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KATA PENGANTAR 

 
Dalam meningkatkan mutu kegiatan praktikum Instalasi Sistem Refrigerasi di 

semester Ganjil (semester 3) dan semester Genap (semester 4), kami memandang 

perlunya keseragaman panduan bekerja bagi mahasiswa. 

Panduan kerja ini dibuat agar mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan dengan 

lebih terarah dan mempunyai target yang jelas. 

Memang nampaknya agak terlambat kalau panduan kerja ini baru dibuat 

sekarang, tapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. 

Banyak kendala dalam penyusunan buku panduan ini, tapi dengan dorongan 

rekan-rekan sesama instruktur, alhamdulillah terselesaikan juga. Terimkasih 

untuk semua 

Terimakasih untuk semuanya. 

 

Bandung, Akhir Oktober 2008 

Wassalam 

 

Tim Penyusun. 
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BAGIAN I 

SISTEM REFRIGERASI 

 

1.  Pengantar 

 Salah satu aspek yang paling penting dari rekayasa lingkungan termal adalah 

refrigerasi. Refrigerasi merupakan suatu proses penarikan panas/kalor dari suatu 

benda/ruangan sehingga temperatur benda/ruangan tersebut lebih rendah dari temperatur 

lingkungannya. Sesuai dengan konsep kekekalan energi, panas tidak dapat dimusnahkan, 

tetapi dapat dipindahkan ke suatu bahan/benda lain yang akan menyerap kalor. Jadi 

refrigerasi akan selalu berhubungan dengan  proses-proses aliran panas dan proses-proses 

perpindahan panas. Untuk mempelajari refrigerasi dengan baik, dibutuhkan pengetahuan 

tentang bahan dan energi, temperatur, tekanan, panas dan akibat-akibatnya serta subyek-

subyek yang lain yang berhubungan dengan fungsi dari suatu sistem refrigerasi, terutama 

termodinamika dan perpindahan panas.. 

 

2.  Sistem Refrigerasi 

 Sistem refrigerasi pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

• Sistem refrigerasi mekanik; dimana akan ditemui adanya mesin-mesin 

penggerak/dan alat mekanik lain, 

• Sistem refrigerasi non mekanik, dimana tanpa menggunakan mesin-mesin 

penggerak/dan alat mekanik lain. 

Yang termasuk dalam sistem refrigerasi mekanik adalah : 

1. Refrigerasi sistem kompresi uap 

2. Refrigerasi siklus udara 

3. Kriogenik/refrigerasi temperatur ultra-rendah 

4. Refrigerasi siklus sterling, 

dan sistem refrigerasi non mekanik adalah sebagai berikut : 

1. Refrigerasi thermoelektrik 

2. Refrigerasi absorbsi 

3. Refrigerasi steam jet 

4. Refrigerasi magnetic 

5. Heat pipe. 
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3.  Penerapan-penerapan Refrigerasi 

 Penerapan-penerapan refrigerasi pada dasarnya hampir meliputi seluruh aspek 

kehidupan kita sehari-hari. Industri refrigerasi dan tata udara berkembang pesat dan 

bervariasi. Salah satu penggunaan dasar dari refrigerasi adalah pembuatan es. Saat ini 

refrigerasi sangat penting artinya dalam bidang produksi, pengolahan dan distribusi 

makanan, juga untuk mencapai  kegiatan industri yang efisien baik alat dan hasil yang 

produksi maupun para sumber daya manusianya yang bekerja lebih efektif. 

Pada dasarnya, penerapan refrigerasi dibagi dalam 5 kelompok bidang yaitu : 

1. Refrigerasi domestik 

2. Refrigerasi komersil 

3. Refrigerasi industri 

4. Refrigerasi transportasi 

5. Tata udara industri dan tata udara kenyamanan. 

 

Refrigerasi Domestik : 

 Refrigerasi domestik memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dari yang lain, 

dimana yang utama akan dipelajari tentang penggunaan lemari es dan freezer di rumah 

tangga. Tetapi bagaimanapun juga karena  unit-unit pelayanannya sangat luas, refrigerasi 

domestik mewakili suatu bagian dari industri refrigerasi. Unit domestisk biasanya 

berbentuk kecil, yang mempunyai daya antara  35 W sampai 375 W dan dari jenis 

kompresor hermetik, walaupun pada saat ini sudah mulai dikembangkan dengan 

menggunakan sistem lain selain kompresi uap. 

 

Refrigerasi Industri/komersial : 

 Refrigerasi industri sering dikacaukan dengan refrigerasi komersil karena 

pembagian antara ke dua bidang tersebut tidak jelas. Tetapi sebagai gambaran umum, 

biasanya refrigerasi industri lebih besar dari pada refrigerasi komersil dan membutuhkan 

seorang atau lebih yang benar-benar ahli untuk dapat mengoperasikannya, sebagai contoh 

misalnya pabrik es, pabrik pengepakan makanan yang besar (daging, ikan, ayam, makanan 

beku dll.), pabrik susu, pabrik bir, pabrik anggur, pabrik minuman ringan, dan berbagai 

industri lain seperti industri penyulingan minyak, industri kimia, industri semen, pabrik 

karet, bahkan industri konstruksi sipil/bangunan , industri tekstil, pabrik kertas, industri 

logam dan lain-lain. 
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Refrigerasi Transportasi : 

 Sesuai dengan namanya, sistem ini mempelajari refrigerasi yang digunakan pada 

bidang transportasi seperti kapal, truk, kereta api, pesawat terbang baik untuk jarak jauh 

maupun untuk pengiriman lokal dan lain-lain. 

 

Tata Udara : 

 Tata udara mempelajari tentang pengkondisian udara suatu ruang dimana akan 

melibatkan pengendalian suhu ruang, kelembaban, pergerakan dan kebersihan udara. 

Tata udara pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu tata udara industri dan tata udara 

kenyamanan. Tata udara kenyamanan mempunyai fungsi utama untuk mengkondisikan 

udara ruang agar nyaman bagi manusia. Sistem ini dapat digunakan di rumah, sekolah, 

pabrik, kantor, tempat ibadah, hotel, toko, pasar, bioskop, mobil, bus, kereta api, pesawat 

udara (sipil/militer), kapal dan lain-lain. Sedangkan Tata udara industri biasanya berfungsi 

dalam : 

• Pengendalian kadar uap air suatu bahan 

• Pengendalian laju reaksi kimia dan biokimia 

• Pengendalian variasi ukuran dari benda produk yang prosisi yang disebabkan 

oleh adanya pemuaian dan pengerutan termal. 

• Menciptakan udara yang bersih dan tersaring dimana sangat penting artinya 

untuk pengerjaan dan produksi yang berkualitas kesterilan udara. 

contohnya adalah pabrik elektronika/komputer, pabrik kimia, pabrik obat, rumah sakit dan 

lain-lain. 

 

 Refrigerasi Domestsik, Komersil, Industri dan Transport pada umumnya sangat erat 

hubungannya dengan cara-cara pengawetan makanan (daging, ikan, sayur-sayuran, buah-

buahan dan lain-lain) membutuhkan suhu dan kelembaban tertentu agar awet disimpan. 

Karena itulah cara-cara pengawetan makanan dalam sistem refrigerasi ini sangat penting 

untuk diketahui dan dikenal. 
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5. Sistem Refrigerasi Kompresi Uap Sederhana 

Sistem kompresi uap merupakan dasar sistem refrigerasi yang terbanyak digunakan, 

dengan komponen utamanya adalah kompresor, evaporator, alat ekspansi (“Throttling 

Device”), dan kondensor. 

Keempat komponen tersebut melakukan proses yang saling berhubungan dan 

membentuk siklus refrigerasi kompresi uap. 

 
Kondensor 

Evaporator 

Kompresor Throttling 
Device 

 
Gambar 1. Sistem refrigerasi kompresi uap 

 

 Pada diagram P-h, siklus refrigerasi kompresi uap dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

1

23

4
h

P

 
Gambar 2. Penggambaran siklus refrigerasi uap pada diagram P-h 

 

 

6. Proses Yang Terjadi Pada Siklus Refrigerasi Kompresi Uap 

Proses kompresi (1-2)  

 Proses ini berlangsung di kompresor secara isentropik adiabatik. Kondisi awal 

refrigeran pada saat masuk di kompresor adalah uap jenuh bertekanan rendah, setelah 
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dikompresi refrigeran mejadi uap bertekanan tinggi. Oleh karena proses ini dianggap 

isentropik, maka temperatur ke luar kompresor pun meningkat. Besarnya kerja kompresi 

per satuan massa refrigeran bisa dihitung dengan rumus: 

  q h hw = −1 2  

dimana : qw = besarnya kerja kompresi yang dilakukan (kJ/kg) 

  h1 = entalpi refrigeran saat masuk kompresor (kJ/kg) 

  h2 = entalpi refrigeran saat keluar kompresor (kJ/kg) 

 

Proses kondensasi (2 - 3) 

Proses ini berlangsung di kondensor. Refrigeran yang bertekanan dan 

bertemperatur tinggi keluaran dari kompresor membuang kalor sehingga fasanya berubah 

menjadi cair. Hal ini berarti bahwa di kondensor terjadi penukaran kalor antara refrigeran 

dengan udara, sehingga panas berpindah dari refrigeran ke udara pendingin dan akhirnya 

refrigeran mengembun menjadi cair. 

Besar panas per satuan massa refrigeran yang dilepaskan di kondensor dinyatakan 

sebagai :  

  qc h h= −2 3  

dimana :  qc = besarnya panas dilepas di kondensor (kJ/kg) 

  h2 = entalpi refrigeran saat masuk kondensor (kJ/kg) 

  h3 = entalpi refrigeran saat keluar kondensor (kJ/kg) 

 

Proses ekspansi (3 - 4) 

Proses ini berlangsung secara isoentalpi, hal ini berarti tidak terjadi penambahan 

entalpi tetapi terjadi drop tekanan dan penurunan temperatur. Proses penurunan tekanan 

terjadi pada katup ekspansi yang berbentuk pipa kapiler atau orifice yang berfungsi 

mengatur laju aliran refrigeran dan menurunkan tekanan. 

h h3 4=  

 

Proses Evaporasi (4 - 1) 

Proses ini berlangsung di evaporator secara isobar isotermal. Refrigeran dalam 

wujud cair bertekanan rendah menyerap kalor dari lingkungan / media yang didinginkan 

sehingga wujudnya berubah menjadi gas bertekanan rendah. Kondisi refrigeran saat masuk 
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evaporator sebenarnya adalah campuran cair dan gas, hal ini terlihat dari gambar, yang 

mana posisi titik 4 berada di dalam kubah garis jenuh. 

Besarnya kalor yang diserap oleh evaporator adalah : 

  q h he = −1 4  

dimana :  qe = besar kalor yang diserap dievaporator ((kJ/kg) 

  h1 = harga entalpi ke luar evaporator (kJ/kg) 

  h4 = harga entalpi masuk evaporator (kJ/kg) 

Selanjutnya, refrigeran kembali masuk ke kompresor dan bersikulasi lagi, begitu 

seterusnya sampai kondisi yang diinginkan tercapai. 

 

7. Perbandingan Energi atau Koefisien Unjuk Kerja/Prestasi (COP) 

Unjuk kerja mesin kalir dinyatakan dengan efisiensi termal. Unjuk kerja mesin refrigerasi 

atau pompa kalor dinyatakan dengan perbandingan kalor yang dimanfaatkan 

(diserap/dilepaskan oleh sistem) terhadap kerja yang dilakukan; disebut sebagai rasio 

energi atau koefisien unjuk kerja/prestasi (COP). 

kerja sebagaidigunakan  yang energi
tkan termanfaaEnergi  COP =   ……………… (1) 

Untuk mesin refrigerasi, besarnya energi termanfaatkan dinyatakan dengan Qo, yaitu 

besarnya energi yang diserap dari benda yang didinginkan, sehingga rasio energi 

pendinginan dinyatakan sebagai : 

 
ok

oo
R QQ

Q
W
Q

COP
−

==     ……………… (2) 

Untuk pompa kalor; besarnya energi termanfaatkan dinyatakan dengan Qk, yaitu besarnya 

energi yang dilepaskan/dimasukkan ke ruang yang dipanaskan, sehingga rasio energi 

pemanasan dinyatakan sebagai : 

 
ok

kk
H QQ

Q
W
Q

PFCOP
−

===     ……………… (3) 

COPH untuk siklus pompa kalor sering disebut sebagai Faktor Unjuk Kerja (PF = 

Performance Factor). 

 

Untuk mesin kalor, prestasi dinyatakan sebagai efisiensi termal (ηtk) yang artinya adalah 
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menunjukkan berapa besar kerja yang dihasilkan persatuan energi yang dimasukan 

kedalam sistem, efisiensi tersebut dinyatakan dengan : 

 η th
k

k o

k

W
Q

Q Q
Q

= =
−       ……………… (4) 

Berdasarkan hubungan diatas secara teoritis dapat diperoleh hubungan : 

 
th

th

thok

ok

ok

k

ok

o
R QQ

QQ
QQ

Q
QQ

Q
COP

η
η

η
−

=−=
−
−

−
−

=
−

=
1

11  ……………… (5) 

Hubungan yang lain didapatkan : 

 R
ok

ok

ok

o

ok

k
H COP

QQ
QQ

QQ
Q

QQ
Q

PFCOP +=
−
−

+
−

=
−

== 1  ……………… (6) 

dan   
th

k

ok

k

W
Q

QQ
Q

PF
η
1

==
−

=     ……………… (7) 

Berdasarkan defini diatas, maka untuk siklus Carnot, akan diperoleh COP untuk 

pendinginan dan pemanasan masing-masing : 

 
1

1
,,

−
=

−
===

o

kok

oo
CRCarnotR

T
TTT

T
W
Q

COPCOP   ……………… (8) 

 

o

kok

kk
CHCarnot

T
TTT

T
W
Q

COPPF
−

=
−

===
1

1
,    ……………… (9) 

Untuk siklus sebenarnya seperti yang telah dijelaskan pada bagian 6 di atas, maka 

berdasarkan definis COP, bahwa 

kerja sebagaidigunakan  yang energi
tkan termanfaaEnergi  COP =  

Akan diperoleh : 

( )
( )

( )
( )12

41

12

41

hh
hh

hhmqm

hhmqm
W
Q

COP
w

ee

−
−

=
−=

−=
== ••

••

  ……………… (10) 
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Persamaan 10 diatas berlaku untuk sistem dengan satu evaporator saja, sedang untuk 

sistem dengan evaporator ganda, energi yang termanfaatkan adalah jumlah dari semua 

energi/kalor yang diserap di tiap evaporator. Oleh karena itu, laju aliran pada tiap 

evaporator harus diketahui. 

 

Selain COP, kinerja sistem dapat pula dinyatakan dengan efisiensi yang disebut efisiensi 

refrigerasi atau efisiensi pompa kalor. Efisiensi suatu siklus sebenarnya dinyatakan dengan 

perbandingan COP sebenarnya (aktual) terhadap COP siklus Carnot. Siklus sebenarnya 

akan mempunyai harga COP yang lebih kecil dibandingkan dengan siklus Carnot. Untuk 

itu didefinisikan : 

 Efisiensi Refrigerasi : 
CR

R
C COP

COP

,

=η    ……………… (11) 

 Efisiensi Pemanasan : 
CH

H

C
H COP

COP
PF
PF

,

==η   ……………… (12) 

Dengan definisi tersebut, maka dapatlah dipastikan bahwa harga efisiensi suatu sistem 

refrigerasi, baik efisiensi refrigerasi maupun efisiensi pompa kalor, akan berharga dibawah 

satu. 
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INSTALASI SISTEM 

 

A. PERALATAN YANG DIGUNAKAN 

 Peralatan yang digunakan terdiri dari empat macam, yaitu peralatan yang terdapat 

dalam tool box unit, peralatan las, peralatan vacum dan peralatan tambahan. 

 

Tool Box Unit 

 Dalam pengerjaan Lab. Refrigerasi ini setiap kelompok dipinjamkan satu unit 

perkakas yang tergabung dalam unit Tool Box yang terdiri dari : 

1. Satu set kunci L 

2. Penekan pin 2 mm dan 4 mm 

3. Kunci pas 10x11mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 

mm, 24x26 mm, 25x28 mm, dan 27x32 mm 

4. Satu set kunci ring 

5. Satu set tang ( kombinasi, panjang, pipa dan kakak tua) 

6. Obeng siku 6x100 mm dan 10x150 mm 

7. Pemotong pipa besar dan kecil 

8. Penjepit pipa 

9. Pengukur pipa kapiler 

10. Pisau 

11. Sisir sirip 

12. Satu set peralatan Swagging dan Flaring pipa 

13. Kaca mata pengaman 

14. Cermin pemeriksa 

15. Kunci katup 

16. Satu set obeng (plus dan minus) berbagai ukuran 

17. Obeng gagang pendek 1x6x25 mm 

18. Multi voltage tester 

19. Palu plastik dan mallet 

20. Gergaji 

21. Pengukur panjang 

22. Kikir instrumen 

23. Pembengkok pipa 
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Peralatan Las 

 Pengelasan pada dasarnya adalah proses penyambungan dua logam pada suhu 

mendekati suhu titik lebur logam itu. Kedua logam ini pada situasi itu akan melunak dan 

mudah bergabung. Sering kali proses ini dibantu dengan pemberian sejumlah bahan 

tambah yang sama dengan jenis logam yang dilas. Setelah proses, pengelasan diberi 

pendinginan mendadak hingga struktur logam akan kembali permanen dan mengeras. 

 Banyak metode pengelasan, namun yang paling sering digunakan ada dua yaitu las 

gas Oksi-Asetilena dan las listrik. Las gas Oksi-Asetilena diterapkan pada bahan-bahan 

lunak dan biasanya selain besi, sedangkan las listrik diterapkan hanya pada besi. Bahan 

tambah las gas Oksi-Asetilena disesuaikan dengan bahan tambah standar yaitu elektroda. 

 Prinsip las listrik sebenarnya hanya mempertemukan anoda dengan katoda tekanan 

tinggi  hingga akan terjadi nyala bersuhu sangat tinggi dan melelehkan elektroda dan besi. 

Setelah selesai, hasil las ini langsung didinginkan sehingga struktur besi akan mendadak 

berubah dan mengeras. Kerugian dari las listrik ini adalah adanya hasil terak akibat 

pemanasan bahan tambah selain besi. Namun bagaimanapun hasil las listrik ini sangat 

kuat. 

 Mengingat bahan yang dipakai pada praktek lab. Refrigerasi ini adalah logam 

tembaga yang cukup lunak maka dipakai metoda pengelasan Oksi-Asetilena. Peralatan 

lengkap untuk pengelasan ini antara lain : 

1. Gas oksigen dan gas Asetilena 

2. Regulator tekanan gas 

3. Selang dan kepala las 

4. Nozzle las yang disesuaikan dengan tekanan gas 

5. Pematik api 

6. Peralatan pengaman dan air pendingin 

 

 Satu hal yang perlu diperhatikan pada proses pengelasan adalah kondisi yang statis 

agar bahan yang akan dilas tidak mengalami perubahan bentuk. 

 

High Vacum Pump 

 Sistem refrigerasi pada trainer harus divakum untuk menurunkan tekanan pada 

sistem hingga di bawah tekanan atmosfer. Pada kondisi ini gas-gas tak terkondensasi 
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dalam sistem akan dibuang, demikian pula dengan uap air yang terkandung. Semua ini 

harus dibuang karena dapat mengganggu kinerja sistem, selain itu juga “menyita tempat” 

dalam sistem. Gas-gas lain selain refrigeran di dalam sistem akan menyebabkan kerja 

komresi lebih besar dari yang diperlukan, karena kompresor harus juga mengeluarkan 

energi untuk mensirkulasikan dan menaikan tekanan gas-gas tersebut. Kondisi ini akan 

berpengaruh saat sistem dijalankan sehingga sistem tidak dapat bekerja dengan optimal. 

 Prinsip kerja pompa vakum ini adalah menyedot semua gas yang ada dalam sistem, 

dengan demikian semua partikel yang ada pun ikut tertarik. Proses ini terus dilakukan 

hingga tekanan dalam sistem mencapai tekanan di bawah tekanan atmosfer mendekati 

vakum  ( -1 atm atau kira-kira – 1 bar), tentu saja ini pun bergantung pada lokasi/ketinggan 

lokasi (altitude), karena semakin tinggi altitude, tekanan atmosfirnya makin rendah. 

 High vacum pump terdiri dari tabung penghisap dengan selangnya, Pressure 

Gauge, katup buang dan motor listrik. Selang tabung penghisap dihubungkan dengan 

kompresor hingga ketika motor listrik dinyalakan, tabung bekerja dan proses pemvakuman 

dimulai. Proses ini dihentikan jika tekanan yang ditunjukkan oleh pressure gauge 

mencapai di bawah tekanan atmosfer (1 atm/14,7 psi). Lamanya proses tergantung pada 

jenis sistem. Untuk sistem trainer II ini menurut informasi yang didapat, lamanya 

pemvakuman itu 24 jam. 

 High vacum pump hampir serupa dengan kompresor, hanya saja kompresor 

merupakan sistem tertutup dengan kapasitas kecil. Maka pabrik-pabrik pembuat kompresor 

juga membuat High pressure Vacum. Contoh pompa vakum dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

  
 

Gambar 1 Contoh pompa vakum dan pemasangannya pada 
saat pemvakuman sistem 
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Leak Detector (Pendeteksi kebocoran) 

 Untuk mengetahui kebocoran dalam sistematau komponen dapat digunakan 

beberapa cara antara lain : 

1. Mencari kebocoran dengan air sabun (soap bubbles) 

2. Diberi tekanan lalu direndam dalam cairan/air (untuk memeriksa kebocoran dalam 

komponen; misalnya evaporator saja) 

3. Alat pencari kebocoran dengan nyala api (Halida Torch) 

4. Detektor kebocoran elektronik (Electronic leak detector) 

5. Mencari kebocoran dengan zat pewarna (colored tracing agent) 

Pada praktikum yang dilakukan, engecekan kebocoran dapat dilakukan dengan Halida 

Torch, Electronic Detector atau air sabun. Karena pengecekan dengan air sabun adalah 

yang paling sederhana dan murah, metoda ini yang akan paling banya digunakan. Selain 

itu, metoda ini dapat dengan akurat menentukan titik kebocoran. 

 

               
 

Gambar 2 Halida torch dan Electronic Detector 
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Gambar 3 Analog dan Digital Multimeter (Multitester) 
 

Manifold Gauge 

 Manifold gauge adalah suatu alat yang digunkan untuk membantu saat 

pemvakuman ataupun pengisian. Berikut adalah gambar suatu manifold gauge. 

 

      
 

Gambar 4 Manifold Gauge 
 

Katup pada manifold gauge berfungsi untuk membuka dan menutup aliran refrigeran/gas. 

Secara skematis bagaimana katup tersebut berfungsi ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

 
A                                B                                 C                               D 

  

Gambar 5 Bukaan katup pada Manifold Gauge 
 

Pada gambar 5.A, kedua katup (merah maupun biru) dalam keadaan tertutup, pada saat ini 

masing-masing pressure gauge hanya mengukur tekanan pada masing-masing saluran. 

Ke Low Pressure Side / 
Suction Compresor 

Ke High Pressure Side / 
Discharge Compresor 

Ke Vacuum Pump atau 
Tabung Refrigeran 
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Gambar 5.B, menunjukkan jika katup merah (katup High Pressure) dan katup tengah 

(kuning) dibuka, maka akan terjadi aliran dari saluran tengah dan saluran kanan. 

Gambar 5.C, menunjukkan jika katup biru (katup Low Pressure) dan katup tengah (kuning) 

dibuka, maka akan terjadi aliran dari saluran tengah dan saluran kiri.  

Gambar 5.D, menunjukkan bila kedua katup dibuka maka akan terjadi hubungan antara 

saluran Low Pressure dan High Pressure. Jika saluran tengah (katup kuning) juga terbuka, 

maka akan terjadi hubungan aliran pada ketiga selang/saluran. 

Jadi dengan mengatur bukaan katup kita dapat mengatur kapan dipakai untuk pemvakuman 

atau untuk pengisian atau penambahan refrigeran ke dalam sistem. 

 

 

Katup Servis (Service Valve) 

Komponen lain yang biasa ditemukan dalam sistem refrigerasi adalah katup servis. 

Katup ini berfungsi untuk menyambungkan komponen dan melakukan pengisian atau 

pemvakuman refrigeran. Biasa terdapat di saliran suction kompresor atau di saluran pipa 

cair (liquid line), menyatu dengan liquid receiver. Pada gambar 6. berikut ditunjukkan 

katup servis dengan 3 (tiga) lubang, walaupun di lapangan ditemukan juga katup dengan 4 

(empat) lubang. 

 

       
 

Gambar 6 Katup Servis di discharge Kompresor 
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Pada gambar 6. diatas, katup servis dipasang di discharge kompresor (atau dipasang 

di liquid receiver). Konstruksi katup servis terdiri dari 3 saluran. Saluran pertama (nomor 1 

pada gambar)  dihubungkan ke pompa vakum (untuk pemvakuman) atau ke tabung 

refrigeran (untuk pengisian). Saluran yang kedua (nomor 2 pada gambar) dihubungkan ke 

discharge line, saluran ke kondensor (atau ke pipa liquid line, bila katup servis dipasang di 

liquid receiver). Saluran ketiga (nomor 3 pada gambar) dihubungkan ke discharge 

kompresor (atau dari liquid receiver). Selain itu katup servis dilengkapi juga dengan katup 

yang bisa diatur dengan memutarkan baud pengatur (Valve Stem), dengan menggunakan 

kunci yang disebut kunci ratchet (bhs sunda  : kunci terelek).  

Bila keadaan normal, posisi katup adalah back seated, yaitu menghubungkan 

saluran 2 dan 3. Sedangkan untuk pemvakuman dilakukan pada posisi mid positioned. 

Posisi Front Seated salah satunya digunakan saat pump down. Prinsip kerja diatas, berlaku 

pula untuk katup servis yang dipasang di suction kompresor. 

 

 

Peralatan Tambahan 

Peralatan tambahan merupakan peralatan lain yang digunakan selama proses 

penginstalasian sistem mekanik dan kelistrikan. Peralatan tambahan tersebut tidak tersedia 

langsung dalam tool box unit, namun harus meminjam. Peralatan tambahan yang 

digunakan tersebut misalnya peralatan bending, kikir, avo-meter, tes-pen, solder, dan 

sebagainya.  

Avo-meter digunakan untuk mengukur besarnya arus, tegangan dan hambatan yang 

terdapat pada rangkaian listrik sistem. Alat ini juga sebenarnya gabungan dari tiga macam 

alat terpisah : ammeter pengukur arus, voltmeter pengukur tegangan, dan ohmmeter 

pengukur tahanan. Lihat Gambar 3. 

 

 

B. PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN 

 Perencanaan dan perancangan disini meliputi perhitungan panjang pipa dan kabel 

yang akan digunakan serta perencanaan tata letak dan urutan komponen-komponen yang 

digunakan. 

 Perencanaan dan perhitungan panjang pipa dan kabel disesuaikan dengan gambar 

sistem pemipaan dan diagram sistem kelistrikan yang disesuaikan pula dengan luas panel 
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pada trainer yang tersedia. Sebelum menentukan panjang serta jenis pipa yang akan 

digunakan, terlebih dahulu dilakukan perancangan terhadap tata letak dari semua 

komponen yang disesuaikan dengan diagram pemipaan yang ada. Dari diagram sistem 

kelistrikan selanjutnya ditentukan jumlah dan macam kabel serta warna yang digunakan. 

Setelah jumlah pipa dan kabel yang dibutuhkan ditentukan, selanjutnya dilakukan 

penginsta-lasian sesuai dengan tata letak dan urutan sesuai dengan gambar dan rancang-an 

yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penginstalasian ini kami bagi menjadi dua, yaitu 

penginstalasian sistem pemipaan dan sistem kelistrikan. 

 

 

C. PENGISTALASIAN SISTEM 

 Proses pengistalasian sistem terdiri dari dua bagian, yaitu proses penginstalasian 

sistem pemipaan (mekanik) dan instalasi sistem kelistrikan. 

 

Instalasi Sistem Pemipaan 

 Pengerjaan sistem pemipaan meliputi pembengkokan pipa (bending), swaging dan 

flaring, pengelasan (welding), serta penginstalasiannya. 

 

Penanganan Pipa (Tubing Handling) 

 Pemrosesan pipa merupakan salah satu dasar yang harus kita perhatikan atau 

bahkan harus dapat dipertanggungjawabkan didalam instalasi dan mekanisme sistem 

refrigerasi sebab kalau kita abaikan atau ceroboh dalam pemprosesan pipa misalnya dalam, 

pemotongan, pembengkokan dan pemben-tukan lainya maka sistem yang kita buat akan 

mudah bocor atau bahkan gagal. 

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah membuka gulungan pipa. Gunakan 

lantai/permukaan yang rata sebagai alas/tempat membuka gulungan. Sebelum membuka 

gulungan, perhatikan bahwa kedua ujung pipa usahakan dalam keadaan tertutup. 

Setelah gulungan pipa diletakkan pada lantai dalam posisi tegak, kemudian salah satu 

ujung pipa di tahan pakai tangan, dan putarlah gulungan pipa sehingga pipa lurus tertahan 

di lantai semakin panjang. Jika kira-kira ukuran pipa sudah mencukupi, kemudain pipa 

dipotong. Seusai pemotongan, kembali kedua pipa ujung-ujungnya ditutup/disumbat. 

  

 



Teknik Refrigerasi dan Tata Udara  
 

 

 
Panduan Praktikum Instalasi Sistem Refrigerasi   17/33 

Pengerjaan Pipa 

Step-step atau langkah-langkah di dalam pengerjaan pipa untuk sistem antara lain : 

1. Pemotongan (cutting) 

2. Peluasan(Reaming) 

3. Pembengkokan (Bending) 

4. Flaring dan Swaging 

5. Welding 

 

        
 

Gambar 7 Proses Cutter dan Proses Pemotongan 
 

Pemotongan (cutting) 

 Cutting adalah pengerjaan pemotongan pipa yang biasanya dilakukan dengan 

mengunakan alat khusus yang disebut Tubbing Cutter atau disebut juga Cutter pipe. Alat 

ini mempunyai sebuah mata pisau/blade yang berbentuk bulat dan dapat diputar pada 

porosnya. Perhatikan Gambar 7. 

 Penggunaan alat ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pemotongan pipa dilakukan 

dengan memutar pisau sedikit demi sedikit sambil menekan mata pisau tersebut pada pipa 

(dengan memutar/mengencangkan skrup pemutar pada ujung bawah cutter). Setelah proses 

pemotongan selesai dilakukan, pada bagaian dalam pipa akan terjadi lekukan ke dalam, 

sehingga diameter dalam dari pipa tersebut akan mengecil. Semakin lunak bahan pipa yang 

digunakan, maka penyempitan diameter dalam tersebut akan semakin besar. Karenanya, 

sebelum pipa ditangani lebih lanjut, pipa harus dibersihkan lebih dahulu. 
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Peluasan (Reaming) 

 Proses perluasan pada pipa tidak sama dengan proses peluasan pada lubang seperti 

bor. Jadi peluasan pada pipa merupakan proses untuk menghilangkan ketajaman sisi-sisi 

setelah dipotong dan biasanya sebelum proses perluasan, permukaan pipa yang telah 

dipotong diratakan dulu. 

 Tujuan dari proses reaming/peluasan ini adalah agar serpihan pipa setelah proses 

pemotongan tidak terbawa masuk ke dalam sistem dan menghindari kebocoran pada saat 

pipa tersebut disambungkan. 

 Salah satu sisi dari reamer digunakan untuk meratakan bagian luar pipa dan sisi 

lainnya digunakan untuk meratakan bagian dalam pipa. Perhatikan Gambar 8. 

 

 
 

Gambar 8 Proses Reaming  
 

Pembengkokan (Bending) 

 Dalam proses pembengkokan (bending process) pada pipa, juga harus diperhatikan 

tentang jenis dan ukuran bahan yang akan diproses. Perhatikan Gambar 9. Ada dua cara 

alat pembengkokan pipa yaitu : 

♦ Pegas pembengkok (bending spring) 

♦ Dengan tipe pengungkit (lever type bender) 

Penggunaannya adalah sebagai berikut : 

 Pegas pembengkok ini mempunyai diameter dalam dimana diameter ini dapat 

digunakan. Untuk diameter yang dalam biasanya digunakan pada pipa-pipa bagian ujung. 
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 Bending Spring ini akan cenderung terjadi penjepitan antara pipa dan alatnya itu 

sendiri sehingga dalam lapangan jarang digunakan. 

 Tipe pengungkit (lever type bender) ini jauh lebih praktis serta presisi 

dibandingkan dengan “Bending Spring” karena alat ini disamping disertai alat penahan 

juga disertai skala bending, sehingga kita dapat membending dengan tepat sesuai dengan 

yang diinginkan. 

 

           
 

Gambar 9 Alat Bending dan Contoh Ukuran Bending 
 

 

Flaring dan Swaging 

 Sebelum kita melakukan atau mengerjakan proses flaring dan swaging maka kita 

harus tahu maksud dan tujuan dari proses Flaring dan Swaging. Di dalam banyak sistem 

refrigerasi proses flaring dan swaging ini sangat penting karena proses ini sangat efisien 

dan praktis untuk dikerjakan. 

 Jadi proses flaring dan swaging adalah proses pengembangan pipa yang akan 

disambung atau diinstalasi, baik itu pada sistem maupun pada pemipaan lainnya sesuai 

dengan kebutuhan. Adapun tujuan dari kedua proses ini adalah untuk memudahkan proses 

dari penyambungan yang akan kita lakukan.  

 

Proses Flaring 

 Kedua proses di atas mempunyai perbedaan baik dari proses maupun pada 

penggunaanya. Proses flaring ada dua macam yaitu “Single Flare dan Double Flare”. 
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 Pada penerapan/penggunaan yang umum dipakai adalah single flare karena proses 

ini lebih praktis dan mudah untuk diproses. Perhatikan Gambar 10 dan 11. 

 

   
 

Gambar 10 Alat Flaring dan Ketentuan Flaring 
 

 

 
 

Gambar 11 Contoh Flaring yang benar dan salah 
 

Proses Swaging 

 Seperti telah diutarakan di atas bahwa proses flaring dan proses swaging 

mempunyai perbedaan. Proses swaging biasanya digunakan pada sistem penyambungan las 

atau”solder fitting”. 

 Alat ini (flaring) digunakan untuk pipa-pipa dari bahan : 

• tembaga lunak 

• alumunium 

• baja lunak/dinding tipis 
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• baja tahan karat 

Kualitas pipa sangat berpengaruh pada proses pemipaan. Pipa-pipa dengan kualitas 

rendah, terutama pipa tipis, bila dibending atau diflaring/swaging hasilnya tidak terlalu 

baik atau kadang rusak. Oleh karenanya perlu berhati-hati dalam menanganinya. Gunakan 

alat yang sesuai dan tepat dalam menangani pipa. 

 

Fitting untuk Sistem Pemipaan (Fitting for Piping System) 

 Yang dimaksud dengan “Fitting” atau penyambungan disini adalah khusus untuk 

instalasi pemipaan atau “Piping System” pada saluran-saluran baik itu pada sistem 

refrigerasi dan tata udara maupun saluran-saluran lainnya. 

 Sistem penyambungan yang umum digunakan pada sistem pemipaan terdiri dari : 

♦ “Solder fitting” (sambungan patri) 

♦ “Flare fitting” (sambungan flare) 

♦ “Pipe fitting” ( sambungan pipa) 

♦ “Weld fitting” (sambungan las) 

♦ “Compression fitting” (sambungan tekan) 

♦ “Plastic fitting” (sambungan plastik) 

 Pada sistem trainer terdapat dua macam sambungan yaitu sambungan patri, 

sambungan pipa, dan sambungan las. Berikut akan dijelaskan mengenai kedua sambungan 

tersebut. 

 

Solder Fitting (sambungan patri) 

 Untuk sistem penyambungan dengan cara ini (solder fitting) biasanya digunakan 

pada bahan-bahan lunak seperti tembaga, seng, aluminium dan lain-lain. Bahan tambahan 

yang sering digunakan untuk sistem penyambungan di atas adalah timah dan perak dan 

bahan tambahan ini harus mempunyai titik didih yang lebih rendah dari pada bahan yang 

akan disambung. 

 

Pipe Fitting (Sambungan Pipa) 

 Sistem penyambungan pipe fitting ini biasanya digunakan pada : 

• Sistem kedua untuk menyalurkan air atau air asin disekitar sistem 

• Sistem air untuk kondensor dan “Cooling Tower” 

• Sistem yang menggunakan refrigeran 717 (amonia). 
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 Untuk sistem penyambungan ini terdiri dari fitting yang berulir dan pipa yang 

berulir pula sehingga sambungan ini merupakan ukuran standar, tergantung dari ukuran 

ulir dan pipanya itu sendiri. 

 

Weld Fitting (Sambungan Las) 

 Yang dimaksud dengan sistem penyambungan dengan cara “Weld Fitting “ disini 

hampir sama dengan “Solder Fitting” yaitu penyambungan dengan cara menggunakan 

bahan tambahan, hanya disini perbedaannya untuk “Weld Fitting” digunakan pada bahan-

bahan yang keras seperti baja atau sejenisnya. 

 Jadi busur api yang digunakan lebih keras/panas dibandingkan dengan busur api 

yang digunakan pada “Solder Fitting”. Ada beberapa perangkat las yang biasa digunakan 

pada sistem sambungan “Weld Fitting” diantaranya adalah  

• Las Asetilin atau las karbit 

• Las listrik 

Dalam proses penginstalasian ini, jenis perangkat las yang digunakan adalah las 

asetiline atau las karbit. Setelah proses pengerjaan pada pipa selesai dilakukan, kemudian 

dilakukan proses penginstalasian pada sistem terhadap sistem mekanik (pemipaan)-nya. 

Semua komponen utama dan pendukung sistem mekanik dipasang sesuai dengan tempat 

yang telah direncanakan. 

 Proses penginstalasian pertama yang dilakukan adalah meletakkan semua 

komponen utama sistem, sesuai dengan urutan. Kemudian, komponen-komponen tersebut 

dihubungkan satu persatu dengan menggunakan pipa yang diameternya telah ditentukan. 

Pada proses pemasangan pipa ini perlu diperhatikan peletakan dari komponen-komponen 

pendukung mekanik yang ada pada sistem. Selain itu, pemasangan saluran untuk pipa 

kapiler (alat ukur) ke titik-titik pengukuran harus diperhatikan pula. 

 Pada trainer, titik-titik pengukuran tekanan tersebut terdapat pada kedua sisi 

tekanan kerja sistem. Pada sistem tekanan tinggi titik pengukuran terdapat pada pipa 

discharge, pipa masukan katup TXV, dan pipa masukan kapiler. Sedangkan pada sisi 

tekanan rendah titik pengukuran diletakkan pada saluran suction, keluaran EPR, dan 

keluaran katup TXV. 

 

Instalasi Sistem Kelistrikan  

 Tahap pengerjaan instalasi sistem kelistrikan dan kontrol meliputi : 
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1.  Penempatan komponen-komponen sistem kelistrikan dan kontrol. 

2.  Menyambungkan semua komponen kelistrikan sesuai dengan diagram 

kelistrikan pada sistem. 

3.  Pengetesan sistem kelistrikan. 

Sistem kelistrikan dirakit dalam satu panel yang terletak pada bagian belakang sistem. 

Secara keseluruhan, rangkaian kelistrikan pada sistem terbagi dalam dua bagian, yaitu : 

1.  Rangkaian daya 

2.  Rangkaian kontrol 

 

 

Rangkaian daya merupakan rangkaian pokok dari suatu sistem kelistrikan. 

Komponen yang digunakan juga merupakan komponen yang terkendali. Dalam rangkaian 

daya ini terdapat satu buah motor kompresor yang dihubungkan dengan kontaktor yang 

teraliri arus pada rangkaian kontrol. Selain motor kompresor, terdapat beberapa komponen 

lain seperti termometer digital, pilot lamp untuk sumber arus pada sistem, ampere meter, 

voltmeter, dan wattmeter pada saluran rangkaian daya yang dilengkapi dengan switch MC 

sebagai saklar on/off arus pada sistem. 

 Rangkaian kontrol merupakan bagian yang mengontrol sistem kelistrikan, dalam 

pengoperasiannya dilakukan secara otomatis dan komponennya terpasang terpisah dengan 

rangkaian daya. Pada rangkaian kontrol ini terdapat beberapa komponen yang digunakan 

seperti saklar (toggel dan MCB) konteaktor, delay timer, HLP, fault pilot lamp (sebagai 

indikasi jika HLP bekerja), solenoid valve dengan pilot lampnya, switch on/off rangkaian 

kontrol. 

 Setelah rangkaian kelistrikan selesai diinstal, kemudian dilakukan pengetesan 

terhadap rangkaian daya dan kontrol. 

 Pengetesan rangkaian daya dilakukan dengan menggunakan alat bantu test pen 

untuk mengetahui masuk/tidaknya arus pada titik-titik sepanjang line sistem kelistrikan 

(sistem menggunakan arus listrik satu fasa). Bekerjanya rangkaian daya ini ditandai 

dengan bekerjanya termometer digital dan voltmeter akan segera menunjukkan pergerakan. 

Pada saat dilakukan pengetesan, line yang menuju kompresor (setelah keluar dari kontak 

utama kontaktor) harus diputuskan terlebih dahulu. Pada keadaan ini ampere dan 

wattmeter belum menunjukkan pergerakannya, karena belum ada beban. Lampu I pada 
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panel sebagai indikasi arus pada sistem akan menyala. Namun sistem masih dalam keadaan 

off. 

 Pengetesan sistem kontrol dilakukan dengan cara menghidupkan saklar rangkaian 

kontrol pada sistem (untuk sistem dengan TXV dan kapiler). Jika sistem bekerja dengan 

baik, semua alat kontrol yang digunakan aka teraliri arus dan bekerja, sehingga 

kompresorpun akan melakukan proses kompresi terhadap sistem. Sistem rangkaian kontrol 

ini hanya dapat bekerja jika pada sistem telah teraliri arus listrik (rangkaian daya aktif, 

dengan cara menaikkan saklar MCB). 

 

Deteksi Kebocoran 

 Setelah penginstalasian sistem telah selesai, yang mana semua pipa/pemipaan telah 

tersambungkan dengan komponen, maka selanjutnya dilakukan pengecekan kebocoran. 

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perhatikan Gambar 1. 

Pengecekan kebocoran dengan busa sabun dilakukan bila kita yakin tekanan dalam 

sistem BENAR-BENAR DI ATAS TEKANAN ATMOSFIR. Untuk meyakinkan hal 

tersebut, lihatlah pressure gauge yang terpasang. BILA TEKANAN DALAM SISTEM 

VAKUM (jarum menunjukkan tekanan negatif pada skala terbaca), maka pemeriksaan 

kebocoran dengan air sabun TIDAK BOLEH DILAKUKAN. 

Bila tidak terdapat tekanan dalam sistem, kita dapat mengisi gas NITROGEN ke 

dalam sistem agar sistem mempunyai tekanan, sehingga pemeriksaan dengan busa sabun 

dapat dilakukan. Berikut adalah langkah pemeriksaan kebocoran pada sistem dengan 

menggunakan metoda air sabun : 

1. Siapkan air dicampur dengan sabun dan kain lap atau spon. 

2. Isilah sistem dengan gas Nitrogen (N2), perhatikan tekanan gauge yang terbaca. 

Tekanan di sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah harus benar-benar di atas 

0 (nol) gauge. 

3. Hentikan pengisian bila tekanan sudah mencapai 3-5 Bar. 

4. Lakukan pemeriksaan kebocoran dengan mengulaskan kain basah (dengan air 

sabun) atu spon pada pipa-pipa. 

5. Mulailah dengan sambungan dan belokan. 

6. Bila terdapat gelembung, artinya di tempat tersebut ada kebocoran. 

7. Bila kebocoran terjadi di sambungan, lakukan tindakan/perbaikan. Bila 

sambungannya adalah flare/ulir, maka lakukan terlebih dahulu pengencangan 
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pada flare. Bila tetap masih bocor, periksa kembali, bila perlu ganti flare atau 

perbaiki flaring pipa. Bila kebocoran pada belokan atau karena ada retakan 

pada pipa, maka pipa dapat dilas untuk menutupi kebocoran atau mengganti 

pipa dengan yang baru. 

 

 

Pemasangan Manofold Gauge 

 Setelah uakin sistem tidak bocor, maka kita akan melakukan pemvakuman dan 

pengisian refrigeran. Untuk itu kita perlu memasang manofold gauge pada sistem seperti 

ditunjukkan pada Gambar 11 berikut : 

 

 
 

Gambar 12 Pemasangan Manifold 
 

Pemvakuman Sistem 

Evacuating atau Dehydrating adalah cara untuk mengosongkan atau 

menghampakan sistem dari udara dan gas-gas lain. Membuat vakum pada sistem sebelum 

dilakukan proses pengisian bahan pendingin dengan menggunakan pompa vakum dan alat 

ukur yang baik adalah suatu keharusan atau standar dari pengisian sistem pendingin. 

 Setiap kali sistem diperbaiki atau bagian dari sistem yang ditukar baru, setelah 

selesai dipasang kembali, selalu harus diperiksa dahulu terhadap kemungkinan adanya 

kebocoran dari bagian yang baru diperbaiki. Setelah pemeriksaan kebocoran selesai, 

barulah sistem siap untuk divakum. 
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Pekerjaan pemvakuman ini merupakan suatu keharusan dalam setiap proses 

penginstalasian terhadap sisem refrigerasi. Sisa udara pada sistem yang tidak divakum 

akan mengakibatkan udara tersebut tidak dapat diembunkan pada temperatur dan tekanan 

pengembunan dari refrigeran juga udara dapat menaikkan temperatur dan tekanan 

kondensasi serta saluran discharge kompresor. Membuat vakum pada sistem dapat 

dilakukan dalam dua cara, yaitu : 

1.  Memakai kompresor dari sistem itu sendiri. 

2.  Memakai pompa vakum yang khusus untuk memvakum sistem. 

 Pada sistem trainer ini, pemvakuman dilakukan dengan menggunakan alat khusus, 

yaitu pompa vakum. Pekerjaan pemvakuman dengan menggunakan pompa khusus ini lebih 

aman dan mudah, juga tidak banyak bahan pendingin yang terbuang (untuk sistem yang 

telah terisi refrigeran sebelumnya). 

 Pada waktu membuat vakum dengan pompa vakum, kita juga dapat 

menghubungkan bagian yang keluar dari pompa vakum ke dalam gelas yang telah diisi 

dengan minyak pelumas kompresor. JIka tidak ada gelembung udara yang keluar dari 

minyak, ini menunjukkan bahwa sistem telah bersih dari udara. Jika masih ada gelembung 

udara yang keluar dari dalam minyak, maka sistem masih kurang vakum atau ada yang 

bocor. Apabila ada yang bocor, harus diperbaiki dahulu, baru kemudian dibuat vakum lagi. 

 Untuk melakukan pemvakuman, maka kita hubungkan saluran di tengah (selang 

kuning) pada manifold gauge seperti pada Gambar 11, ke pompa vakum. Kemudian 

jalankan pompa vakum, Yakinkan bahwa katu warna merah dan biru, kedua-duanya dalam 

keadaan terbuka. Perhatikan tekanan pada pressure gauge. Jika tekanan sudah mencapai -1 

bar (minus satu bar gauge) atau – 29 incHg.(minus 29 inci HG). Dalam praktek tekanan ini 

akan sangat sulit diperoleh, sehingga pemvakuman dapat dihentikan bila tekanan vakum 

mendekati tekanan tersebut, misal -29 inci Hg, sudah cukup. 

Bila pemvakuman sudah dianggap selesai, perhatikan betul saat menutup katup. Tutuplah 

katup merah (HP) katup biru (LP), dan biru terlebih dahulu sebelum pompa vakum di 

 

Pengisian Refrigeran 

 Pengisian refrigeran ke dalam sistem harus dilakukan dengan baik dan jumlah 

refrigeran yang diisikan sesuai/ tepat dengan takaran. Kelebihan refrigeran dalam sistem 

dapat menyebabkan temperatur evaporasi yang tinggi akibat dari refrigeran tekanan yang 

tinggi. Selain itu dapat menyebabkan kompresor  rusak akibat kerja kompresor yang terlalu 
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berat, dan adanya kemungkinan liquid suction. Sebaliknya bila jumlah refrigeran yang 

diisikan sedikit, dengan kata lain kurang dari yang ditentukan, maka sistem akan 

mengalami kekurangan pendinginan.sebaik mungkin dan karena Proses pengisian 

refrigeran ke dalam sistem ada beberapa cara, diantaranya yaitu : 

1.  Mengisi sistem berdasarkan berat refrigeran. 

2.  Mengisi sistem berdasarkan banyaknya bunga es yang terjadi di evaporator. 

3.  Mengisi sistem berdasarkan temperatur dan tekanan. 

 

 Perhatikan gambar 13 dan 14 tentang pemasangan manifold gauge untuk pengisian 

refrigeran. 

 
Gambar 13 Pemasangan Manifold untuk pengisian 

 

 
Gambar 14 Detail Pemasangan Manifold untuk pengisian 
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TUGAS INSTALASI SISTEM REFRIGERASI 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang tugas instalasi sistem refrigerasi untuk mahasiswa 

tingkat 2 jurusan/prodi Teknik Refrigerasi dan Tata Udara, Politeknik Bandung, semester 

ganjil dan semester genap. 

 

A. Perancangan Sistem Refrigerasi di Semester Ganjil 

Pada semester ganjil ini, mahasiswa akan mendapat seperangkat komponen dan peralatan 

bantu (tools) dengan rincian sebagai berikut : 

No Nama alat Jumlah Satuan 
1 Meja trainier yang telah dilengkapi dengan kabin 

evaporator. 
1 Unit 

2 Kondensing unit 1 Unit 
3 Evaporator 1 Unit 
4 TXV 1 Unit 
5 Pressure gauge (Low dan High) 2 Unit 
7 Heat exchanger 1 Unit 
8 Kontaktor dan relay 1 Unit 
9 Amperemetr 1 Unit 
10 Voltmeter 1 Unit 
11 Wattmeter 1 Unit 
12 Time delay 1 Unit 
13 Kabel power suplay dan MCB 1 Unit 
14 Thermostat 1 Unit 
15 High and Low Pressurestat (HLP) 1 Unit 
16 Solenoid Valve 1 Unit 
17 Sight Glass 2 Unit 
18 Filter Dryer 1 Unit 
19 Hand Valve 3 Unit 
20 Kabel listrik Seperlunya  
21 Pipa tembaga Seperlunya  
22 Refrigeran Secukupnya  
 

Bahan-bahan lainnya seperti nut, gas nitrogen, gas asitelin, gas oksigen dan lain lain, dapat 

diminta ke teknisi laboratorium refrigereasi saat kegiatan praktek berlangsung. 

 

Langkah Pelaksanaan : 

1. Mahasiswa mengajukan peralatan/komponen yang dibutuhkan. 

2. Lakukan perencanaan pemipaan dan kelistrikan sesuai dengan gambar yang telah 

ditentukan (diagram pemipaan dan kelistrikan 1 evaporator) pada lampiran. 
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3. Lakukan instalasi pemipaan. Perhatikan cara pengerjaan pipa yang benar. 

4. Lakukan instalasi kelistrikan. JANGAN menjalankan sistem kelistrikan dengan 

kompresorambung dan dalam keadaan kosong (tidak diisi refrigeran). 

5. Lakukan pengecekan kebocoran, perbaiki bila ada kebocoran 

6. Lakukan pemvakuman 

7. Lakukan pengisian refrigeran sesuai dengan kebutuhan. 

8. Lakukan pengecekan sebagaimana mestinya. 

9. Lakukan pengujian pendahuluan coba lakukan pengeplotan pada diagram P-H, 

10. Bila Pengujian pendahuluan menunjukkan kinerja yang sudah baik, lakukan 

pengujian dan isilah tabel berikut  : 

Hasil No Titik Pengukuran 1 2 3 Unit 

1 Tekanan di sisi tekanan rendah (di Suction 
kompresor) 

   Bar 

2 Tekanan di sisi tekanan tinggi (di discharge 
kompresor) 

   Bar 

3 Arus listrik    Amp 
4 Tegangan listrik    Volt 
5 Wattmeter    kW 
6 Temperatur discharge kompresor    oC 
7 Temperatur keluar kondensor    oC 
8 Temperatur masuk ekspansi (TXV)    oC 
9 Temperatur keluar evaporator    oC 
10 Temperatur suction kompresor    oC 
11 Temperatur lingkungan    oC 
      
 

11. Buatlah laporan yang berisi kegiatan selama praktikum dan hasil yang dicapai. 

Format praktikum adalah sebagai berikut : 

a. Bagian   Pembuka : 
i. Cover 

ii. Lembar pengesahan 
iii. Daftar isi 

b. Bagian Isi 
i. Pendahuluan 

ii. Langkah Kerja Pelaksanaan 
iii. Pengambilan data 
iv. Analsisi hata dan hasil pengujian 
v. Kesimpulan 

c. Bagian Penutup 
i. Daftar pustaka 

ii. Lampiran (Diagram P-H dll.) 
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12. Laporan dikumpulkan pada akhir semester, sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

 

 

B. Perancangan Sistem Refrigerasi di Semester Genap 

Pada semester genap ini, mahasiswa harus merancang dan menginstalasi sistem dengan 2 

evaporator yang bekerja pada tempertur/tekanan berbeda. Selain itu, mahasiswa harus 

memasang liquid to suction heat exchanger, dan mengamati kinerjanya.. 

Setiap kelompok mahasiswa akan mendapat seperangkat komponen dan peralatan bantu 

(tools) dengan rincian sebagai berikut : 

No Nama alat Jumlah Satuan 
1 Meja trainier yang telah dilengkapi dengan kabin 

evaporator. 
1 Unit 

2 Kondensing unit 1 Unit 
3 Evaporator 2 Unit 
4 Pressure gauge (Low dan High) 2 Unit 
5 Heat exchanger 1 Unit 
6 EPR   
7 Kontaktor dan relay 1 Unit 
8 Amperemetr 1 Unit 
9 Voltmeter 1 Unit 
10 Wattmeter 1 Unit 
11 Time delay 1 Unit 
12 Kabel power suplay dan MCB 1 Unit 
13 Thermostat 1 Unit 
14 High and Low Pressurestat (HLP) 1 Unit 
15 Solenoid Valve 1 Unit 
16 Sight Glass 2 Unit 
17 Filter Dryer 1 Unit 
18 Hand Valve 3 Unit 
19 Kabel listrik Seperlunya  
20 Pipa tembaga Seperlunya  
21 Refrigeran Secukupnya  
 

Bahan-bahan lainnya seperti nut, gas nitrogen, gas asitelin, gas oksigen dan lain lain, dapat 

diminta ke teknisi laboratorium refrigereasi saat kegiatan praktek berlangsung. 

 

Langkah Pelaksanaan : 

1. Mahasiswa mengajukan peralatan/komponen yang dibutuhkan. 
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2. Lakukan perencanaan pemipaan dan kelistrikan sesuai dengan gambar yang telah 

ditentukan (diagram pemipaan dan kelistrikan 2 evaporator) pada lampiran. 

3. Hitung panjang pipa kapiler yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi perancangan 

yang ditentukan. 

4. Lakukan instalasi pemipaan. Perhatikan cara pengerjaan pipa yang benar. 

5. Lakukan instalasi kelistrikan. JANGAN menjalankan sistem kelistrikan dengan 

kompresorambung dan dalam keadaan kosong (tidak diisi refrigeran). 

6. Lakukan pengecekan kebocoran, perbaiki bila ada kebocoran 

7. Lakukan pemvakuman 

8. Lakukan pengisian refrigeran sesuai dengan kebutuhan. 

9. Lakukan pengecekan sebagaimana mestinya. 

10. Lakukan pengujian pendahuluan coba lakukan pengeplotan pada diagram P-H, 

11. Bila Pengujian pendahuluan menunjukkan kinerja yang sudah baik, lakukan 

pengujian dan isilah tabel berikut  : 

Hasil No Titik Pengukuran 1 2 3 Unit 

1 Tekanan di sisi tekanan rendah (di Suction 
kompresor) 

   Bar 

2 Tekanan di sisi tekanan tinggi (di discharge 
kompresor) 

   Bar 

3 Tekanan masuk evaporator 1    Bar 
4 Tekanan masuk evaporator 2    Bar 
5 Arus listrik    Amp 
6 Tegangan listrik    Volt 
7 Wattmeter    kW 
8 Temperatur discharge kompresor    oC 
9 Temperatur keluar kondensor    oC 
10 Temperatur masuk ekspansi (TXV    oC 
11 Temperatur keluar evaporator    oC 
12 Temperatur suction kompresor    oC 
13 Temperatur lingkungan    oC 
14 Temperatur masuk 1 heat exchanger    oC 
15 Temperatur keluar 1 heat exchanger    oC 
16 Temperatur masuk 2 heat exchanger    oC 
17 Temperatur keluar 2 heat exchanger    oC 
      
 

12. Buatlah laporan yang berisi kegiatan selama praktikum dan hasil yang dicapai. 

Format praktikum adalah sebagai berikut : 

a. Bagian   Pembuka : 
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i. Cover 
ii. Lembar pengesahan 

iii. Daftar isi 
b. Bagian Isi 

i. Pendahuluan 
ii. Langkah Kerja Pelaksanaan 

iii. Pengambilan data 
iv. Analsisi data dan hasil pengujian 
v. Kesimpulan 

c. Bagian Penutup 
i. Daftar pustaka 

ii. Lampiran (Diagram P-H dll.) 
 

13. Laporan dikumpulkan pada akhir semester, sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

 

Penilaian : 

Penilaian hasil kegiatan praktikum ini didasarkan pada aspek : 

1. Kegiatan selama praktek 

2. Hasil kerja (alat) 

3. Kinerja alat 

4. Laporan. 

Bobot masing-masing komponen ditentukan kemudian oleh instruktur. 

 

Catatan. 

1. Lakukan semua tahap kegiatan dengan baik dan benar 

2. Setiap pemasangan pipa harus diawali dengan flashing. 

3. Kompresor DILARANG dijalankan, bila kompresor dalam keadaan kosong 

4. Selalu konsultasi dengan instruktur, bila ada hal yang meragukan. 
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