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7.1  Pendahuluan 

 

Tabung vortex ditemukan oleh G.J. Rangque pada tahun 1931 yang kemudian 

dikembangkan lebih lanjut oleh Prof. Hilsch. Tabung vortex adalah salah satu alat yang 

dapat dipakai untuk pendingin. Sekaligus pemanas. Sumber energinya adalah udara 

yang terkompresi/bertekanan. Tabung vortex merubah udara bertekanan menjadi 2 

aliran udara yaitu aliran udara panas dan aliran udara dingin. Aliran udara panas dan 

dingin yang dikeluarjkan tabung vortex dapat bervariasi. Sebagai contoh udara 

masukkan pada 100 psi dan 27 ºC dapat diatur untuk mendinginkan sebagian udara 

menjadi -34 ºC dan memanaskan sisanya hingga menjadi 33 ºC. 

1 atm = 14,7 psi =  101,325 kPa 

1 bar = 100 kPa 

 

Bagian tabung vortex dapat digambarkan sebagai berikut, 

 

Gambar 7.1 : Bagian tabung vortex 

 

Nozzle dapat berjenis konvergen, divergen atau konvergen-divergen, tergantung dari 

kebutuhan. Suatu nozzle yang efisien adalah yang mempunyai kecepatan yang tinggi 

dan sekecil mungkin rugi-rugi masukan. 

 

 

 

 

BAB 7 

SISTEM REFRIGERASI TABUNG VORTEX 
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Chamber adalah bagian dari nozzle dan memberi masukkan udara secara tangensial 

terhadap sisi udara panas. Diafragma adalah potongan silinder tipis dan mempunyai 

lubang dengan diameter yang spesifik ditengahnya. Katup menjaga laju aliran udara 

pada sisi panas dan juga mengontrol jumlahh udara panas yang keluar dari tabung 

vortex. 

 

Gambar 7.2 : Sistem refrigerasi tabung vortex 

  

7.2  Cara Kerja 

 

Udara terkompresi dilewatkan melalui nozzle sehingga udara berekspansi pada 

kecepatan tinggi aliran udara pusar kemudian dihasilkan di chamber dan udara bergerak 

secara spiral sepanjang sisi tabung aliran tersebut terhambat oleh katup. Ketik tekanan 

udara didekat katup dibuat lebih tinggi daripada tekanan udara luar dengan menutup 

katup sebagian, maka suatu laju aliran udara balik akan mengalir pada bagian sumbu 

tabung mulai dari sisi tekanan tinggi ke sisi tekanan rendah. Selama proses ini, 

perpindahan energi berlangsung antara udara balik dan udara maju, sehingga aliran 

udara balik yang terdapat di sumbu tabung mempunyai temperature jauh lebih rendah 

dari temperature inlet, sedangkan aliran udara maju akan memanas dan bertemperatur 

jauh lebih tinggi dari temperature inlet. Aliran udara inlet akan keluar melalui lubang 

diafragma ke sisi udara dingin, sedangkan aliran udara panas akan keluar melalui 

bukaan katup. Dengan mengatur bukaan katup, kuantitas dan temperature udara dingin 

dapat di variasi. 
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7.3  Fenomena Transfer Energi pada Tabung Vortex 

 

Ada beberapa teori yang mencoba menerangkan transfer energi dari aliran udara dingin 

ke aliran udara panas, meskipun demikian, tek satupun teori yang memberikan jawaban 

yang sempurna  dan memuaskan. Berikut ada 2 teori yang coba diketengahkan. : 

 

1. Teori Van Deeemter 

Udara memasuki tabung melalui nozzle dan membentuk suatu arus pusar beba. 

Disebabkan oleh percepatan sentripetal, arus pusar bergerak sepanjang sisi tabung 

dan pada saat mencapai katup, rotasi udara hampir berakhir sehingga terdapat suatu 

titik stagnan pada daerah ini. Pada saat tekanan (dekat katup) pada daerah ini 

melebihi tekanan atmosfer, suatu aliran udara axial balik mulai terbentuk. Aliran 

udara tersebut berkontak langsung dengan arus pusar bebas yang bergerak dengan 

kecepatan yang makin meninggi sehingga aliran udara axial (pada sumbu tabung 

akan membentuk arus pusar paksa. Energi yang dibutuhkan di sumbu tabung 

diperoleh dari pusar pada sisi tabung.  

Akibatnya terdapat laju aliran energy (momentum) dari lapisan udara sisi tabung ke 

arus pusar balik di sumbu tabung. Kecepatan rotasi dari arus pesar pada sisi tabung 

berkurang secara perlahan dari bidang nozzle ke bidang katup, sehingga terdapat 

bidang-bidang geser relative yang bergerak menuju katup. Akibatnya terdapat 

perpindahan enrgi yang continue dari bidang nozzle ke bidang katup. Itu sebabnya 

pemanasan udara berlangsung pada udara yang menuju katup. 

 

2. Teori Prof. Parulekar 

Udara memasuki tabung secara tangensial dan membentuk arus pusar bebas . arus 

pusar tersebut bergerak sepanjang dinding tabung yang disebabkan karena gaya 

sentrifugal. Udara hampir berhenti berputar pada daerah mendekati katup dan 

tekanan pada daerah ini melebihi tekanan udara luar di ujung yang lain sehingga 

aliran udara balik di sumbu tabung mulai terbentuk. Aliran udara balik tersebut 

berkontak langsung dengan arus pusar bebas yang bergerak maju sepanjang 

permukaan bagian dalam arus pusar sehingga arus pusar bebas memaksa aliran 
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udara axial di sumbu tabung untuk berotasi pada kecepatan tinggi membentuk arus 

pusar paksa. 

Energi yang dibutuhkan untuk membentuk arus pusar paksa pada aliran di sumbu 

tabung diperoleh dari arus pusar bebas di sisi tabung. Meskipun demikian, aliran 

energi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan perpindahan energi dari sumbu 

tabung ke sisi tabung, sehingga akibatnya terdapat netto perpindahan energi radial 

keluar dan menuju katup. 

Jadi aliran udara di sisi tabung akan menjadi panas sedangkan aliran udara di dumbu 

tabung akan menjadi dingin. 

 

 

7.4 Analisa Tabung Vortex 

 

mi = mc + mh 

mihi = mchc + mhhh  

 

*ket :  i = inlet 

 c = dingin 

 h = panas 

 

∆Tc = Ti–Tc 

∆Tc = Ti–Tc 

 

Jika sistem adalah isentropik 

 

mc (Ti–Tc)  = mh (Th–Ti) 

 = (mi– mc)(Th–Ti) 

(Ti–Tc) = (Th–Ti)  

 = (Th–Ti) 
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Jika µ =   , (0,45>µ>0,3) 

 

(Ti–Tc)  = (Th–Ti) 

µ (Ti–Tc) = (1–µ) (Th–Ti) 

 = (Th–Ti) – µ (Th–Ti) 

µ [(Ti–Tc) + (Th–Ti)] = (Th–Ti)   

µ =  =  =   

 

Jika proses mengalami ekspansi isentropik dari tekanan inlet Pi ke tekanan atmosfer Pa 

di ujung dingin, maka drop temperatur statik karena ekspansi dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

 

∆Tc’ = Ti–Tc’ = Ti   

 

Sehingga ∆Tr =   ∆Tr = drop temperatur relatif 

 

Maka efisiensi adiabatik tabung vortex dapat dijabarkan sebagai berikut : 

η  = 

  

 =   

 = µ ∆Tr 

 = µ   

 =  x   
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Efek Pendinginan = mc Cp ∆Tc 

Work input untuk kompresor udara : 

 =   

Dimana ηac = efisiensi adiabatik kompresor udara 

Maka : 

COP  =   

 =   

 =   

Jika Ti =   

COP =   

 = µ x  x ηac x   

Sehingga :      

 

 

   0,2 > COP > 0,15  pada kondisi normal  

 

COP = ηav  x ηac x  
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7.5  Karakteristik Tabung Vortex 

7.5.1  Efek Pi terhadap ∆Tc 

 

 

Gambar 7.3 : Efek Pi terhadap ∆Tc 

 

Penjelasan : 

Pada diagram TS udara, untuk tekanan inlet yang rendah, jika kita mengekspansi udara 

sampai ke tekanan atmosfir,∆Tc’ akan meningkat secara garis lurus. Tetapi untuk 

tekanan inlet yang lebih tinggi, laju pertambahannya akan menurun. 

 

 

7.5.2  Efek µ terhadap  ∆Tc 

 

Tabung vortex dapat dianggap efisien jika harga µ(∆Tc) maksimum pada tekanan 

tertentu. 
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Gambar 7.4 :  Efek µ terhadap  ∆Tc 

 

Pada saat katup terbuka 100% ( µ = 0 ), diameter diaphragma lebih kecil daro diameter 

chamber, sehingga udara cenderung secara alamiah mengalir menuju ujung tabung 

panas dank arena tak ada hambatan, akibatnya tak ada arus balik sehingga tak akan 

terjadi pendinginan di titik “a” sehingga ∆Tc = 0 

Pada saat katup mulai ditutup, udara mulai mengalir di sumbu tabung (karena adanya 

sedikit hambatan di katup) sehingga mulai terdapat perpindahan energi dari sumbu 

tabung ke sisi tabung dan akibatnya ∆Tc mulai bertambah. ∆Tc akan mencapai harga 

maksimum di titik “b” dengan makin di tutupnya katup. 

Jika katup di tutup lebih lanjut, maka ∆Tc akan mulai berkurang yang disebabkan 

karena daerah stagasi mulai timbul di dekat katup, sehingga tekanan, karena itu juga 

temperature daerah stagnasi akan meningkat dan arus balik dari daerah yang 

bertemperatur lebih tinggi akan mulai terasa sehingga ∆Tc akan makin berkurang. 

  

Catatan : 

Pada daerah “ab”, laju pertambahan efek pendinginan lebih tinggi dari temperature 

stagnasi sehingga µ, maka ∆Tc juga akan bertambah. Sedangkan pada daerah setelah 
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titik “b”, justru laju pertambahan temperature stagnasi yang lebih tinggi dari efek 

pendinginan sehingga jika µ bertambah, maka ∆Tc akan berkurang. 

Harap diingat bahwa titik “b” bukan merupakan titik efek pendinginan maksimum, 

tetapi temperature udara dinginnya adalah yang paling rendah, sedangkan µ x ∆Tc 

bukan yang maksimum. 

Jika kita menginginkan temperature yang terrendah yang dapat dicapai, maka kita harus 

memilih bukaan katup (µ) pada titik ‘b’ sedangkan jika kita menginginkan efek 

pendinginan yang maksimum (µ x ∆Tc), maka kita harus mencari dengan cara 

percobaan agar harga µ memberikan efek pendinginan yang maksimum untuk Tabung 

Vortex. 

 

Efek refrigerasi per Kg udara yang diberikan untuk tekanan tertentu dijabarkan sebagai 

berikut : 

 Q = µ ( Ti – Tc ) 

 

Sehingga Ti juga berpengaruh terhadap efek refrigerasi, demikian : 

 

 

Gambar 7.5 : Efek Ti terhadap efek refrigerasi 
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Perlu dicatat  disini, bahwa ∆Tc meningkat dengan menurunnya Ti, dan dengan 

menurunnya Ti maka efek refrigerasi juga menurun. 

 

 

7.5.3  Hubungan antara ∆Tc dan ηav  

  

Efisiensi adiabatik pada tabung vortex diberikan oleh persamaan berikut : 

 

  ηav =  =  

  

Terlihat disini bahwa jika µ (∆Tc) maksimum maka ηav juga maksimum : 

 

 

 

Gambar 7.6 : Hubungan antara ∆Tc dan ηav 

 

7.6  Keuntungan dan kerugian 

 

Keuntungan-keuntungan system refrigerasi tabung vortex adalah sebagai berikut : 

• Hanya menggunakan udara sebagai refrigerant, dan sifatnya adalah system 

terbuka, sehingga tak ada masalah kebocoran. 
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• Tabung Vortex bersifat sederhana sehingga terhindar dari system control 

yang rumit. 

• Tabung Vortex tidak memiliki bagian-bagian yang bergerak atau bergetar. 

• Memiliki bobot yang sangat ringan dan membutuhkan ruangan yang sangat 

kecil (kecuali kompresor udara). 

• Murah pada biaya awal dan juga biaya operasional dimana udara terkompresi 

sudah tersedia bebas. 

• Perawatannya sangat sederhana dan tidak dibutuhkan ahli untuk 

operasionalnya sehari-hari. 

• Tabung Vortex sangat kecil dan menghasilkan udara panas sekaligus udara 

dingin. Sangat berguna bagi industri-industri dimana membutuhkan kedua-

duanya secara simultan. 

• Temperature -50 ºC dapat mudah dicapai dan lebih berguna dimana udara 

kering terkompresi sudah tersedia bebas dan dimana pendinginan setempat 

diperlukan seperti instrument elektronik. 

 

Kerugian-kerugiannya adalah sebagai berikut : 

• COP nya sangat rendah. 

• Kapasitas terbatas, dan hanya sebagian kecil dari udara terkompresi yang 

diubah menjadi udara dingin. 

• Karena udara meninggalkan tabung pada kecepatan sonic, maka tabung 

vortex beroperasi degnan suara mendesis. 

• Ada kemungkinan tersumbat oleh kumpulan-kumpulan salju tipis yang 

terbentuk akibat udara mengandung uap air terutama pada aplikasi-aplikasi 

temperature sangat rendah. 

 

 

7.7  Aplikasi-aplikasi Tabung Vortex 

 

Penggunaan tabung vortex untuk aplikasi-aplikasi kapasitas kecil selalu ditinjau apakah 

udara terkompresi sudah tersedia. Berikut diberikan beberapa aplikasi yang umum 

dipakai.: 
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i. Pakaian Udara : 

Pakaian tersebut digunakan oleh para operator/pekerja : 

� Yang memasuki tangki, lubang, tabung untuk perbaikan, dan lain-lain, atau 

hal-hal yang dapat membahayakan seperti gas-gas beracun, debu-debu 

kimiawi, dan lain-lain. 

� Sebagai pelindung dan helm untuk pekerjaan-pekerjaan seperti sand blasting, 

las, penanganan bahan-bahan beracun. 

 

 

Syarat-syarat design : Nyaman, ringan, kompak, dan sederhana. 

ii.  Penerbangan : 

Kabin pesawat biasa didinginkan dengan menggunakan system refrigerasi siklus 

udara Bootstrap. 

Tabung Vortex juga dapat dipergunakan, hanya saja dengan efisiensi lebih rendah 

membutuhkan udara yang lebih banyak untuk kapasitas yang sama, yang terpentig 

adalah bahwa penggunaan tabung vortex dapat mengurangi berat yang cukup 

berarti. 

iii.  Pendinginan Pisau-pisau Turbin Gas : 

Pendinginan pisau-pisau rotor turbun gas pada pesawat dan kapal dapat 

menggunakan tabung vortex dengan mengalirkan udara ke sejumlah lubang radial 

pada pisau-pisau rotor tersebut sehingga meningkatkan efisiensi dan spesifik output. 

iv. Pendingin di Laboratorium : 

Kotak penyimpanan yang didinginkan dengan menggunakan tabung vortex juga 

dapat digunakan di laboratorium-laboratorium dan institusi riset. 
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v. Pendinginan dan Pemanasan Secara simultan : 

Tabung Vortex paling baik digunakan dimana pendinginan sekaligus pemanasan 

dibutuhkan secara simultan, seperti misalnya pada pesawat untuk memanaskan 

roti/kue dan minuman penumpang pesawat. 

vi. Alat-alat Pemotong : 

Tabung Vortex juga dapat digunakan untuk mendinginkan alat-alat pemotong 

seperti : 

� Drilling 

� Milling 

� Turning 

� Reclaming 

� Sawing  

Apalagi untuk benda-benda kerja yang terbuat dari bahan-bahan tertentu yang paling 

baik dipotong yanpa adanya lubrikasi. 

vii.  Pendinginan Setempat (spot cooling) : 

Pendinginan setempat misalnya untuk instrument-instrumen elektronik pada 

pesawat-pesawat supersonic dapat menggunakan tabung vortex karena ringan, tidak 

makan tempat, sederhana baik konstruksi meupun control. 

viii.  Pendinginan Box Panel : 

Pada pabrik-pabrik peleburan dimana temperature sekitar tinggi, akan berakibat 

buruk pada alat-alat, instrument-instrumen, alat-alat elektronik dan lain-lain dan 

juga kontrol-kontrol motor. Pada musim panas, kontrol motor sering terputus 

bahkan jika motor tidak melampaui beban (overload). Hal tersebut dapat 

ditanggulangi dengan tabung vortex 


