
Tugas pengganti kuliah... Minggu ini. 

Tugas/PR “REFRIGERASI MAKANAN” 

Mhs D3 tingkat 2 

1. Hitunglah beban pendinginan untuk penyimpanan produk daging sapi sebanyak 60 ton 

(anggaplah untuk penyimpanan jangka panjang), dengan kondisi sbb: 

a. Saat masuk ruangan daging telah didinginkan (mengalami precooling) sampai -10 oC, dan 

didinginkan selama 1 jam untuk mencapai temperatur penyimpanan. 

b. Metoda defrost yang digunakan adalah memakai pemanas listrik, 

c. Orang dalam ruangan diperkirakan bekerja selama 3 jam perhari. 

d. Produk keluar masuk ruang pendingin kira kira 5 % per hari  (Daily turnover). 

e. Peralatan dalam ruangan anggaplah 500 Watt.  

2. Hitunglah beban pendinginan minimal suatu pabrik es bila harus memproduksi es sebanyak 20 

ton perhari dengan kualitas es saat dipanen -10 oC. Anggaplah beban lain lain (bocoran kalor ke 

lingkungan, atau melalui dinding isolasi bak, atau melalui pipa penyalur refrigeran sekunder, dll) 

sebanyak 40%. Kompresor hanya boleh dihidupkan  selama 19 jam perhari. 

 

Tugas/PR “REFRIGERASI KOMERSIAL” 

Mhs D4 tingkat 2 

1. Hitunglah beban pendinginan untuk penyimpanan produk daging sapi sebanyak 60 ton 

(anggaplah untuk penyimpanan jangka panjang), dengan kondisi sbb: 

a. Saat masuk ruangan daging telah didinginkan (mengalami precooling) sampai -10 oC, dan 

didinginkan selama 1 jam untuk mencapai temperatur penyimpanan. 

b. Metoda defrost yang digunakan adalah memakai pemanas listrik, 

c. Orang dalam ruangan diperkirakan bekerja selama 3 jam perhari. 

d. Produk keluar masuk ruang pendingin kira kira 5 % per hari  (Daily turnover). 

e. Peralatan dalam ruangan anggaplah 500 Watt.  

2. Hitunglah beban pendinginan minimal suatu pabrik es bila harus memproduksi es sebanyak 20 

ton perhari dengan kualitas es saat dipanen -10 oC. Anggaplah beban lain lain (bocoran kalor ke 

lingkungan, atau melalui dinding isolasi bak, atau melalui pipa penyalur refrigeran sekunder, dll) 

sebanyak 40%. Kompresor hanya boleh dihidupkan  selama 19 jam perhari. 

3. Hitunglah soal no 1 dengan menggunakan software Zanotti, software bisa di download di : 

www.zanotti.com 

 

3 April 2017 

WHM 

  


