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2.1 Teknologi Zeolit 

 

Hingga saat ini, penyediaan daya pemanasan dan pendinginan dengan proses teknis 

selalu disertai oleh efek samping yang cukup besar. Khususnya adalah kontribusi 

terhadap efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon dan efek polusi udara pada umumnya. 

Pelarangan CFC dan komponen yang sama di dunia industri telah menunjukkan hasil 

yang menjanjikan, namun konsumsi energi terus meningkat, terutama karena 

meningkatnya kebutuhan untuk daya pendinginan di negara-negara berkembang. Cina 

dan India masih memproduksi sejumlah besar CFC atau hidrokarbon fluoro lainnya. 

Untuk alasan ini, pencarian proses yang ramah lingkungan untuk pemanasan dan 

pendinginan harus ditingkatkan.  

Teknologi adsorpsi dengan fluida kerja zeolit / air cocok untuk proses pemanasan dan 

pendinginan dan secara inheren menyediakan penyimpanan energi pemanasan dan 

pendinginan. Panas merupakan satu-satunya energi masukan yang diperlukan. Sistem 

zeolit / air dapat menyediakan pendinginan makanan dan minuman, AC mobil dan 

stasioner, air panas domestik dan pemanasan domestik pada umumnya. Dalam 

perkembangan sistem zeolit/ air  dapat dijelaskan secara singkat:  

 

• Sebuah lemari es tenaga surya untuk negara-negara berkembang  

• Sistem sorpsi untuk pemanasan domestik terpusat / pendinginan  

• Lemari es keliling untuk pendinginan di-transportasi makanan dan minuman.  

 

 

 

 

 

 

BAB 2 

SISTEM REFRIGERASI ADSORPSI 
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2.2 Dasar-dasar Teknologi Adsorpsi  

 

Dengan menggunakan zeolit, berbentuk seperti pasir alumosilicate, sebagai absorbent 

dan air sebagai fluida kerja, daya pendinginan dan pemanasan dapat dihasilkan dalam 

suatu proses adsorpsi. Zeolit memiliki sifat untuk menarik (menyerap) uap air dan 

memasukkan air di kisi kristal internal sambil melepaskan kalor pada saat yang sama. 

Jika proses ini berlangsung dalam sebuah lingkungan vakum, seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.1 maka penyerapan air di wadah air oleh zeolit di wadah zeolit itu 

sedemikian kuatnya sehingga tekanan internal akan turun secara drastis.  

 

Gambar 2.1 : Proses pendinginan (phase 1 – adsorpsi) 

 

Air yang tersisa di wadah air akan menguap, sehingga akan mendingin dan bahkan 

dapat segera membeku karena adanya penguapan. Es yang dihasilkan dapat digunakan 

untuk pendinginan dan AC, sementara itu kalor akan dihasilkan secara simultan karena 

proses adsorpsi zeolit dalam wadah yang dapat dimanfaatkan untuk pemanasan. Jika 

katup diletakkan antara saluran penghubung dua buah wadah, maka pemanasan atau 

pendinginan dapat dilakukan secara bergantian tanpa kehilangan energi.  
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Tahap pertama dari proses ini akan berlangsung sampai ke titik dimana zeolit tersebut 

jenuh dengan air.  

 

Gambar 2.2 : Proses regenerasi (Phase 2 – desorpsi) 

 

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.2, proses sebaliknya (proses regenrasi) akan 

dimulai dengan pemanasan zeolit pada fase kedua. Air didorong dari zeolit dalam 

bentuk uap (desorpsi), mengembun di wadah air, di mana disimpan untuk kembali akan 

diuapkan dalam tahap berikutnya. Langkah-langkah urutan proses ini sepenuhnya 

reversibel dan dapat diulang berkali-kali. Pemberian panas pada suhu tinggi ke zeolit di 

wadah zeolit  akan menguapkan air, yang kemudian uap tersebut akan mengalir dan 

akan mengembun dalam wadah air. Sebuah daya pendinginan yang terus menerus dapat 

dicapai jika dua atau lebih perangkat seperti ini dioperasikan secara bergantian. Tahap 

regenerasi dapat dilakukan dengan menggunakan energi listrik atau - lebih baik dari 

perspektif keenergian - penggunaan energi primer dengan panas dari proses pembakaran 

atau bahkan dengan kolektor surya.  

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.3, sumber energi penggerak adalah panas (100%) 

yang akan menghasilkan 30% daya pendinginan dan memberikan daya pemanasan 

sebesar 130% sebagai hasil keseluruhan dari siklus konversi. Jika sistem ini diterapkan 

dalam mode ganda digunakan untuk pemanasan maupun pendinginan secara paralel, 

efek netto keseluruhan sebesar 160% yang berasal dari masukan panas sebesar 100% 

yang akan menghasilkan panas sebesar 130% dan daya pendinginan (30%). Bahkan 
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dengan pemanas listrik, sistem adsorpsi akan memberikan penghematan energi yang 

cukup besar dan pengurangan produksi karbon dioksida.  

 

Gambar 2.3 : Aliran energi sistem adsorpsi 

 

Dengan sumber energi panas masukan lainnya, potensi penghematan energi akan jauh 

lebih tinggi dengan manfaat lingkungannya. Bahkan penggunaan mode tunggal, hanya 

memanfaatkan pemanasan atau pendinginan, adalah sebanding atau lebih baik (terhadap 

pemanfaatan energi) terhadap semua teknologi konvensional yang ada. 

 

Zeolit  

Zeolit adalah nama istilah umum untuk logam kristal alumosilicates (lihat Gbr.2.4) yang 

memiliki :  

• Sebuah luas permukaan internal yang besar hingga mencapai 1000 m² / g,  

• elektro-statis yang kuat di kisi kristal dan  

• berat jenis volumetrik sekitar 0,8 kg / dm ³.  

 

Gambar 2.4 : Kristal Zeolit 
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Pada tahun 1925 proses pemisahan air dan metanol menggunakan zeolit diamati untuk 

pertama kalinya. Dan karena tindakan pemisahan ini maka nama ‘molecular sieve’ 

kemudian dikaitkan dengan zeolit. Zeolit adalah tidak beracun, tidak mudah terbakar, 

dan secara alami tersedia dalam jumlah yang besar dan karenanya ramah terhadap 

lingkungan. Lebih dari 40 zeolit alam dan 100 zeolit sintetik telah dikenal. Sifat paling 

penting dari sejumlah zeolit adalah kemampuan mereka untuk menyerap air secara 

reversibel. Bahkan setelah beberapa ribu siklus adsorpsi desorpsi, maka perubahan 

struktural dari kisi kristal tidak terlihat jika proses parameter tekanan dan temperatur 

tidak melebihi batas tertentu (untuk zeolit jenis yang digunakan dalam Gbr.2.3 adalah 

400 hingga 500 º C pada tekanan 1 bar).  

 

Keragaman aplikasi zeolit sangat besar: mereka diterapkan sebagai saringan molekuler, 

sebagai adsorben, katalis dalam pemecahan rantai hidrokarbon dalam industri pretro-

kimia, sebagai komponen pengisi pada produksi kertas dan sebagai pertukaran ion: pada 

material deterjen. Secara volume yang disebut terakhir adalah aplikasi terbesar, yang 

disebabkan oleh adanya efek dimana dalam larutan, zeolit tertentu akan melepas ion 

natrium guna ditukar dengan ion kalsium yang kemudian disimpan dalam kisi 

kristalnya. Akibatnya, kalsium akn mengendap didalam air, yang merupakan prasyarat 

untuk tindakan pembersihan efisien dari bahan utama deterjen.  

Saat ini industri kimia menghasilkan lebih dari 1.300.000 ton zeolit sintetik setiap 

tahunnya dan dapat diharapkan bahwa permintaan dunia dan akibatnya produksi akan 

lebih meningkat. Harga, misalnya untuk zeolit cucian deterjen adalah antara 1,00 dan 

8,00 DM / kg, tergantung pada jenis dan konsistensi materi yang disampaikan. Secara 

umum harga khusus zeolit lebih tinggi.  

 

Sistem Adsorpsi  

Sistem adsorpsi zeolit - air terdiri dalam bentuk yang paling sederhana dari sebuah 

evaporator / kondensor yang berisi air sebagai adsorbat cair dan sebuah adsorber / 

desorber yang berisi zeolit sebagai adsorben padat. Untuk aplikasi khusus kondensor 

dapat diimplementasikan sebagai wadah yang terpisah. Bahan dan konstruksi sistem ini 

harus dapat menahan panas yang tinggi dan tegangan mekanik stress yang rendah 

(karena adanya adsorpsi pada tekanan di bawah 5mbar). Selain itu wadah harus vakum. 
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Konstruksi baja stainless berdinding tipis telah terbukti merupakan kompromi terbaik di 

bawah persyaratan yang diberikan. Konduktivitas panas yang relatif rendah dari zeolit 

membutuhkan luas perpindahan panas yang besar untuk input dan output termal.  

Dalam rangka untuk menghilangkan gas selain uap air dari sistem, dibutuhkan sebuah 

pompa vakum kecil, yang diaktifkan sebentar-sebentar untuk waktu yang singkat. 

Pompa vakum ukuran kecil dengan tekanan minimum di bawah 2 mbar tersedia secara 

komersial.  

 

Pembekuan Temperatur Rendah 

Karena air membeku pada 0 º C, pemanfaatan suhu evaporator di bawah titik beku air 

tampaknya hampir tidak mungkin pada mulanya. Namun nilai tekanan uap air signifikan 

bahkan hingga -20 º C, yang berarti bahwa penguapan air akan berlanjut bahkan di atas 

permukaan es. Jika garam khusus ditambahkan ke air guna menurunkan titik beku, maka 

penguapan air dapat dipertahankan dibawah rentang suhu ini. Dengan demikian daya 

pendinginan dapat diproduksi dengan air-zeolite bahkan hingga -20 º C.  

 

 

2.3  Kulkas Bertenaga Surya 

 

Negara-negara berkembang memiliki kebutuhan besar untuk mendinginkan makanan 

dan obat-obatan. Kulkas sangat mahal dan memerlukan sumber tenaga listrik. 

Sedangkan catu daya listrik yang dapat diandalkan hanya tersedia di pusat-pusat industri 

negara-negara berkembang, tenaga surya tersedia dan - terutama di wilayah selatan - 

yang dapat diandalkan. Sampai saat ini, tenaga surya tidak digunakan untuk 

pendinginan. Sistem adsorpsi Zeolit - air sekarang dapat menyediakan solusi yang 

handal dan ekonomis untuk kebutuhan pendinginan ini.  

Peralatan ditampilkan di Gambar 2.5 terdiri dari lemari es (dalam hal ini berbentuk 

kotak 55 liter), bertenaga surya, dengan built-in evaporator, satu atau lebih wadah zeolit 

dan kolektor parabola surya. Untuk memudahkan transportasi, kontainer zeolit dapat 

dipisahkan dari evaporator. Oleh karena itu pompa vakum tangan diperlukan untuk 

menghilangkan udara dari sistem adsorpsi. Untuk pendinginan, wadah zeolit dengan 2,5 

kg zeolit kering dihubungkan ke evaporator. Setelah pemvakuman, produksi daya 
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pendinginan dimulai dalam beberapa detik. Selama sekitar 24 jam, suhu -10 hingga 0 ºC 

dapat dipertahankan dan selanjutnya selama 12 jam dapat mempertahankan suhu di 

bawah 8 ºC. Ketika zeolit tersebut jenuh dengan air, wadah diambil dari evaporator dan 

sebuah wadah baru berisi zeolit kering disambung. Dengan beberapa kali pompa, maka 

udara akan dihilangkan oleh pompa vakum tangan dan pendinginan akan terus berlanjut.  

 

 

 

Gambar 2.5 : Skema pendingin bertenaga matahari 

 

Wadah dengan zeolit jenuh dipasang pada fokus kolektor surya selama sekitar 3 jam dan 

dipanaskan sampai sekitar 200 ºC. Kemudian konektor wadah ditutup (untuk mencegah 

adsorpsi air dari udara sekitarnya). Setelah beberapa jam kontainer dapat digunakan 

untuk siklus pendinginan lebih lanjut.  

Dalam rangka untuk menjembatani periode radiasi matahari rendah, beberapa wadah 

zeolit dapat sekaligus disediakan, yang dapat disimpan dalam keadaan kering.  
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Aspek Teknis, Ekologi dan Ekonomi : 

• Pendinginan sistem ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diproduksi 

secara lokal tanpa adanya alat listrik yang mahal; Pemeliharaan dan perbaikan 

dapat dilakukan secara lokal karena dirancang sederhana;  

• Jika wadah zeolit dihubungkan dengan sebuah kondensor, maka air dapat 

direproduksi dari kelembaban udara, terutama di daerah gurun;  

• Kolektor parabola  surya juga dapat digunakan untuk memasak;  

• Tidak ada bahaya lingkungan karena air dan zeolit keduanya merupakan bahan 

alami, yang tidak berbahaya untuk manusia, hewan dan tanaman;  

• Investasi untuk perangkat pendingin adalah DM 400, - dan dengan demikian 

jauh lebih rendah daripada sistem kompresor dengan ukuran yang sama yang 

didukung oleh sel surya listrik (biaya sekitar DM 3000);  

• Sebuah keuntungan lebih lanjut dari sistem tersebut diatas adalah pendinginan 

yang berkelanjutan selama periode cuaca buruk. Karena energi yang tersimpan 

dalam wadah zeolit maka operasi lanjutan adalah mungkin untuk beberapa hari 

pada cuaca buruk. Probabilitas makanan rusak atau pasokan medis karena 

periode radiasi matahari yang rendah akan sangat berkurang.  

 

Lemari pendingin adsorpsi surya didorong sebagai alternatif yang menjanjikan untuk 

sistem pendingin yang digunakan di negara-negara berkembang pada saat ini. 

Keunggulan utama sistem adsorpsi adalah biaya produksi yang lebih rendah, 

penanganan sederhana, keragaman wilayah aplikasi (swasta, pendingin mobil, stasiun 

medis, dll). dalam rangka mempertahankan pendingin rantai yang kontinyu di daerah 

pedesaan, maka perlu menggunakan peralatan pendingin yang dapat menjaga suhu yang 

dibutuhkan selama transportasi. Perangkat dijelaskan telah dibangun dalam bentuk 

prototipe dan menurut persyaratan ini.  
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2.4  Sistem Adsorpsi Sentral  

 

Gambar 2.6 : Konsumsi energi primer di rumah-rumah Jerman 

 

Untuk menyelesaikan pengurangan emisi CO2 global perlu dicari lebih intensip proses 

konversi energi yang efisien. Gambar 2.6 menunjukkan, bahwa 60% dari energi primer 

yang digunakan dalam rumah tangga Jerman digunakan untuk produksi pemanasan dan 

pendinginan dan produksi air panas. Upaya konservasi energi ini sangat berguna dalam 

area aplikasi. Sampai saat pemanasan dan pendinginan dihasilkan dengan perangkat 

yang terpisah, masing-masing menimbulkan kerugian energi. Fluida kerja yang 

digunakan terutama adalah CFC, yang bertanggung jawab untuk sebagian besar 

penipisan lapisan ozon seperti juga menjadi penyumbang utama efek rumah kaca.  

Produksi secara simultan pemanasan dan pendinginan dengan kerugian daya proses 

yang lebih rendah energi adalah mungkin dengan sistem Adsorpsi sentral. Sistem ini 

ditampilkan dalam Gambar 2.7 dan terdiri dari:  

 

• Sebuah boiler, yang berisi kondensor dan penukar kalor untuk siklus 

pendinginan.  

• Sebuah perangkat adsorpsi dipanaskan dengan listrik dengan batang pemanas 

listrik dan penukar kalor untuk transfer kalor untuk air boiler.  

• Sebuah tangki penyimpanan es di mana beberapa nampan evaporator dipasang 

stack. Nampan tersebut mendapat masukan kondensat dari kondensor. 

 

Perangkat standar adsorpsi menggunakan kekuatan adsorben padat menghasilkan 

pendinginan intermittent. Pada sistem yang dijelaskan di sini, volume besar tangki 
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penyimpanan es menyediakan kapasitas pendinginan yang disimpan besar. Sampai 

dengan memulai dari fase adsorpsi berikutnya (pendinginan langsung berikutnya) tangki 

penyimpanan es dapat memberikan daya pendinginan. The kondensor dan panas 

desorber digunakan untuk produksi air panas domestik dan daya pendinginan digunakan 

untuk AC dan kulkas persediaan makanan.  

 

Gambar 2.7 : Sistem adsorpsi sentral 

 

Tahapan operasi adalah sebagai berikut: panas adsorpsi (yang disimpan pada akhir 

desorpsi pada perangkat sorpsi) ditransfer melalui loop pertukaran panas untuk air di 
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bolier tersebut. Sebuah penukar panas kedua memanfaatkan panas kondensasi untuk 

pemanasan air. Kondensat dan air dingin dari siklus penyerapan mengalir melalui katup 

ke dalam wadah evaporator, menguap dan menghasilkan daya pendinginan.  

Selanjutnya air mengalir kembali ke sorber sementara katup uap dingin terbuka.  

sorber berisi sekitar 25 kg zeolit. Untuk keseluruhan siklus durasi 2 jam sekitar 5,5 kWh 

masukan energi yang diperlukan, memproduksi 7,3 kWh panas pada suhu 60 º C dan di 

atas dan sekitar 2,1 kWh energi pendingin pada 0 º C. ini memungkinkan untuk panas 

sekitar 120 dm ³ air dari 15 º C sampai 70 º C dan memberikan daya pendinginan untuk 

satu hari selama sekitar delapan lemari pendingin yang terbaru dirancang dengan 

volume 140 dm ³ masing-masing.  

 

 

2.5  Transportasi Makanan Refrigerasi 

 

Konsep pelayanan baru telah dikembangkan untuk kereta penumpang di masa depan. 

Konsep-konsep ini sebagian berasal dari konsep layanan yang telah terbukti untuk 

perjalanan udara. Catering fitms menghasilkan makanan pra-porsi, paket akhir 

memberikan produk-produk dalam kontainer berpendingin sampai stasiun kereta 

tertentu yang berfungsi sebagai pusat layanan untuk kereta penumpang. Pada bagian, 

konsep ini sudah diterapkan. Sudah jelas, bahwa transportasi dari perusahaan katering 

ke pusat layanan kereta api dan kemudian di kereta api mungkin mengalami lagi 

berhenti overs untuk menghindari memanjakan karena itu perlu untuk secara aktif 

menjaga semua kontainer makanan pada suhu yang ditentukan. Hari ini metode berikut 

untuk pendinginan troli yang digunakan: yang troli diisi dengan paket nampan makanan 

dan disimpan dengan pintu kereta terbuka di kulkas khusus dengan pendingin udara 

konveksi paksa. Waktu untuk persediaan makanan yang dapat dipertahankan pada suhu 

yang cukup rendah selama pengangkutan, yang berarti setelah pemindahan kereta dari 

kulkas, tergantung pada suhu lingkungan dan suhu minimum awal. Jika penundaan tak 

terduga terjadi, es kering digunakan dalam transportasi dan pengiriman rantai untuk 

menjaga suhu makanan pada tingkat yang dapat diterima. Ini hasil metode dalam biaya 

operasi yang tinggi dan biaya investasi.  
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Gambar 2.8 : Sistem pendingin troli di kereta 

 

Solusi yang lebih menguntungkan adalah troli dengan evaporator terpadu / perangkat 

penyimpanan dingin seperti yang dijelaskan di bawah ini. (Sistem kompresor elektrik 

didorong tidak memadai untuk tujuan ini karena kebutuhan sumber daya eksternal, 

kebutuhan tambahan pribadi, biaya tambahan yang tinggi dan massa secara drastis lebih 

tinggi dan volume kontainer).  

Konsep fundamental adalah penggunaan evaporator sebuah, dibangun ke dinding kereta, 

yang merangkap sebagai sontainer penyimpanan es. troli ini sementara digabungkan 

dengan sistem pendingin adsorpsi diam melalui vauum kopling ketat. Setelah beku air 

semua di evaporator traolley, evaporator troli, troli dapat dipisahkan dari perangkat 

stasioner dan efek pendinginan yang dijamin untuk waktu yang lama tanpa dukungan 

eksternal karena es yang terdapat di dinding troli. Pengangkutan troli antara perusahaan 

katering dan pengguna akhir tidak lagi membutuhkan truk berpendingin tetapi dapat 

dilakukan dengan teratur transporter kabin tertutup.  

Gambar. 2.5 menunjukkan pokok skematis dari sistem. Zeolit bagian dari sistem itu 

mirip dengan sistem pendingin kabinet dijelaskan sebelumnya. Evakuasi keseluruhan 

sistem dilakukan oleh pompa vakum yang terhubung ke adsorbers berlawanan dari 

sambungan evaporator. A, daya kecil jenis pompa vakum rotary rendah, berjalan pada 

220 atau 12 volt sudah cukup. Kedua adsorbers terhubung melalui katup tiga arah 

dengan sistem saluran, yang menghubungkan ke beberapa troli secara paralel. Para troli 
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memiliki air mengisi perangkat yang terus menggantikan air yang dibuang di penguapan 

/ proses pendinginan. Selama desorpsi muatan zeolit dengan energi listrik uap air 

mengalir melalui katup tiga-cara untuk ambien atau ke sebuah kondensor, yang tidak 

ditampilkan di Gbr.2.8.  

Prototipe pertama memberikan daya pendinginan sebesar 1,2 kW dan dimensioned 

untuk menghubungkan 6 troli secara paralel.  

 

Isu Ekonomi  

Pengenalan jasa catering maskapai-jenis Haas telah dianalisis dan sedang 

dipertimbangkan untuk masa depan ICE2 te-Network dari Bahn DEUTSCHE. Untuk 

syarat untuk beroperasi lebih dari 500 troli di 22 kereta yang harus digunakan di seluruh 

jaringan seluruh biaya perbaikan kereta api dari hampir 30% dapat dicapai melalui 

penggunaan air / troli zeolit dibandingkan dengan troli konvensional menggunakan 

konveksi-kulkas dan jika perlu didukung oleh es kering. Kedua operator kereta dan 

katering perusahaan manfaat dari pengenalan air / troli zeolit dalam hal penggunaan 

energi, biaya dan kemudahan operasi penanganan. Pengembangan yang diperlukan dari 

prototipe yang ada terhadap kesiapan produksi sudah dimulai.  

 

 

Ringkasan  

Teknologi adsorpsi dibahas di sini menyediakan proses konversi energi baru untuk 

produksi efisien dan penyimpanan pemanasan dan daya pendinginan. Karena 

penggunaan bahan-bahan alami, yaitu air dan zeolit sebagai pasangan kerja, produksi 

serta operasi serta daur ulang peralatan kompatibel dengan semua persyaratan 

lingkungan mazimum sejauh mungkin. Sistem ini cocok untuk energi surya didorong 

pendingin aplikasi, misalnya makanan dan pendinginan pasokan medis, di negara-

negara selatan. Di daerah iklim lainnya sistem memungkinkan pengurangan konsumsi 

energi untuk domestik pendinginan dan pemanasan serta cemara "dalam transportasi 

pendinginan" aplikasi. Selain itu aplikasi untuk pengaturan suhu udara stasioner dan 

mobile menguntungkan. 

 


