ini disebabkan oleh karena

cairan itu mengadakan penguapan yang sedemikian cepatnya atau dengan

perkataan lain penguapan itu berlangsung sangat cepat.

1. Suhu atau temperatur

Suhu atau temperatur adalah derajat panas atau derajat dingin suatu benda.

Suhu memberikan informasi mengenai keadaan benda, apakah benda

tersebut hangat, dingin, atau panas. Apabila suhu sebuah benda berubah,
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akan diikuti perubahan fisik benda tersebut. Untuk mengukur keadaan

suhu sebuah benda dibutuhkan sebuah alat, yaitu thermometer. Di dalam

thermometer terdapat 4 jenis skala sebagai penunjuk besaran suhu, yaitu

Celcius, Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin.

2. Perubahan wujud zat

Zat merupakan sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Secara

umum, terdapat tiga wujud zat, yaitu padat, cair dan gas. Sesuai hukum

kekalahan Energi, energi yang di berikan sebuah benda dapat mengubah

wujud benda tersebut. Misalnya air (wujud cair) yang diberi energi kalor

(panas) akan berubah menjadi uap air (wujud gas) ketika melewati titik

uap air (100 C) atau menjadi es (wujud padat) apabila diberikan energi

anti kalor atau suhunya diturunkan mencapai titik beku air (0 C).

3. Kalor

Kalor merupakan sebuah bentuk energi yang diterima oleh suatu benda

yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu dan wujud sebuah benda.

Zat yang memiliki suhu lebih tinggi akan mentransferkan energi kalornya

pada zat yang memiliki suhu yang lebih rendah, peristiwa ini dikenal

sebagai perpindahan kalor (heat transfer). Perpindahan kalor dapat terjadi

dengan tiga cara, yaitu konduksi, konfeksi dan radiasi.

a. Konduksi merupakan perpindahan kalor menggunakan perantara

sebuah benda, seperti kayu besi atau benda lainya. Perpindahan kalor

secara konduksi tidak diikuti oleh perpidahan partikel perantaranya.
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Misalnya, saat sebatang besi dipanasi pada salah satu ujungnya, setelah

beberapa detik, ujung yang lain akan terasa panas.

b. Konfeksi hampir serupa dengan perpindahan kalor secara konduksi.

Perbedaannya terletak pada media yang dilewati saat terjadi

perpindahan kalor. Media yang digunakan biasanya adalah air atau

bisa juga sejenis gas cair.

c. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa mengunakan media

perantara. Misalnya, pancaran sinar matahari dapat dirasakan dari

bumi.

Dari kanjian ilmiah diatas, untuk membentuk sebuah mesin pendingin

diperlukan sebuah alat yang dapat menyedot panas dan membuangnya ke

luar ruang sehingga temperatur ruang menjadi turun dan terasa dingin.

Agar kondisi ruang dengan temperatur rendah bisa dipertahankan,

diperlukan sebuah isolator yang dapat menghalangi energi anti kalor tidak

keluar.

Sumber : Nuri Hanafi (2006 :16)

B. Komponen Kelistrikan Mesin Pendingin

1. Motor listrik

Motor listrik merupakan alat pengerak pada mesin pendingin. Pada

prinsipnya motor listrik ini mengubah daya listrik mekanik gerak berputar.

Gerak berputar pada pendingin digunakan untuk menggerakkan pompa

kompresor (Handoko 1979:28).
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Untuk keperluan mesin pendingin motor listrik yang digunakan adalah

motor listrik arus bolak-balik (Motor listrik AC). Sebab untuk motor listrik

DC daya berputarnya tidaklah sekuat motor listrik AC. Motor listrik yang

digunakan pada pendingin umumnya ialah motor listrik dengan empat

buah sepatu kutub, sehingga mempunyai beberapa keuntungan, antara lain

berputarnya motor listrik lebih tenang, dan tenaga putarnya lebih kuat.

Namun demikian untuk jenis empat kutub ini memiliki kekurangan, yaitu

pada waktu permulaan motor dijalankan agak sulit untuk mengadakan

perputaran. Karena itu untuk motor sepatu empat kutub sering kali

dilengkapi dengan kumparan kutub pembantu yang fungsinya untuk

memudahkan melakukan pemutaran pada saat start.

Gambar 2.1 Motor Listrrik Arus Bolak-balik Dengan Empat Sepatu Kutub

(Handoko 1979 : 16)

  Keterangan gambar :

a. Stator    d.    Rotor

b. Kumparan awal  e.    Pelat kaki

c. Kumparan putar
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Seperti yang telah dijelaskan bahwa motor listrik yang digunakan adalah

motor listrik bolak-balik system 4 kutub yang dilengkapi dengan

kumparan pembantu. Dengan adanya perbedaan penggunaan kompresor,

maka motor listrik digunakan untuk keperluan mesin-mesin pendingin.

Berikut ini adalah motor-motor listrik yang sering digunakan pada

kompresor jenis hermatic unit diantaranya :

a. Permanent Split Capasitor Motor

Jenis motor ini dilengkapi dengan relai. Kapasitornya merupakan jenis

kondensator permanen dan digunakan tidak hanya pada awal start saja,

tetapi juga selama motor berjalan. Dapat dikatakan motor jenis ini peka

sekali terhadap penurunan tegangan antara 5-10 % sehinga seringkali

menimbulkan kesulitan pada awal start maupun setelah panas. Untuk

itu jenis motor ini selalu dilengkapi dengan thermal motor protector

untuk mencegah terjadinya kerusakan.

b. Motor Kapasitor

1) Capasitor Star Motor

Untuk motor kapasitor C hanya digunakan pada kumparan bantu

saja. Kapasitor hanya digunakan beberapa saat, pada saat start saja.

Bila motor sering kali on off dan kumparan bantu (starting

winding) digunakan lebih lama, sehingga isolasi dan kapasitor

akan panas dan menyebabkan kerusakan kapasitor itu sendiri.

Kapasitor digunakan pada running winding, perencanaanya sudah

diperhitungkan untuk meredam panas yang timbul selama operasi.
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Gambar 2.2 Capasitor Start Induction Run Motor Dengan Relai Arus

(Sumanto 2004 :31)

Gambar 2.3 Capasitor Start Induction Motor Dengan Relai Tegangan

(Sumanto 2004 :30)

2) Capasitor Start Capasitor Run Motor

Pada kapasitor start capasitor run motor biasanya menggunakan 2

buah kapasitor. Keduanya pada startting winding, tetapi hanya satu

yang dihubungkan dengan relai. Bila motor start kedua-duanya

tersambung dengan sumber sehinga menghasilkan torsi yang

sangat kuat. Setelah motor mencapi  atau ¾ kecepatan



11

normalnya, relai akan memutus kapasitor start, sedang kapasitor

run tetap terhubung.

Gambar 2.4 Kapasitor Starting, Kapasitor Running Motor yang dilengkapi dengan

relai tegangan

(Sumanto 2004 :32)

3) Split Phase Induction Motor

Mesin ini merupakan motor jenis motor listrik yang umum

digunakan untuk jenis mesin pendingin ukuran kecil seperti ukuran

1/10, 1/6, 1/5, sampi dengan 1/3 PK. Jenis motor ini dilengkapi

dengan relai arus atau relai tegangan.
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Gambar 2.5 Relai Arus Pada Motor Split Phase

(Sumanto 2004 :30)

Gambar 2.6 Relai Tegangan Pada Motor Split Phase

(Sumanto 2004 :30)

2. Relay

 Relay adalah suatu piranti yang berfungsi untuk mengoprasikan

seperangkat saklar, yaitu menghubungkan dan memutuskan saklar tesebut.

Relai bekerja bedasarkan prinsip elektromagnetik, yang terdiri dari

komponen kumparan.
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Cara kerja relay yaitu apabila kumparan dialiri arus listrik maka inti besi

pada kumparan akan menjadi magnet. Medan magnet yang ditimbulkan

akan menarik besi dari kontak-kontak saklar. Jika arus yang mengalir ke

kumparan diputus, maka saklar akan kembali ke posisi semula.

Ada tiga macam relay yang umum digunakan, yaitu :

a. Relay kontak tutup, relay kontak buka, dan relay dua kutub. Relay

kontak kutup ini merupakan jenis relay yang apabila kumparannya

dialiri arus listrik, kontaknya menjadi tertentu.

b. Relay kontak-buka adalah kebalikan dari relai kontak-tutup. Yaitu bila

kumparannya dialiri arus listrik kontaknya akan terbuka.

c. Relay dua kutub adalah bila kumparan pertama diberi arus listrik,

maka kontak B akan segera mengontak pada kontak A dan bila

kumparan kedua yang dialiri arus listrik, maka kontak B akan

terhubung ke kontak C, sebab pada relay dua kutub ini terdapat dua

kumparan.

Dari ketiga jenis relay tersebut yang paling sering digunakan adalah jenis

relay kontak-tutup atau disebut “relay tegangan” dan jenis relay kontak-

buka atau disebut “relay arus” (Handoko 1979 : 82).

Berikut ini adalah relay yang digunakan untuk motor penggerak dan jalur

hubungannya ke masing-masing terminal.
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Gambar 2.7 Relay Arus

(Handoko 1979 : 82)

Keterangan gambar :

a. Kontak dapat bergerak e.   Inti besi magnit induksi

b. Kontak tetap   f.   Gulungan kawat

c. Isolator   g.  Kontak tusuk

d. Pelat jangkar   h.   Steker

3. Kapasitor

Muatan listrik dapat disimpan dalam rangkaian dengan sebuah komponen

yang disebut kapasitansi. Semakin besar kapasitansinya, semakin banyak

muatan yang disimpannya dan besar kapasitansi dinyatakan sebagai

perbandingan muatan dengan beda potensial antara penghantar. Semakin

kecil kapasitas kapasitor, semakin cepat waktu yang dibutuhkan

menyimpan dan melepas muatan listrik.
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Gambar 2.8 Capasitor

(Nuri Hanafi 2002 : 18)

Start kapasitor mempunyai µF yang besar dan tegangan yang rendah (220-

240 Volt) dan hanya dipakai pada saat start, karena kapasitor ini hanya

direncanakan untuk dipakai dalam waktu yang singkat (paling lama 3 detik

dan tidak berulang-ulang). Start kapasitor dihubungkan seri dengan lilitan

pembantu, tujuanya untuk menambah starting kopel motor.

4. Sistem Pengaman / Overload Motor Protector

Untuk menjamin agar system dapat bekerja lebih baik serta memiliki

stabilitas tinggi, seringkali pada setiap instalasi yang baik dari sebuah

peralatan dilengkapi dengan system pengaman. Fungsi utama dari system

pengaman yang dipasang tidak lain untuk menjaga atau menanggulangi

dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga peralatan dapat bekerja lebih

baik serta tahan lama (tidak lekas rusak). Begitu juga dengan mesin

pendingin tidak lepas dari adanya system pengaman.

Sistem pengaman untuk keperluan ini biasanya menggunakan overload

protector dengan memanfaatkan Bi metal  yang dilengkapi dengan heater.

Prinsip kerjanya berdasarkan beban arus yang terlalu tinggi atau karena
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adanya panas pada motor atau kompresor. Bila arus yang masuk kebagian

motor melebihi batas yang dikehendaki atau karena adanya panas pada

motor atau kompresor, maka pengaman akan segera memutuskan

hubungan sehingga motor berhenti dan terhindar dari terjadinya

kebakaran. Hal ini dikarenakan Bi metal yang ada pada alat pengaman itu

berhubungan langsung dengan kontak-kontak, dan kontak-kontak itu akan

menghubungkan atau memutuskan pada kondisi-kondisi tertentu. Bila arus

yang masuk pada motor terlalu besar, atau bila motor atau kompresor

sudah panas, kontak akan segera terputus dan motorpun akan berhenti.

Selang beberapa menit setelah motor atau kompresor atau menjadi dingin

kembali.

Dalam hal ini ada dua system pengaman yang umum digunakan sebagai

pengaman motor, yaitu “Eksternal Overload Motor Protector” (system

pengaman motor diluar) dan” Internal Overload Motor protector” (system

pengaman motor di dalam).

Gambar 2.9 Bagian Internal Overload Motor Protector

(Sumanto 2004 : 51)
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5. Fan Motor

Fan motor pada mesin pendingin ada 2 buah yang letaknya di outdoor dan

indoor. Kedua buah fan dimesin pendingin digunakan motor permanent

split kapasitor karena pemakaian listriknya lebih hemat.

Fungsi fan motor di outdoor adalah untuk mengeluarkan hawa panas di

kondensor, sedangkan fungsi fan motor di indoor adalah mengeluarkan

hawa dingin yang berada di evaporator ke ruangan.

Ada 2 macam fan untuk mengalirkan udara pada mesin pendingin, yaitu:

a. Propeller Fan atau Axial Type Fan

b. Cenrifugal Fan atau Radial Type Fan

Pada Propeller Fan atau Axial Type Fan, daun kipas terbuat dari plastik

atau alumunium yang diberi lapisan anti korosi. Udara yang dihisap atau

ditiup dari fan motor, tergantung dari bentuk daun kipas dan arah putaran

motor. Sifatnya dari propeller fan adalah volume udara yang mengalir

besar tetapi jarak tiupanya rendah.

Pada Centrifugal Fan atau Radial Type Fan sifatnya volume udara yang

mengalir kecil tetapi kecepatanya tinggi dan jarak tiupanya jauh. Untuk

mengurangi suara dan getaran  dari fan motor, memasangnya diberi isolasi

karet sedangkan untuk mengurangi suara dari udara maka kecepatannya

dibatasi sampai maksimal 500 FPM (Feet Per Minut). Pada mesin

pendingin, roda blower panjang dan rumahnya sudah menjadi satu dengan

bodi plastik indoor.
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C. Komponen Sistem Mesin Pendingin

1. Kompresor

Kompresor merupakan perlengkapan atau sebuah mesin yang fungsinya

untuk menghisap dan menekan refrigrent beredar dalam unit mesin

pendingin. Kompresor bergerak atau berputar karena adanya motor yang

menggerakan jadi setelah motor menerima catu daya listrik jala-jala PLN,

motor akan membangkitkan putaran. Kemudian dengan sarana

penghubung berupa fanbelt yang dijalankan antara rotor dengan dengan

roda puli pada kompresor, putaran dari motor itu akan menggerakkan

kompresor.

Berputarnya roda puli akan memutar as engkol, dan berputarnya as engkol

akan menggerakan batang penggerak, sehingga torak yang ada dalam

silinder akan bergerak naik turun.

Bergeraknya torak secara naik-turun akan membuka dan menutup katup

isap atau katup tekan (katup buang) tergantung dari gerakan torak. Pada

waktu torak bergerak turun, katup isap akan terbuka dan katup tekan

tertutup. Tertutupnya katup tekan (katup buang) akan menghasilkan hampa

udara dalam silinder sehingga menimbulkan kekuatan daya hisap. Jadi sela

torak bergerak ke bawah terjadilah penghisapan yang kuat dan masuklah

gas ke dalam silinder.

Sebaliknya bila torak bergerak ke atas muka katup isap akan tertutup dan

katup tekan terbuka, sehingga gas-gas yang ada dalam silinder akan
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terdesak keluar dari kompresor menuju kondensor. Hal ini terjadi secara

berulang-ulang selama kompresor tersebut beroprasi.

Ada beberapa macam kompresor yang digunakan untuk keperluan mesin

pendingin seperti jenis open unit, semi hermatic, dan hermatic.

a. Kompresor Open Unit

Berdasarkan konstruksi antara kompresor dan motor listrik masing-

masing berdiri sendiri, sehingga untuk mengerakan kompresor

digunakan fanbelt. Perlengkapan dan kesatuan seperti ini memudahkan

bila terjadi kerusakan satu mesin yang terpisah. Kelemahan dari unit

ini adalah memakan tempat yang besar.

Gambar 2.10 Kompresor Open Unit

(Sumanto 2004 : 6)

b. Kompresor Semi Hermatic

Untuk jenis ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jenis open unit.

Yaitu antara kompresor dan motor listrik berdiri sendiri, tetapi karena

masing-masing konstruksi telah dibuat sedemikian rupa, maka antara

motor pengerak dan kompresor seperti satu kesatuan. Untuk

menggerakkan kompresor, hubungan antara motor dengan kompresor
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tidak lagi menggunakan fanbelt, melainkan antara poros motor dengan

poros kompresor dihubungkan secara langsung sehingga menjadi lebih

praktis. Jenis motor yang digunakan untuk kompresor tipe semi

hermatic sama dengan motor tipe open unit.

Gambar 2.11 Kompresor Semi Hermatic

(Sumanto 2004 : 6)

c. Kompresor Unit Hermatic

Kompresor untuk tipe ini, antara motor dan kompresor benar-benar

merupakan satu kesatuan dalam suatu tempat yang tertutup. Karena

keduanya merupakan satu kesatuan, maka bentuknya lebih kecil, lebih

praktis dan tidak memakan tempat. Jenis kompresor tipe ini banyak

digunakan untuk jenis mesin pendingin berdaya lebih kecil, selain

harganya lebih murah juga pemindahan daya dari motor pengerak ke

kompresor menjadi lebih sempurna. Kesulitanya adalah bila terjadi

kerusakan diantara salah satunya.
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Gambar 2.12 Kompresor Unit Hermatic

(Sumanto 2004 : 7)

Meskipun tipe kompresor bermacam-macam, tipe prosedur kerjanya

sama saja dan berfungsinya untuk megedarkan refrigent dalam mesin

pendingin agar terjadi pendinginan. Selama langkah masuk, bagian

yang terbuka adalah kutub isap sehingga uap dapat mengalir dari

evaporator (pipa tembaga) kedalam silinder. Kemudian pada waktu

langkah keluar, kutup isap tertutup dan kutup tekan terbuka. Dengan

demikian uap bahan pendingin yang telah dimampatkan itu dapat

mengalir ke kondensor . Jadi dengan berputarnya kompresor karena

digerakan oleh motor listrik, refrigent yang berwujud gas itu tekanan

maupun suhunya akan naik. Setelah itu temperatur dan gas refrigent

akan merambat ke pipa kondensor.

2. Kondensor

Kondensor merupakan bagian dari instalasi mesin pendingin. Kondensor

terbuat dari pipa logam yang panjang 10 m. karena bila dipasang dalam

keadaan lurus sudah pasti tidak memungkinkan, karena pipa itu di
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bengkokan sedemikian rupa sehingga menghemat tempat. Logam yang

digunakan adalah pipa tembaga diameter ¼ inchi. Selain itu di lengkapi

dengan ruji-ruji besi untuk menguatkan kedudukan pipa serta

mengendalikan peredaran udara agar tetap segar. Tugas utama dari

kondensor adalah menurunkan suhu refrigrent yang mengalir didalamnya.

Selain itu pada bagian kondensor ini juga harus diusahakan adanya media

pendinginan yang baik. Sebab dengan adanya pendinginan yang baik pada

bagian kondensor akan membantu memperlancar terjadinya proses

kondensasi, yaitu uap panas dari refrigrent berubah menjadi cairan dingin

dan mengembun.

Untuk memperlancar sistem pendinginan dan sirkulasi udara pada

kondensor, bisa merupakan sistem pendingin air dan bisa pula

menggunakan sistem pendingin kipas angin. Temperatur dan tekanan gas

refrigren yang berasal dari kompresor (keluar dari kutup tekan) akan naik

terus sampai keseimbanganya tercapai. Kemudian setelah masuk ke pipa

kondensor dan terjadi proses kondensasi pada gas refrigent itu, sebagian

akan disimpan pada suatu tempat tersendiri (reciver) dan sebagian cairan

refrigrent akan terus mengalir pada high pressure liquid line menuju

refrigrent control setelah melalui drier strainer (saringan filter). Namun

disini perlu diketahui bahwa tidak semua mesin pendingin dilengkapi

dengan resovoir (reciver).
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Gambar 2.13 Kondensor

(Handoko 1979 : 48)

3. Pipa kapiler / Refrigent Control

Pipa kapiler atau refrigent control berfungsi untuk menurunkan tekanan

dan mengatur jumlah cairan refrigent yang masuk evaporator. Disamping

itu pipa kapiler juga digunakan untuk mempermudah pada waktu start.

Sebab dengan adanya pipa kapiler, pada saat sistem tidak bekerja tekanan

yang ada pada kondensator dan evaporator akan cenderung sama. Ini

berarti meringankan tugas kompresor pada waktu start.

Pada waktu cairant refrigrent keluar dari pipa kapiler dan sebelum masuk

ke pipa evaporator, suhu dan tekanan menjadi lebih rendah dari semula.

Kemudian untuk lebih menurunkan suhu cairan refrigrent disini

menggunakan sistem penukar panas (heat exchanger). Caranya yaitu

sebagian dari pipa kapiler dan sebagaian dari pipa hisap (suction line)

posisinya didempetkan, atau bisa juga sebagai dari pipa kapiler

dimasukkan kedalam pipa saluran hisap.
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Gambar 2.14 Pipa Kapiler

(Handoko 1979 : 53)

4. Evaporator / Pipa penguapan

Evaporator atau pipa penguapan merupakan bagian lain dari instalasi

mesin pendingin. Dilihat dari bentuknya, peralatan yang satu ini memiliki

konstruksi yang sama dengan bagian kondensor, hanya saja diameter pipa

yang digunakan lebih besar dibanding pipa untuk kondensor.

Pipa yang digunakan untuk bagian evaporator ini, biasanya memiliki

diameter 5/16 inchi dengan panjang sekitar 10 meter. Karena bila

digunakan begitu saja tidak mungkinkan, maka untuk menghemat tempat

konstruksinya dibengkokan. Fungsi utama dari pipa evaporator ini adalah

untuk menguapkan cairan yang berasal dari pipa kapiler. Cairan refrigrent

yang masuk pada evaporator (setelah melewati refigrent flo control)

tekananya akan rendah sekali. Hal ini menyebabkan panas yang ada pada

cairan tadi menguap dan menyerap panas yang berada disekelilingnya

sehinga terjadi pendinginan.

Selanjutnya uap dari refrigent terus ke suction line dan bila ada cairan

yang tidak menjadi uap maka cairan itu akan ditampung ke silinder agar

cairan tersebut tidak masuk lebih lanjut kebagian suction line.
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Uap refrigent yang berasal dari evaporator dan berda pada suctio line

(saluran hisap) selanjutnya dimasukkan ke bagian kompresor, saluran

hisap ini bisanya dipasang sedemikian rupa sehingga posisi kompresor

lebih rendah dibanding evaporatornya. Biasanya saluran cairan (liquid

line) posisinya menempel pada salurn hisap karena pendinginan yang

terjadi pada liquid line menambah superheat pada uap refrigent yang

masuk kekompresor dan mengurangi adnya flash gas yang akan

meningkatkan pendinginan pada mesin pendingin.

Gambar 2.15 Evaporator / Pipa Penguapan

(Nuri Hanafi 2002 : 13)

5. Saringan

Filter atau saringan ini terletak antara kondensor dan pipa kapiler.

Saringan ini terdiri dari silica cel dan screen. Silica cel berfungsi untuk

menyerap kotoran dan air, sedangkan screen yang merupakan kawat kasa

sangat halus digunakan untuk menyaring berbagai macam kotoran. Jadi

didalam system tidak boleh ikut mengalir seperti air asam maupun serbuk-
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serbuk kotoran sehingga pipa kapiler tidak tersumbat oleh adanya kotoran-

kotoran gas.

Gambar 2.16 Saringan

(Handoko 1979 : 52)

D. Bahan Pendingin

 Untuk mendapatkan keadaan atau suhu dingin sehinga dapat membekukan

air diperlukan cairan yang dapat menguap denga cepat dan singkat. Cairan

tersebut harus merupakan zat yang mudah berubah bentuk dari cair menjadu

gas atau dari gas menjadi cair, yang nantinya digunakan untuk mengambil

panas dari evaporator dan menyalurkan pada kondensor setelah melalui

kompresor.

 Bahan pendingin untuk keperluan mesin pendingin disebut sebagai

”refrigeran”, dan refrigeran untuk keperluan ini harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

1. Mudah dirubah dan tidak mengandung racun

2. Tidak dapat terbakar atau meledak walaupun telah bercampur dengan

minyak pelumas

3. Memiliki titik didih tertentu dengan tekanan kondensasi yang rendah

4. Tidak menyebabkan korosi terhadap pipa atau logam yang di lewatinya
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Untuk memenuhi kebutuhan itu maka untuk refrigeran mesin pendingin

digunakan jenis gas Freon, seperti Freon 11, Freon 12, Freon 22 atau lainya,

yang bias disingkat dengan R11, R12 atau lainya.

1. R11, Paling sering digunakan pada AC dan instalasi pompa panas

sebab mempunyai titik didih yang relatif tinggi + 24 C. Rumus

kimianya adalah CCl²F

2. R12, seperti F11 merupakan senyawa kimia dari group methane

dengan rumus kimia CCl2F2 dan mempunyai titik didih normal -

30 C. Biasanya hanya digunakan pada mesin refigerensi kecil karena

panas penguapan berjumlah refigeran relatif keci.

3. R22, Refigeran ini digunakan pada mesin frezeer dan sebagainya yang

menghendaki sebagai temperatur yang lebih rendah. Titik didihnya -

14 C. Panas penguapan per jumlah refrigerant sedikit lebih baik

disbanding R12. Rumus kimianya adalah CHF2Cl.

4. R502, Suatu campuran azeotropic dari refrigran R22 dan R115

(CClF2FC3). Kata azeotropic berarti bahwa refrigran akan didapat

dengan konsentrasi yang sama di seluruh mesin. Titik didihnya masih

lebih rendah disbanding R22 yaitu -46 C.

Selain refrigerant tersebut ada sejumlah lain yang tidak sering dijumpai

sekarang yaitu R12B1, R13, R13B1, R114, R115, R500

Tabel 2.1 : Penggunaan Refrigerant.

Refrigeran Kompresor Keterangan penggunaan

R11 Sentrifugal Pendinginan air sentrifugal
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R12 Torak putar

Sentrifugal

Penyegar udara, refrigerasi dan pendingin

Pendingin air sentrifugal

R13 Torak putar Refigerasi temperature sangat rendah

R21 - Refigerasi temperature sangat rendah

R22 -

Sentrifugal

Penyegar udara, refigeresi pada umumnya,

pendinginan beberapa unit refigerasi, unit

temperatur rendah

Pendingin air sentrifugal temperatur rendah

ukuran besar

R113 Sentrifugal Pendingin air sentrifugal ukuran kecil

R114 Torak putar

Setrifugal

Pendingin kabin alat pengangkat

Pendingin air sentrifugal

R500 Torak putar

Sentrifugal

Refrigeresi pada umumnya dan pendinginan,

missal penyegar udara

Pendingin air sentrifugal temperatur rendah

R502 Torak putar Lemari primer, unit temperatur rendah ,

refigerasi dan pendinginan pada umumnya

R717 Torak Unit pembuat es, ruang dingin, pendinginan

larutan garam, peti es, pendingin pabrik

(proses kimia)

Sumber : Handoko 1987 : 69)
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E. Minyak Pelumas Untuk Kompresor

 Guna pelumasan untuk mesin kompresor kulkas tidak dapat digunakan

minyak pelumasan biasa. Keburukan dari minyak pelumas biasa adalah dapat

membeku pada waktu dingin, maka dengan demikian itu, dalam penggunaan

minyak pelumas yang biasa akan sangat bahaya sekali, karena kompresor

tidak mendapat pelumas yang sempurna.

 Selain dari pada itu minyak pelumas yang dimasukkan kedalam mesin

kompresor akan bercampur dengan gas Freon dan apabila minyak pelumas itu

terdesak atau tertekan dan dapat mencapai pipa-pipa kondensor, sehingga

minyak pelumas yang membeku akan menutup gas Freon dan mengakibatkan

pipa-pipa kondensor tersumbat dan gas fron tidak dapat menguap.

 Minyak pelumas yang digunakan untuk mesin kompresor adalah minyak

pelumas yang khusus untuk keperluan kompresor mesin pendingin. Minyak

pelumas ini banyak didapatkan didalam perdagangan dan minyak pelumas

yang dikenal adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Minyak pelumas Ondina 17 (whitye oil)

2. Minyak pelumas Clavus 27

3. Minyak pelumas Clavus 33

Adapun perbedaan dari ketiga macam minyak pelumas itu adalah terletak

pada kekentalannya, dan mempunyai keistimewaan tidak dapat menjadi beku

di dalam suhu yang sangat dingin sekali. Kekentalan dari minyak pelumas

Ondina 17 dengan minyak Calvus 27 adalah sama, tetapi minyak pelumas

Calvus 33 lebih kental lagi.
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Pada umumnya minyak pelumas yang encer digunakan untuk mesin

kompresor yang kecepatan putarn sebanyak 3000 RPM (Rotation Per Minut /

perputaran dalam satu menit).

Selain dari mesin demikian harus memakai minyak pelumas yang agak

lebih kental, yaitu pelumas Calvus 33. jumlah banyaknya minyak pelumas

yang diisi kedalam kompresor adalah seperempat ¼ dari pada seluruh isi

mesin kompresor.

Sumber : Handoko 1979 : 67
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BAB III

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT

A. Pembuatan Benda Kerja Dan Pengoperasian

Proses pembuatan benda kerja ini meliputi 5 (lima proses) yaitu proses

pembuatan evaporator, kondensor dan pipa kapiler, proses penyambungan

pipa kapiler, proses penyambungan komponen, proses instalasi perkawatan,

proses pembuatan box, proses pengisian gas Freon.

Gambar 3.1 Diagram Blok Pembuatan Mesin Pendingin

B. Pembuatan Mekanik

Pada proses keseluruhan pembuatan benda kerja ini, alat dan bahan yang

diperlukan dapat dilihat di bawah ini :

1. Peralatan

Alat yang dipergunakan dalam proses keseluruhan pembuatan benda kerja

ini adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.1. Tabel Alat yang digunakan dalam penelitian

No Nama Alat Ukuran Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tang Kombinasi

Tang Potong

Tang Kupas

Obeng (+)

Obeng (-)

Pengaris

Gergaji Besi

Mesin Bor listrik

Mata Bor

Pengores

Palu Besi

100 cm

3 mm

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

2. Bahan

Bahan yang dipergunakan dalam proses keseluruhan pembuatan benda

kerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tabel Bahan yang digunakan dalam penelitian

No Nama Bahan Ukuran Jumlah

1

2

3

4

Paku

Mur-baut

Kabel

Amplas

4 mm

4 mm

 2

-

20 Buah

10 Buah

1 Meter

2 Buah
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Seng

Korek api

Gas elpiji

Perak untuk las

Cat semprot

Thiner

Freon R134

Pipa kapiler

Fan motor

Kondensor

Evaporator

Saringan

Kompresor1/5 PK

2 X 3 M

-

1 Kg

-

¼  Liter

1 Liter

1 Kg

1 M

-

-

-

-

-

1 Lembar

1 Buah

1 Buah

2 Buah

1 Kaleng

1 Kaleng

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

C. Pemasangan Evaporator, Kondensor Dan Pipa kapiler

 Proses pembuatan evaporator dan kondensor pada prinsipnya sama.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembuatanya adalah sebagai

berikut :

1. Ambil pipa yang akan dibuat untuk evaporator atau kondensor dengan

panjang sekitar 10 m dan pipa kapiler dengan panjang sekitar 2 m.

2. Bengkokan pipa sedemikian rupa sehingga dapat menghemat tempat.
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3. Agar bengkokan pipa bisa baik, gunakan alat pembengkok pipa untuk

membengkokannya.

4. Untuk memudahkan dalam memotong pipa, sebaiknya gunakan curter pipa

dalam memotongnya.

D. Penyambungan Komponen

Pada proses ini semua komponen dipasang sesuai dengan gambar

rangkaian.

Proses ini meliputi beberapa langkah yaitu sebagai berikut :

1. Membersihkan kedua ujung pipa yang akan disambungkan.

2. Salah satu pipa ujungnya dilebarkan agar pipa yang satu bisa masuk.

3. Panaskan ujung pipa yang disambung itu dengan alat las, kemudian

lelehkan perak dan beri sedikit pijer diatas sambunga sehinga sambungan

bisa tersambung dengan baik.

4. Setelah selesai dilas, cek sambunga apakah masih  terjadi kebocoran atau

tidak.

5. Bila masih terjadi kebocoran, ulangi lagi pengelasan. Untuk mengecek

kebocoran dengan menggunakan air sabun yang diteteskan pada

permukaan bagian yang dilas.

6. Setelah proses penyambungan selesai, langkah selanjutnya yaitu

memasang komponen yang lainya seperti kapasitor, relay overload.



35

E. Instalasi perkawatan

Setelah proses penyambungan saringan, pipa kapiler, kondensor dan

evaporator selesai, maka langkah berikutnya yaitu pemasangan instalasi

perkawatan. Pemasangan instalasi perkawatan dapat dilihat pada gambar di

bawah ini.

Gambar 3.2 Instalasi Perkawatan Pada Mesin Pendingin
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F. Pembuatan Box

Pembuatan box ini untuk menempatkan kondensor, evaporator, dan

perangkat-perangkat yang digunakan lainya yaitu dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Mengukur seng dan besi sesuai dengan bentuk dan ukuran yang

direncanakan.

2. Memotong besi dengan menggunakan gergaji dan seng dengan bagian-

bagian yang telah ditentukan.

3. Menghaluskan hasil gergajian dengan menggunakan amplas.

4. Membuat lubang pada besi dan seng untuk keperluan pemasangan baut

dan komponen yang menempel dengan menggunakan mesin bor.

5. Melakukan pengecatan dengan menggunakan cat semprot.

6. Merakit kotak sesuai dengan bentuknya menggunakan mur,baut.

7. Memasang komponen yang menempel pada kotak

8. Menutup kotak dengan penutupnya.

G. Membuat Sistem Pendingin Hampa Udara (vakum)

Membuat sistem pendingin hampa udara (vakum) bertujuan untuk

mendapatkan tekanan yang tinggi dan membuang gas yang terjebak dalam

sistem. Hal ini perlu dilakukan agar sistem hanya diisi oleh refrigerant.

Refrigerant tidak dapat mengisi penuh sistem mesin pendingin karena tertahan

oleh gas-gas lain. Akibatnya, sistem dipenuhi oleh campuran refrigerant dan

gas-gas lainya. Apabila hal ini terabaikan, secara keseluruhan sistem
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pendingin akan terganggu karena campuran refrigeran dan dan gas-gas lainya

akan menghasilkan senyawa baru yang dapat membuat korosi pada pipa

kondensor, campuran baru yang terbentuk akan sulit mengembunkan udara di

ruang evaporator. Akibatnya suhu didalam mesin pendingin tidak terlalu

dingin,selain itu pencampuran tersebut sukar melepas kalor saat bersikulasi

didalam kondensor. Jadi pemvakuman sistem mutlak harus dilakukan.

Langkah-langkah pemvakuman sebagai berikut :

1. Buka keran high (hi) dan (lo) pada manifold, kemudian pompa dinyalakan.

2. Biarkan beberapa saat sampai sekala meter ganda (penunjuk low)

menunjukkan vakum -29,9 psi.

3. Tutup keran high (hi), kemudian matikan pompa vakum.

4. Buka keran tabung refrigerant. Setelah refrigerant masuk kedalam sistem

dan meter ganda menunjukkan tekanan 10 psi, tutup kerant refrigerant.

5. Nyalakan kompresor pada mesin pendingin agar refrigerant menyebar

keseluruh sistem dan mendorong keluar udara sisa yang sebelumnya

mengisi sistem.

6. Setelah beberapa menit matikan kompresor, kemudian buka kembali keran

high (hi) dan nyalakan kembali pompa vakum. Saat meter ganda

menunjukkan -29,9 psi tutup kerant high (hi) dan matikan pompa vakum.

7. Selanjutnya dapat dilakukan pengisian refrigerant.
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Gambar 3.3 Sekema Pemvakuman

H. Pengisian Gas Freon

Setelah diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pemanasan global akibat

pengunaan refrigerant ber-CFC, para peneliti mengembangkan alternatif

bahan pendingin yang ramah lingkungan. Untuk itu pengunaan refrigerant-11

dan refrigerant-12 diganti dengan penggunaan refrigerant-134a, merupakan

salah satu jenis bahan pendingin yang tidak mengandung CFC.

 Langkah yang terakhir yaitu pengisian gas freon. Adapun langkah-

langkah proses pengisianya sebagai berikut:

1. Sebelum pengisian dilakukan, terlebih dahulu membuat saluran tambahan

pada bagian saluran tekanan dan bagian saluran hisap. Saluran tambahan

yang berada dibagian saluran hisap (sisi tekanan rendah) berfungsi untuk

pengisian freon kedalam sistem. Sedangkan saluran buntu yang dipasang

pada saluran tekan (sisi tekanan tinggi) digunakan untuk mengeluarkan

udara.
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2. Selanjutnya kompresor dijalankan. Dengan berputarnya kompresor maka

udara-udara yang disertai dengan kotoran akan keluar melalui saluran

buntu yang ada pada sisi tekanan tinggi (pada saluran buntu bagian saluran

tekan).

3. Selanjutnya tutuplah saluran buntu bagian ini dengan cara bagian ini

digepengkan dan pastikan bahwa benar-benar rapat.

4. Bila penutupan telah rapat selanjutnya buka kran pada tabung freon.

Karena kompresor tetap dalam kondisi jalan, maka gas yang ada pada

tabung akan terhisap oleh kompresor dan masuk kedalam sistem.

5. Buka keran refrigerant sampai tekanan pada single pressure gauge

menunjukan 5-10 psi.

6. Memperhatikan meteran single pressure gauge, tang ampere, dan pipa isap

kompresor (pipa saluran kembali yang berasal dari evaporator menuju ke

kompresor). Dan perhatikan juga kekuatan (daya) dan arus listrik yang di

hasilkan kompresor.

7. Secara berangsur-angsur, tekanan (yang ditunjukkan meteran single

pressure gauge) dan arus listrik yang ditunjukkan oleh tang ampere akan

naik.

8. Perlu diketahui, volume refrigerant yang dibutuhkan setiap jenis mesin

pendingin berbeda, misalnya pengisian refrigerant pada mesin kompresor

berkekuatan 1/8 pk. Pengisian refrigerant dihentikan ketika pipa isap

kompresor terasa dingin.
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9. Setelah gas freon masuk pada sistem, cobalah perhatikan pada bagian

evaporatornya. Bila evaporator secara keseluruhan telah membentuk es,

berarti pengisian gas freon kedalam sistem telah selesai.

10. Keran tabung segera ditutup rapat-rapat, dan saluran buntu bagian sisi

tekanan rendah segera di tutup dengan jalan digepengkansampai benar-

benar rapatagar tidak terjadi kebocoran.

11. Selanjutnya saluran yang menghubungkan antara kompresor dengan

tabung freon dilepaskan, dan pengisian freon selesai.

12. Apabila meteran single pressure gauge (kompresor masih menyala). Jika

tekanan tidak stabil (tekanan turun), berarti terdapat kebocoran, kemudian

ulangi langkah pemvakuman dan pengisian revrigerant.

13. Apabila tekanan stabil matikan kompresor.

14. Kemudian lakukan pembuntuan pipa pengisian mengunakan pinch off

tools.

Gambar 3.4 Pengisian Gas Freon
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Gambar 3.5 Skema Pengisian Gas Freon

I. Prinsip kerja

Prisip kerja mesin pendingin dibagi dalam tiga bagian, yaitu : kerja bahan

pendingin, kerja aliran udara, dan kerja alat-alat listrik.

1. Kerja bahan pendingin dimulai dari kompresor yang merupakan

komponen yang paling utama untuk terjadinya pendinginan. Bahan

pendingin merupakan zat yang bisa berubah-ubah wujudnya yaitu bisa cair

dan bisa menjadi gas tergantung suhu dan tekananya. Bahan pendingin gas

dengan suhu dan tekanan rendah dihisap oleh kompresor sehingga menjadi

bahan pendingin gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi keluar melalui

saluran tekanan dan masuk ke dalam pipa kondensor bagian atas. Ketika di

kondensor, bahan pendingin mengalami kondensasi yaitu perubahan

wujud gas menjadi cair. Setelah bahan pendingin mengalami kondensasi,

maka bahan pendingin mengalir pada bagian bawah pipa kondensor yang

mempunyai suhu rendah tetapi tekanannya naik tinggi yang kemudian
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mengalir di filter. Ketika di filter bahan pendingin di saring kadar air dan

kotoranya supaya tidak mengganggu sirkulasi bahan pendingin di sistem.

Bahan pendingin yang berwujud cair dan telah di saring, mengalir masuk

ke dalam pipa kapiler. Bahan pendingin masuk kedalam evaporator yang

mana masuknya bahan pendingin diatur oleh pipa kapiler. Pada

evaporator, bahan pendingin mengalami evaporasi yaitu perubahan wujud

dari cair menjadi gas dan disinilah tempat terjadinya pendinginan. Bahan

pendingin yang sudah maupun belum menjadi uap terus mengalir masuk

ke akumulator. Bahan pendingin mengalir kesaluran hisap dan dihisap

oleh kompresor lagi agar menjadi bahan pendingin gas yang mempunyai

suhu dan tekanan yang tinggi yang kemudian masuk ke pipa kondensor

bagian atas. Proses ini akan di ulang terus menerus selama kompresor

berkerja.

Gambar 3.6 Blok Diagram Rangkaian Keseluruhan
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2. Kerja aliran udara dibagi dalam dua bagian, yaitu :

a. Kerja aliran udara di indoor adalah mengambil udara panas yang ada

di dalam ruangan dengan bantuan fan motor dan menyerap hawa panas

dengan bantuan evaporator serta menghembuskan udara yang sudah

sejuk keruangan.

b. Kerja aliran udara di outdoor adalah mengambil udara di sekitar

outdoor dengan bantuan fan motor untuk dihembuskan di kondensor

dengan tujuan membantu proses kondensasi di kondensor.

3. Kerja alat-alat listrik adalah kerja dari tiap bagian komponen listrik dari

mesin pendingin sebagai berikut :

a. Fan Motor

Fan motor mempunyai poros yang panjang pada kedua sisinya. Satu

sisinya untuk memutar daun kipas (fan blade).

b. Kabel Listrik

Kabel yang digunakan harus mempunyai luas penampang yang cukup

agar tidak menyebabkan penurunan tegangan dan menyebabkan kabel

sendiri menjadi panas.

c. Capacitor

Run capasitor berfungsi untuk membantu start, agar motor lebih cepat

berputar.

d. Selector Switch

Berfungsi menjalankan dan menghentikan fan motor, atau

menghentikan fan motor dan kompresor bersamaan.
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e. Starting Relay

Adalah suatu switch yang bekerja otomatis berdasarkan magnit yang

dibangkitkan untuk melepaskan hubungan listrik dari start capasitor

setelah motor hampir mencapai putaran penuh.

f. Overload Motor Protector

Melindungi motor dari arus yang terlalu tinggi dan panas kompresor

yang melewati batas.

Gambar 3.7 Bagian Depan Alat Pendingin

J. Pengoperasian Benda Kerja

  Cara pengoprasian benda kerja ini melalui beberapa langkah, antara lain

sebagai berikut :

1. Bila konstruksi ini sudah selesai , sambungkan input pada mesin pendingin

ini dengan jala-jala PLN.

2. Tekan tombol ON untuk menghidupkan kompresor.

3. Tekan tombol ON untuk menghidupkan kipas.

4. Setelah kedua tombol pada benda tersebut di tekan ON, maka kipas akan

menyebarkan hawa sejuk yang terjadi didalam pipa evaporator.

5. Untuk mematikan mesin pendingin ini, cukup tekan tombol OOF.
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BAB IV

PENGUJIAN DAN ANALISIS

A. Pengujian Alat

 Pengujian alat ini mempunyai tujuan yaitu untuk memastikan apakah alat

bekerja dengan baik atau tidak serta membantu perawatan / perbaikan bila

terjadi kerusakan.

Proses pengujian yang dilakukan adalah :

1. Pengujian Pipa Kapiler

Gangguan umum yang terjadi pada pipa kapiler adalah karena mampat,

dan karena mampat itu bisa tersumbat oleh kotoran, karena pipa gepeng,

atau karena pipa bengkok. Bila pipa kapiler mampat akan terjadi

tersumbatnya pada pipa kapiler, maka pada pipa kapiler tidak akan

terdengar suara aliran yang masuk pada sambungan antara pipa kapiler

dengan pipa evaporator, dan pipa evaporator tidak dingin.

2. Pengujian Evaporator dan Kondensor

Gangguan yang terjadi pada bagian evaporator dan kondensor biasanya

sama, yaitu terjadi kebocoran atau mampat. Jika evaporator mampat maka

ketika mesin pendingin digerakan / dihidupkan maka evaporator tidak bisa

dingin. Demikian juga jika kondensornya mampat, maka ketika unit di

operasikan bagian pipa kondensor akan terasa panas jika dipegang.
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3. Pengujian Saringan

Ganguan yang terjadi biasanya sama dengan yang terjadi pada pipa

kapiler, yaitu karena mampat. saringan yang mampat akan menyebabkan

terjadinya perbedaan panas. Yaitu yang berhubungan dengan kondensor

akan lebih panas dibanding bagian yang berhubungan dengan pipa kapiler.

Untuk saringan yang mampat sama, maka bagian luar dari saringan akan

mengembun atau terjadi gumpalan es.

4. Pengujian Bahan Pendingin

a. Jika pengisian bahan pendingin kurang atau terjadi kebocoran bisa

dilihat dengan tanda-tanda sebagai berikut :

1) Sistem pendinginya bekerja tidak baik

2) Kompresor jalan terus menerus (sistem otomatisnya tidak

berfungsi) sehingga pemakaian daya menjadi lebih besar

3) Arus yang masuk dibawah arus normal

b. Jika pengisian bahan pendinginya terlalu banyak bisa dilihat dengan

tanda-tanda berikut :

1) Suara kompresor lebih keras

2) Sistem pendingin bekerja tidak normal

3) Pada saluran hisap mengembun dan terjadi es

4) Menyebabkan terjadinya kelebihan arus sehingga sistem

pengaman aktif
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B. Pengukuran Arus dan Daya

1. Hasil Pengukuran

Gambar 3.8 Rangkaian Pengukuran Arus dan Daya

Pengukuran yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

a. Dari hasil pengukuran diperoleh arus pada input rangkaian (alat) saat

dioperasikan yaitu 1,2 A

b. Daya dapat dicari menggunakan rumus :

Daya (P) = V x I x Cos 

Keterangan :

1) Tegangan suplay (V) = 220 volt

2) Faktor daya (cos ) = 0.8

Daya (P)   = 220 V x 1,2 A x 0,8

   = 211,2 Watt
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C. Analisis

Dari pengujian alat yang telah di lakukan, selanjutnya dapat menganalisa

gangguan macam apa yang tejadi serta bagian mana yang harus di perbaiki.

1. Unit tidak dapat start

Bila unit tidak dapat start, lakukan pemeriksaan pada instalasi

perkawatannya seperti pada : kapasitor, relai, dan overload. Bila semua itu

baik maka kemungkinannya adalah terjadi kerusakan pada kumparan

mesin itu.

2. Tidak bisa menghasilkan suhu dingin

Hal ini bisa terjadi karena adanya kemampatan atau terjadi kebocoran pada

instalasi perpipaannya seperti pada kondensor, evaporator, saringan atau

pada pipa kapiler.

3. Sistim berjalan terus-menerus

Hal ini bisa terjadi kemungkinan sirkulasi udara yang tidak lancar

sehingga mesin berjalan terus-menerus. Kekurangan refrigent juga dapat

menjadi salah satu sebab mesin berjalan terus menerus.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

 Dari beberapa tahap yang mencangkup perencanaan, pembuatan,

pengujian dan analisis dari mesin penyejuk ruangan ini, penulis dapat

mengambil kesimpuan sebagai berikut.

1. Kerusakan yang sering terjadi pada mesin pendingin yaitu adanya

kebuntuan pada pipa-pipanya. Sehingga aliran gas freon tidak dapat

beredar atau terbuang, sehingga sirkulasi gas freon tidak lancar dan suhu

tidak dapat dingin.

2. Pengisian gas freon dilakukan pada tahap paling akhir setelah semua

penyambungan selesai dan di pastikan tidak ada kebocoran.

3. Jenis freon yang diisikan di sesuaikan dengan kompresor yang di gunakan,

karena bila freon yang di isikan tidak sesuaikan dengan kompresor, akan

menyebabkan kerusakan pada seal kelep dari kompresor tersebut.
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B. Saran

1. Pengisian gas freon sebaiknya tidak di isikan ulang, karena gas freon yang

sudah dipakai bercampur dengan minyak pelumas dan bisa menyebabkan

kemampatan pada pipa-pipa.

2. Bila terjadi kerusakan dan mengharuskan pengisian gas freon, sebaiknya

saringan di ganti dengan yang baru, karena saringan yang lama sudah

kotor dan mengakibatkan terjadi kemampatan.
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