
 

 

 

 

 

  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Biogas  

Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari 

bahan-bahan organik termasuk diantaranya, kotoran manusia dan hewan, limbah 

domestik (rumah tangga), sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang 

biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah 

methana dan karbon dioksida. Biogas yang dihasilkan dari aktivitas anaerobik 

sangat popular digunakan, karena bahan bakar dapat dihasilkan bersamaan dengan 

hancurnya bakteri pathogen yang mengurangi volume limbah buangan. (juniper 

biogas yield compansion, 2012) 

 

Methana dalam biogas bila terbakar akan relatif lebih bersih dari batubara, dan 

menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih 

sedikit. Pemanfaat biogas memegang peranan penting dalam manajemen limbah 

karena methana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam 

pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Karbon dalam 

biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, 

sehingga bila dilepaskan  lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon di 

atmosfer bila di bandingkan dengan bahan bakar fosil. 
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Komposisi biogas bervariasi tergantung dengan asal proses anaerobik yang 

terjadi. Bila proses pembentukannya dengan proses gas landfill memiliki 

konsentrasi methana sekitar 50 %, sedangkan bila menggunakan system 

pengolahan limbah maju dapat menghasilkan biogas dengan komposisi 55-75 % 

CH4.  

     Tabel 1. Komposisi biogas. 

Komponen % 

Methana (CH4) 55-75 

Karbon Dioksida (CO2) 25-45 

Nitrogen (N2) 0-0,3 

Hydrogen (H2) 1-5 

Hidrogen Sulfida (H2S) 0-3 

Oksigen (O2) 0,1-0,5 

      (basic information on biogas, 2012) 

Nilai kalori dari 1 meter kubik (m
3
) biogas sekitar 6000 watt perjam yang setara 

dengan setengah liter minyak diesel. Oleh karena itu biogas sangat cocok 

digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan pengganti 

minyak tanah, LPG, butana, batu bara, maupun  bahan-bahan lain yang berasal 

dari fosil. 

Bahan Bakar Jumlah 

Elpiji 0,46 Kg 

Minyak Tanah 0,62 Liter 

Minyak Solar 0,52 Liter 

Bensin 0,80 Liter 

Gas Kota 1,50 m3 

Kayu Bakar 3,50 Kg 

 

     Tabel 2.Kesetaraan biogas dengan sumber bahan bakar lain 

(basic information on biogas, 2012) 
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B. Gas methane (CH4) 

Metana adalah hidrokarbon  paling sederhana yang berbentuk gas pada kondisi 

STP dengan rumus kimia CH4. Metana murni tidak berbau, tapi jika digunakan 

untuk keperluan komersial, biasanya ditambahkan sedikit bau belerang untuk 

mendeteksi kebocoran yang mungkin terjadi. 

Sebagai komponen utama gas alam metana adalah sumber bahan bakar  utama. 

Pembakaran satu molekul metana dengan oksigen akan melepaskan satu molekul 

CO2 (karbondioksida) dan dua molekul H2O (air): 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

Metana adalah salah satu gas rumah kaca, Konsentrasi metana di atmosfer pada 

tahun 1998, dinyatakan dalam fraksi mol adalah 1745 nmol/mol (bagian per 

milyar), naik dari 700 nmol/mol pada tahun 1750. Pada tahun 2008, kandungan 

gas metana di atmosfer sudah meningkat kembali menjadi 1800 nmol/mol. 

Metana adalah molekul tetrahedral dengan empat ikatan C-H yang ekuivalen. 

Struktur elektroniknya dapat dijelaskan dengan 4 ikatan orbital molekul yang 

dihasilkan dari orbital valensi C dan H yang saling melengkapi. Energi orbital 

molekul yang kecil dihasilkan dari orbital 2s pada atom karbon yang saling 

berpasangan dengan orbital 1s dari 4 atom hidrogen. 

Pada suhu ruangan dan tekanan standar, metana adalah gas yang tidak berwarna 

darn tidak berbau. Bau dari metana (yang sengaja dibuat demi alasan keamanan) 

dihasilkan dari penambahan metanathiol atau etanathiol. Metana mempunyai titik 

didih −161 °C (−257.8 °F) pada tekanan 1 atmosfer  sebagai gas, metana hanya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Belerang
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mudah terbakar bila konsentrasinya mencapai 5-15% di udara. Metana yang 

berbentuk cair tidak akan terbakar kecuali diberi tekanan tinggi (4-5 atmosfer). 

 Tabel 4.data gas metana pada temperatur dan tekanan standar (25 C dan 100 Kpa)  

Sifat 

Rumus Kimia CH4 

Massa Molar 16,04 g mol 
-2

 

Penampilan  Gas Tidak Berwarna 

Bau Tidak Berbau 

Densitas  655,6 μ g cm
-3

 

Kelarutan dalam air 35 mg dm 
-3

 (at 17°C)   

Log P 1,09 

Termokimia 

Entalpi pembentukan standar (ΔfH° 298) -74,87 KJ mol 
-1

 

Entalpi pembakaran standar (ΔcH° 298) -891,1- -74,87 KJ mol 
-1

 

Entropi molar standar (ScH° 298) 186,25 JK
-1

 mol 
-1

 

Kapasitas panas,C {{{Heat capacity}}} 

(Wikipedia metana, 2012) 

Metana digunakan dalam proses industri kimia dan dapat diangkut sebagai cairan 

yang dibekukan (gas alam cair, atau LNG). Ketika dalam bentuk cairan yang 

dibekukan, metana akan lebih berat daripada udara karena gas metana yang 

didinginkan akan mempunyai massa jenis yang lebih besar. Metana yang berada 

pada suhu ruangan biasa akan lebih ringan daripada udara. Gas alam, yang 

sebagian besar adalah metana, biasanya didistribusikan melalui jalur pipa. 

Selain ladang gas, metode alternatif untuk mendapatkan metana adalah melalui 

biogas yang dihasilkan oleh fermentasi substansi organik, misalnya pupuk 

kandang, limbah cair, tempat pembuangan sampah, pada kondisi anaerob (tanpa 

oksigen). Penanaman padi juga menghasilkan metana dalam jumlah besar selama 
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pertumbuhannya. Metana hidrat/klarat merupakan salah satu sumber masa depan 

metana yang potensial. Saat ini, hewan ternak adalah penyumbang 16% emisi 

metana dunia ke atmosfer. Sebuah studi yang paling baru pada tahun 2009 

menyebutkan bahwa 51% emisi gas rumah kaca global dihasilkan oleh siklus 

hidup dan rantai pengiriman produk ternak, termasuk semua daging, susu dan 

produk samping lainnya, dan proses pengangkutan mereka (basic information on 

biogas, 2012.) 

Metana terbentuk dekat permukaan bumi, terutama karena aktivitas 

mikroorganisme yang melakukan proses metanogenesis. Gas ini kemudian 

terbawa ke stratosfer oleh udara yang naik di iklim tropis. Konsentrasi metana di 

udara sebenarnya sudah dapat dikontrol secara alami-tapi karena banyak aktivitas 

manusia yang menghasilkan metana maka sekarang membuat gas ini menjadi 

salah satu gas rumah kaca, penyebab pemanasan global. Secara alami, metana 

bereaksi dengan radikal hidroksil. Metana memiliki waktu "hidup" sekitar 10 

tahun,
 
baru setelah itu akan hilang dengan berubah menjadi karbon dioksida dan 

air. 

Metana juga berpengaruh terhadap rusaknya lapisan ozon. Sebagai tambahan, ada 

sejumlah besar metana dalam bentuk metana klarat di dasar laut dan kerak bumi 

Sebagian besar metana ini dihasilkan oleh proses metanogenesis. Pada tahun 2010, 

kandungan metana di Arktik diperkirakan 1850 nmol/mol, 2 kali lebih tinggi jika 

dibandingkan sampai 400.000 tahun sebelumnya. Pada sejarahnya, konsentrasi 

metana di atmosfer bumi berkisar antara 300 dan 400 nmol/mol selama periode 

glasial/zaman es dan 600-700 nmol/mol pada periode interglasial. Level 
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konsentrasi metana ini bahkan bertambah jauh lebih besar daripada penambahan 

karbon dioksida.( Linstrom, P.J, Mallard, W.G, eds, 2011) 

Metana di atmosfer bumi merupakan salah satu gas rumah kaca yang utama, 

dengan potensi pemanasan global 25 kali lebih besar daripada CO2 dalam periode 

100 tahun, ). Hal ini berarti, emisi metana lebih mempunyai efek 25 kali lipat 

daripada emisi karbon dioksida dengan jumlah yang sama dalam periode 100 

tahun. metana mempunyai efek yang besar dalam jangka waktu pendek (waktu 

"hidup" 8,4 tahun di atmosfer), sedangkan karbon dioksida mempunyai efek kecil 

dalam jangka waktu lama (lebih dari 100 tahun). Konsentrasi metana di atmosfer 

sudah meningkat 150% dari tahun 1750 dan menyumbang 20% efek radiasi yang 

dihasilkan gas rumah kaca secara global biasanya, metana yang dihasilkan dari 

tempat pembuangan akhir akan dibakar sehingga dihasilkan CO2 daripada metana, 

karena gas ini lebih berbahaya untuk ozon. Belakangan ini, metana yang 

dihasilkan dari penambangan batu bara telah berhasil digunakan untuk 

membangkitkan listrik. 

C. Reaktor Biogas 

Peralatan penganghasil biogas terdiri dari; bak pengaduk slurry, saluran masuk, 

digester atau reaktor, saluran pembuangan, bak penampungan kotoran, 

tabung/kantong penampungan biogas, dan instalsi pempiaan biogas. Skema 

sederhana instalasi biogas seperti pada gambar 1. 
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Gambar 1. Skema instalasi sederhana biogas 

Reaktor biogas merupakan komponen utama dalam menghasilkan biogas. Reaktor 

biogas juga dikenal dengan nama digester dapat dibedakan berdasar kapasitas dan 

bahan pembuatannya. Berdasarkan kapasitas digester dapat dibedakan atas tiga 

kelompok yakni; 

1. Unit pengolahan biogas skala kecil 

Kapasitas/volume digester biogas: 3 - 5 m3  

Jumlah ternak sapi: 2 – 3 ekor 

2. Unit pengolahan biogas skala menengah 

Kapasitas/volume digester biogas: 6 - 12 m3  

Jumlah ternak sapi: 4 – 8 ekor 

3. Unit pengolahan biogas skala besar 

Kapasitas/volume digester biogas: 13 -20 m3  

Jumlah ternak sapi: 8 – 13 ekor 
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Jenis-jenis reaktor biogas 

1. Reaktor Vertikal 

2. Reaktor Horizontal 

3. reaktor Fixed Dome (kubah) 

Dari bahan pembuat, reaktor biogas dapat dibedakan atas; 

1. Reaktor berbahan kantong plastik. 

Biasanya reaktor kantong plastik menggunakan type horizontal. Kantong 

plastik ditanam dalam parit. Kedua ujungnya diberi saluran masuk dan 

keluar. Contor reaktor kantong plastik seperti pada gambar berikut; 

 

Gambar 2. Reaktor kantong plastik 

2. Reaktor berbahan fiber 

Digester yang dicetak menggunakan fiber. Sangat praktis dalam 

pemasangan, karena tinggal menggali tanah dan menanamnya ke dalam 

tanah. Model reaktor dari fiber seperti pada gambar berikut; 
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Gambar 3. Reaktor dri fiber 

 

3. Reaktor berbahan beton 

Reaktor dibangun dari bata merah yang kemudian dirapikan dengan 

diplester dan di aci. Model reaktor beton seperti pada gambar berikut ini; 

 

Gambar 4. Reaktor dari beton 

 

4. Reaktor berbahan drum kaleng 

Reaktor ini dibuat dari drum bekas. Untuk memperbesar volume reaktor 

dapat dilakukan penyambungan drum menjadi dua atau lebih. 
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Gambar 5. Reaktor dari drum 

Untuk memanfaatkan kotoran ternak menjadi biogas, diperlukan beberapa syarat 

yang terkait dengan aspek teknis, infrastruktur, manajemen dan sumber daya 

manusia. Bila faktor tersebut dapat dipenuhi, maka pemanfaatan kotoran ternak 

menjadi biogas sebagai penyediaan energi dipedesaan dapat berjalan dengan 

optimal. 

D. Persamaan Gas Ideal 

Di dalam fisika dan termodinamika, persamaan keadaan adalah persamaan 

termodinamika yang menggambarkan keadaan materi di bawah seperangkat 

kondisi fisika. Persamaan keadaan adalah sebuah persamaan konstitutif yang 

menyediakan hubungan matematik antara dua atau lebih fungsi keadaan yang 

berhubungan dengan materi, seperti temperatur, tekanan, volume dan energi 

dalam. Persamaan keadaan berguna dalam menggambarkan sifat-sifat fluida, 

campuran fluida, padatan. 
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Penggunaan paling umum dari sebuah persamaan keadaan adalah dalam 

memprediksi keadaan gas dan cairan. Salah satu persamaan keadaan paling 

sederhana dalam penggunaan ini adalah hukum gas ideal, yang cukup akurat 

dalam memprediksi keadaan gas pada tekanan rendah dan temperatur tinggi. 

Tetapi persamaan ini menjadi semakin tidak akurat pada tekanan yang makin 

tinggi dan temperatur yang makin rendah, dan gagal dalam memprediksi 

kondensasi dari gas menjadi cairan. Namun demikian, sejumlah persamaan 

keadaan yang lebih akurat telah dikembangkan untuk berbagai macam gas dan 

cairan. Saat ini, tidak ada persamaan keadaan tunggal yang dapat dengan akurat 

memperkirakan sifat-sifat semua zat pada semua kondisi 

Tujuan adanya pengertian gas ideal adalah untuk memudahkan dalam 

mempelajari gas. 

Gas ideal adalah gas yang memenuhi syarat atau asumsi-asumsi sebagai berikut 

1. Gas ideal terdiri dari partikel-partikel(atom-atom maupun molekul-

molekul) dalam jumlah yang banyak sekali. 

2. Ukuran partikel gas sangat kecil dibanding dengan bejana sehingga dapat 

diabaikan  

3. Setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah sembarang (acak) 

4. Partikel gas terdistribusi merata pada seluruh ruangan dalam bejana 

5. pada partikel gas berlaku hukum hukum Newton tentang gerak 

6. setiap tumbukan antar partikel dengan dinding terjadi tumbukan lenting 

sempurna. (Cengel, 2005) 
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Hukum Boyle (1662) 

Hukum Boyle mungkin adalah pernyataan paling awal dari persamaan keadaan. 

Pada 1662, fisikawan dan kimiawan ternama Irlandia, Robert Boyle, melakukan 

serangkaian percobaan menggunakan tabung gelas bentuk-J yang ujung bagian 

pendeknya tertutup. Air raksa ditambahkan ke dalam tabung, memerangkap 

sejumlah tetap gas di ujung tabung yang pendek dan tertutup. Kemudian 

perubahan volume gas diukur dengan teliti seiring ditambahkannya air raksa 

sedikit demi sedikit ke dalam tabung. Tekanan gas kemudian dapat ditentukan 

dengan menghitung perbedaan ketinggian air raksa di bagian pendek tabung yang 

tertutup dan bagian panjang tabung yang terbuka. Melalui percobaan ini, Boyle 

mencatat bahwa perubahan volume gas berbanding terbalik dengan tekanan. 

Bentuk matematikanya dapat dituliskan sebagai berikut: 

    (2.1) 

Persamaan di atas juga dapat dihubungkan dengan Edme Mariotte dan kadang 

disebut sebagai Hukum Mariotte. Namun pekerjaan Mariotte tidak dipublikasikan 

hingga tahun 1676. 

 Hukum Charles atau Hukum Charles dan Gay-Lussac (1787) 

Pada 1787, fisikawan Perancis, Jacques Charles menemukan bahwa oksigen, 

nitrogen, hidrogen, karbon dioksida, dan udara memuai ke tingkat yang sama pada 

interval temperatur yang sama, pada lebih dari 80 kelvin. Kemudian, pada 1802, 

Joseph Louis Gay-Lussac mempublikasikan hasil percobaan yang sama, 

mengindikasikan adanya hubungan linear antara volume dan temperatur: 
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     (2.2) 

 Hukum tekanan parsial Dalton (1801) 

Hukum Tekanan Parsial Dalton: Tekanan sebuah campuran gas adalah sama 

dengan jumlah tekanan masing-masing gas penyusunnya. 

Secara matematik, hal ini dapat direpresentasikan untuk n jenis gas, berlaku: 

 

   (2.3) 

Hukum gas ideal (1834) 

Pada 1834 Émile Clapeyron menggabungkan Hukum Boyle dan Hukum Charles 

ke dalam pernyataan pertama hukum gas ideal. Awalnya hukum tersebut 

dirumuskan sebagai pVm=R(TC+267) (dengan temperatur dinyatakan dalam 

derajat Celsius). Namun, pekerjaan lanjutan mengungkapkan bahwa angka 

tersebut sebenarnya mendekati 273,2, dan skala Celsius didefinisikan dengan 0 °C 

= 273,15 K, memberikan: 

   (2.4) 

Dimana     : 

P = tekanan 

V = volume 
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n = jumlah mol zat 

Vm = V/n = volume molar, volume 1 mol gas atau cairan 

T = temperatur (K) 

R = tetapan gas ideal (8.314472 J/(mol·K)) 

(van der Waals, J. D.1873) 

 

E. Kompresor 

Kompreosor merupakan peralatan mekanik yang berfungsi sebagai peningkat 

tekanan fluida mampu mampat, seperti gas atau udara. Dimana prinsip kerja dari 

kompresor ini yaitu memberikan energi mekanik (gerak) kepada fluida 

(gas/udara) sehingga fluida mengalami energi tekanan (potensial) dan energi 

thermal. Ketika tekanan fluida  meningkat fluida ini dapat mengalir dari suatu 

tempat ke tempat lain secara kontinyu, dengan tujuan di simpan di reservoir tank 

atau dialirkan untuk kebutuhan proses dalam suatu sistem proses yang lebih besar 

seperti pabrik-pabrik kimia untuk kebutuhan reaksi, pemompa bahan pendingin 

(refrigran) agar tetap bersikulasi di dalam sistem, dan lain-lain.  

Kompresor udara biasanya mengisap udara dari atmosfir. Namun ada pula yang 

menghisap udara atau gas yang bertekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfir, 

kompresor jenis ini bekerja sebagai penguat (booster). Adapun kompresor yang 

menghisap gas bertekanan lebih rendah daripada tekanan atmosfir disebut pompa 

vakum. Kompresor pada dasarnya bekerja memampatkan gas. 
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1. Jenis Kompresor  

Kompresor dapat diklasifikasikan menjadi kompresor perpindahan positif dan 

kompresor dinamik atau perubahan momentum. Kompresor perpindahan 

positif memiliki suatu ruang yang bergerak mendorong fluida dengan 

perubahan volume. Kompresor perpindahan positif disebut juga kompresor 

torak. Kompresor dinamik menambah momentum  ke fluida dengan cara 

sudu-sudu yang bergerak dengan cepat. Fluida yang bergerak melewati sudu 

akan meningkat momentmnya, dan kemudian merubah kecepatan yang tinggi 

menjadi energi tekanan setelah melalui diffuser. Tipe kompresor ini jenis ini 

dapat diklasifikasikan menjadi aliran radial dan aksial. Pada tipe aliran radial, 

udara masuk terpusat melalui celah saluran masuk roda sudu. Pada kompresor 

aliran aksial,aliran udara masuk melalui sepanjang sumbu poros kompresor. 

Berikut ini pembagian jenis- jenis kompresor 

A. Kompresor Perpindahan Positif (Positive Displacement) 

1. Kompresor Piston (Reciprocating Compressor) 

1.1. Kompresor Piston Aksi Tunggal 

1.2. Kompresor Piston Aksi Ganda 

1.3.Kompresor Piston Diagfragma 

2. Kompresor Putar (Rotary Compressor) 

2.1. Kompresor Ulir Putar (Rotary Screw Compressor) 

2.2. Lobe 

2.3.Vane 

2.4. Liquid Ring 

2.5.Scroll 



23 

 

 

B. Kompresor Dinamik 

1. Kompresor Sentrifugal 

2. Kompresor Axial 

Berikut ini Diagram Klasifikasi Kompresor Berdasarkan Jenisnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Klasifikasi Kompresor 

Seperti terlihat pada Gambar 6, terdapat dua jenis dasar, positive-

displacement dan dinamik. Pada jenis positive-displacement, 

sejumlah udara atau gas di- trap dalam ruang kompresi dan 

volumnya secara mekanik menurun, menyebabkan peningkatan 

tekanan tertentu kemudian dialirkan keluar. Pada kecepatan 

konstan, aliran udara tetap konstan dengan variasi pada tekanan 

pengeluaran. Kompresor dinamik memberikan enegi kecepatan 

untuk aliran udara atau gas yang kontinyu menggunakan impeller 

yang berputar pada kecepatan yang sangat tinggi. Energi kecepatan 

berubah menjadi energi tekanan karena pengaruh impeller dan 

volute pengeluaran atau diffusers. Pada kompresor jenis dinamik 
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sentrifugal, bentuk dari sudu-sudu impeller menentukan hubungan 

antara aliran udara dan tekanan (atau head) yang dibangkitkan. 

2. Kinerja kompresor. 

 A. Azas pemampatan gas 

Kompresor pada dasarnya bekerja memampatkan gas, baik itu udara 

ataupun fluida kerja uyang lain. Adapun pemampatan fluida, yaitu gas dan 

zat cair, dapat diterangkan dengan cara yang sama dengan zat padat. 

Namun, berbeda dengan zat padat, fluida dapat menempati ruangan yang 

berbentuk apa saja serta dapat mengalir. Selain itu fluida memenuhi 

hukum pascal dimana tekanan yang dikenakan pada suatu bagian fluida di 

dalam suatu bejana tertutup akan diteruskan kesegala arah. Azaz ini tidak 

berlaku pada bagi benda padat dimana tegangan σ terjadi searah dengan 

gaya P, untuk arah lain harga tegangan lebih kecil dari σ. 

 

B. Azas Kompresor 

Jika suatu gas di dalam sebuah ruangan tertutup diperkecil volumenya 

maka gas akan mengalami kompresi. Kompresor yang menggunakan azas 

ini disebut kompresor jenis perpindahan (displacement). 

Kompresor torak bergerak bolak balik didalam sebuah silinder untuk 

menghisap, menekan dan mengeluarkan gas secara berulang-ulang. Dalam 

hal ini gas yang ditekan tidak boleh membocor melalui celah antara 

dinding torak dan dinding silinder yang saling bergesek. Untuk itu 

digunakan cincin torak sebagai perapat. Kemudian jika torak terus ditekan 
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yang terkurung di bawah torak akan mengecil sehingga tekanan akan naik. 

Katup isap akan menetup dengan merapatkan celah antara torak dan 

dinding silinder. Jika di tekan terus, volume akan semakin kecil dan 

tekanan akan semakin bertambah besar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Unit Kompresor Torak 

C.  Teori Kompresi 

1. Hubungan antara tekanan dan volume 

Hubungan antara tekanan dan volume gas dalam proses kompresor dapat 

diuraikan sebagai berikut. Jika selama kompresi temperatur gas dijaga 

tetap (tidak bertambah panas) maka pengecilan volume menjadi ½ kali 

akan menaikkan tekanan menjadi 2 kali lipat. Demikian pula jika volume 

menjadi 1/3 kali, tekanan akan menjadi 3 kali lipat, dst. Jadi secara umum 

dapat dikatakan sebagai berikut : jika gas dikompresikan pada temperatur 

tetap maka tekanannya akan berbanding terbalik dengan volumenya, 

pernyataan ini disebut hukum Boyle dan dirumuskan  

                        (2.5) 
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2. Hubungan antara temperatur dan volume 

Seperti halnya pada zat padat dan zat cair gas akan mengembang jika 

dipanaskan pada tekanan tetap. Dibandingkan dengan zat padat dan zat 

cair, gas mempunyai koefisien muai yang jauh lebih besar. Dari 

pengukuran koefisien muai berbagai gas diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : “semua macam gas apabila dinaikkan temperaturnya sebesar 1
o
C 

pada tekanan tetap akan mengalami pertambahan volume sebesar 1/273 

dari volumenya pada 0
o
C. Sebaliknya apabila diturunkan temperaturnya 

sebesar 1
o
C akan mengalami pengurangan volume dengan proporsi yang 

sama”. Pernyataan ini disebut hukum Charles. Jika temperatur dinyatakan 

dalam temperatur mutlak (
o
K) maka hukum ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut 

  

  
    

  

  
     (2.6) 

 

3. Daya kompresi 

Untuk sebuah kompresor udara satu tingkat dengan kerja tunggal( single 

acting), kerja yang dilakukan per siklus w dinyatakan dengan luas diagram 

p-ѵ. Garis kompresi mengikuti persamaan pѵ
n
 = konstan. Udara 

dikompresikan dari tekanan p1 mencapai p2, volume sisa diabaikan. 

a. Kerja yang dilakukan persiklus 

   
n

(n- 1)
 P1 1((

P2

P1
)

n-1

n
- 1)   (2.7) 

Dan hubungannya dengan temperatur: 
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     n    -   

n- 1
    (2.8) 

Daya, hp yang dibutuhkan: 

hp  
  

 5  
      (2.9) 

diamana N adalah kecepatan dari kompresor kerja tunggal dalam rpm. 

Untuk kompresor udara kerja ganda , N dapat diambil sebagai jumlah 

langkah per menit. Sedangkan n merupakan indeks kompresi.  

b. Daya isotermis, P1 adalah daya yang dibutuhkan untuk menekan udara 

secara isotermis dari suhu dan tekanan awal mancapai suhu dan 

tekanan buang (tekan). 

1. Kerja isotermis 

(  ) =        (
  

  
)    (2.10) 

2. Daya isotermis 

 i   
  

 5  
     (2.11) 

c. Daya adiabatik       

Untuk mencari daya adiabatik,    atau daya teoritisnya adalah daya 

yang dibutuhkan untuk menekan udara secara secara adiabatik dari 

suhu dan tekanan awal mencapai suhu dan tekanan buang(tekan). 

Kerja adiabatik dari diagram p-ѵ dinyatakan sebagai: 

1. Kerja adiabatic 

 k  
k

k- 1
 (P2 2-P1 1 )   (2.12) 

2. Daya adiabatik 
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 i   
 k 

 5  
     (2.13) 

d. Daya udara     

Untuk mencari daya udara,    adalah daya yang dibutuhkan untuk 

menekan udara dalam keadaan umum secara kompresi politropik dari 

suhu dan tekanan awal mencapai suhu dan tekanan buang (tekan). 

1. Kerja politropik 

    
n((P2 2-P1 1 )

n-1
    (2.14) 

2. Daya udara, daya yang dihasilkan di dalam silinder kompresor 

seperti yang digambarkan dalam diagram indikator. 

 i   
 k 

 5  
     (2.15) 

   4. Efisiensi Kompresor 

    a. Efisiensi isotermis 

        Untuk menghitung efisiensi isotermis,     adalah perbandingan antara daya  

        isotermis terhadap daya udara. 

   = (
  

  
)      (2.16) 

    b. Efisiensi kompresi 

        Untuk mencari efisiensi kompresi,    adalah perbandingan antara daya yang   

       dibutuhkan untuk mengkompresikan (menekan) udara secara adiabatic  

        terhadap daya udara. 

   = (
  

  
) (Dietzel, Fritz. 1990)  (2.17) 
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F. Koil Pendingin 

Sebuah kumparan pipa atau tubing yang digunakan sebagai bahan penukar panas  

dalam atau di luar kumparan dengan cara fluida dingin melewati atau melalui 

kumparan pipa tersebut. Biasa mesin ini digunakan dengan skala kecil, karena laju 

perpindahannya sangat kecil. Pada pembahasan penelitian ini coil pendingin 

digunakan sebagai Heat Exchanger (Alat penukar Kalor) dengan gambar dan 

persamaan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Koil Pendingin 

E in - E out   ΔE sistem   (2.18) 

E in = E out     (2.19) 
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(U+EK+EP) in = (U+EK+EP) out  (2.20) 

U in = U out     (2.21) 

 m.Cp. T  in= m.Cp. T out   (2.22) 

q = UAFTlmCF    (2.21) 

U = 
1

(
1

hi
) (

1

ho
)
    (2.22) 

(Prank Incropera, 2005) 

 


