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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Umum 

Dehumidifier artinya adalah alat untuk mengurangi kelembaban udara melalui 

proses dehumidifikasi. Dehumidifikasi adalah suatu pengkondisian udara. 

Pengkondisian udara dan refrigerasi merupakan suatu proses yang saling berkaitan 

satu sama lain, akan tetapi masing-masing mempunyai ruang lingkup yang berbeda-

beda. Teknik pengkondisian udara tidak hanya mendinginkan udara, tetapi 

penekanannya pada kenyamanan pengguna atau pemakai (Comfort Air Conditioning). 

Tujuan utama sistem pengkondisian udara adalah mempertahankan keadaan udara 

didalam ruangan dan meliputi pengaturan temperatur, kelembaban relatif, kecepatan 

sirkulasi udara maupun kualitas udara. Pengkondisian udara juga mencakup usaha 

pemanasan atau penghangatan ruangan. Penerapan pengkondisian udara banyak 

dijumpai pada pusat perbelanjaan, rumah tinggal, perhotelan, dan perkantoran. 

2.2 Definisi Kalor 

Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya 

lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika kedua benda bersentuhan. 

Pengertian kalor berbeda dengan suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau 

dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah ukuran banyaknya panas. 

Istilah kalor berasal dari kata caloric, yang pertama kali diperkenalkan oleh Antoine 

Laurent Lavoiser (1743 – 1794), seorang ahli kimia dari Prancis. Oleh para ahli kimia 

dan fisika saat itu, kalor dianggap sebagai zat alir yang tidak terlihat oleh mata. Kalor 

mempunyai pengaruh terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. 
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2.3 Perpindahan Kalor 

Perpindahan kalor (heat transfer) ialah ilmu untuk meramalkan perpindahan 

energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda atau material. Pada 

termodinamika telah kita ketahui bahwa energi yang pindah itu dinamakan kalor 

(heat). Ilmu perpindahan kalor tidak hanya mencoba menjelaskan bagaimana energy 

itu berpindah dari suatu benda ke benda lain, tetapi juga dapat meramalkan laju 

perpindahan yang terjadi pada kondisi- kondisi tertentu. Kenyataan di sini yang 

menjadi sasaran analisis ialah masalah laju perpindahan, inilah yang membedakan 

ilmu perpindahan kalor dari ilmu termodinamika.  

Termodinamika membahas sistem dalam keseimbangan, ilmu ini dapat digunakan 

untuk meramal energi yang diperlukan untuk mengubah sistem dari suatu keadaan 

seimbang ke keadaan seimbang lain, tetapi tidak dapat meramalkan kecepatan 

perpindahan itu. Hal ini disebabkan karena pada waktu proses perpindahan itu 

berlangsung, sistem tidak berada dalam keadaan seimbang. Ilmu perpindahan kalor 

melengkapi hukum pertama dan kedua termodinamika, yaitu dengan memberikan 

beberapa kaidah percobaan yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan perpindahan 

energi. Sebagaimana juga dalam ilmu termodinamika, kaidah-kaidah percobaan yang 

digunakan dalam masalah perpindahan kalor cukup sederhana, dan dapat dengan 

mudah dikembangkan sehingga mencakup berbagai ragam situasi praktis. 

(Holman,1997) 

 

2.4 Alat Penukar Kalor 

 Alat penukar kalor atau Heat Exchanger (HE) adalah alat yang digunakan 

untuk memindahkan kalor dari sistem ke sistem lain tanpa perpindahan massa dan 
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bisa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Biasanya, medium 

pemanas dipakai adalah air yang dipanaskan sebagai fluida panas dan air biasa 

sebagai air pendingin (cooling water). 

 Penukar kalor dirancang sebisa mungkin agar perpindahan kalor antar fluida 

dapat berlangsung secara efisien. Pertukaran kalor terjadi karena adanya kontak, baik 

antara fluida yang terdapat dinding  pemisahnya, maupun keduanya bercampur 

langsung (direct contact). Penukar kalor sangat luas dipakai dalam industri seperti 

kilang minyak, pabrik kimia maupun petrokimia, industri gas alam, refrigerasi, 

pembangkit listrik. Salah satu contoh sederhana dari alat penukar kalor adalah 

radiator mobil di mana cairan pendingin memindahkan kalor mesin ke udara sekitar. 

2.4.1	 Tipe	Alat	Penukar	Kalor	
	

 Alat penukar kalor (heat exchanger) secara tipikal diklasifikasikan 

berdasarkan susunan aliran (flow arrangement) dan tipe konstruksi.  

2.4.1.1	 Pertukaran	Kalor	dengan	aliran	searah	
	

 Yaitu apabila arah aliran dari kedua fluida di dalam penukar kalor adalah 

sejajar. Artinya kedua fluida masuk pada sisi yang satu dan keluar dari sisi yang lain 

mengalir dengan arah yang sama. Karakter penukar kalor jenis ini, temperatur fluida 

yang memberikan energi akan selalu lebih tinggi dibanding yang menerima energi 

sejak mulai memasuki penukar kalor hingga keluar. 
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Gambar 2.1 Aliran perpindahan panas Parallel Flow 

Sumber : Fundamental of Heat and Mass Transfer, 2006 

			2.4.1.2			Pertukaran	Kalor	dengan	aliran	berlawanan	arah	
	

Yaitu bila kedua fluida mengalir dengan arah yang saling berlawanan dan keluar 

pada sisi yang berlawanan. Pada tipe ini masih mungkin terjadi bahwa temperature 

fluida yang menerima kalor saat keluar penukar kalor lebih tinggi dibanding 

temperature fluida yang memberikan kalor saat meninggalkan penukar kalor. 

 

 

  

 
	

	

Gambar 2.2 Aliran perpindahan panas Counter Flow 

Sumber : Fundamental of Heat and Mass Transfer, 2006 
 
 
 

2.4.1.3	 Pertukaran	Panas	dengan	Aliran	Silang	
	

 Yaitu apabila dua fluida yang mengalir di heat exchanger memiliki arah yang 

saling tegak lurus atau bersilangan. Secara termodinamika, tipe ini memiliki efisiensi 

perpindahan kalor yang lebih rendah daripada tipe counterflow tetapi  

lebih tinggi daripada tipe paralel\flow. Perpindahan kalor yang paling efisien terjadi 

pada sudut-sudut aliran.  
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Gambar 2.3 Aliran Crossflow 

Sumber: Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Incropera, 2006) 

2.5 Mekanisme Perpindahan Kalor  

2.5.1	Jenis	Perpindahan	Kalor	Konveksi	
	

Perpindahan kalor konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi dari permukaan 

media padat atau fluida yang diam menuju fluida yang mengalir (begerak) atau 

sebaliknya, dimana diantara keduanya terdapat perbedaan temperatur . Pergerakan 

fluida ditimbulkan oleh adanya bouyancy dari perubahan densitas fluida akibat 

perbedaan temperatur yang disebut free convection. Sedangkan pergerakan fluida 

akibat gaya dari luar seperti tiupan atau hisapan dari pompa, fan, kompressor dan 

lainnya disebut force convection. 

Kalor yang dipindahkan secara konveksi dinyatakan dengan persamaan sebagai 

berikut : 

𝑞!  =  −ℎ!×𝐴×𝛥 𝑇 

 Dimana :  qc  = Laju perpindahan konveksi (W) 

   hc = Koefisien Perpindahan Konveksi (W/m2.°C) 

   A  = Luas Perpindahan kalor (m2) 

   ΔT=beda suhu permukaan Ts dan T Fluida 

Tanda (-) digunakan untuk memenuhi hukum II Termodinamika, sedangkan kalor 

yang dipindahkan selalu mempunyai tanda (+). 
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 Perpindahan kalor secara konveksi sangat dipengaruhi oleh bentuk geometri 

heat exchanger dan tiga bilangan tak berdimensi, yaitu bilangan Reynold, bilangan 

Nusselt dan bilangan Prandtl fluida. Sedang besar ketiga bilangan tak berdimensi 

tersebut tergantung pada kecepatan aliran serta property fluida yang meliputi massa 

jenis, viskositas, panas jenis dan konduktivitas kalor. Besar kecepatan aliran 

menentukan jenis aliran, yaitu aliran laminer atau turbulen.  

 

	

	

	

	

 

Gambar 2.4 Perpindahan Kalor Konveksi 

	

	

2.5.2	Jenis	Perpindahan	Kalor	konduksi	
	

Konduksi adalah salah satu proses dimana panas mengalir dari daerah yang 

bersuhu lebih tinggi ke  daerah yang bersuhu lebih rendah di dalam satu medium  

padat, cair, atau gas  atau antara medium-medium yang berlainan  yang 

bersinggungan secara langsung  ( Kreith, 1986 ). Suatu material bahan yang 

mempunyai gradient, maka kalor akan mengalir tanpa disertai oleh suatu gerakan zat. 

Aliran kalor seperti ini disebut konduksi atau hantaran. Konduksi termal pada logam-

logam padat terjadi akibat gerakan elektron yang terikat dan konduksi termal 

mempunyai hubungan dengan konduktivitas listrik. Pemanasan pada logam berarti 

pengaktifan gerakan molekul, sedangkan pendingingan berarti pengurangan gerakan 
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molekul. (Cabe, 1993). Laju perpindahan kalor secara konduksi sebanding dengan 

gradient suhu dan dengan konstanta kesetimbangan (konduksi), maka menjadi 

persamaan Fourier : 

𝑞 =  −𝑘𝑥𝐴𝑥
𝑑𝑡
𝑑𝑥 

 

Dimana :  

    q = Laju aliran Panas, Watt 

     k = Konduktifitas Thermal bahan W/m.°C 

    A = Luas penampang konduksi, m2 

    !"
!"

 = Gradien suhu pada penampang, laju perubahan suhu terhadap jarak 

  Dalam arah aliran panas x, °C/m 

 Tanda (-) digunakan untuk memenuhi hukum II Termodinamika yaitu “kalor 

mengalir ke tempat yang lebih rendah dalam skala temperatur” (Incropera, 2006) 

 Contoh dari konduksi yaitu ketika kita memanaskan salah satu ujung logam, 

maka ujung logam lainnya akan ikut panas karena terjadi hantaran kalor dari suhu 

tinggi ke suhu rendah. Berikut contoh gambar perpindahan kalor secara konduksi :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 rambatan panas konduksi 
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Ketika memanaskan salah satu ujung logam, maka partikel yang terdapat pada 

ujung logam tersebut akan bergetar dan membuat sebuah getaran terjadi pada partikel 

lain yang terhubung dengannya. Sehingga seluruh partikel logam tersebut akan 

bergetar meskipun hanya satu ujung logam yang dipanaskan, hal ini lah yang akan 

merangsang terjadinya perpindahan kalor secara konduksi. 

2.5.3	Jenis	Perpindahan	Kalor	Radiasi	
	

Pada proses radiasi, panas diubah menjadi gelombang elektromagnetik yang 

merambat tanpa melalui ruang media penghantar. Apabila gelombang tersebut  

mengenai suatu benda, maka gelombang dapat mengalami transisi (diteruskan), 

refleksi (dipantulkan) dan absorpsi (diserap) dan menjadi kalor (Holman, 1995). 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Contoh radiasi 

Perpindahan kalor secara radiasi contohnya yaitu panas matahari yang sampai 

bumi tanpa media perantara karena sumber panas cahaya matahari akan memancarkan 

cahaya ke segala arah. 

2.6 Prinsip Kerja Evaporator 

Evaporator berfungsi untuk menguapkan refrigeran yang berupa cair menjadi 

gas. Untuk menguapkan cairan (dalam hal ini refrigeran dalam bentuk cair) menjadi 

gas membutuhkan kalor. Kalor yang digunakan berasal dari objek yang ingin 

didinginkan, dalam hal ini udara ruangan yang ingin didinginkan  menjadi sumber 

kalornya. Evaporator seperti halnya kondenser yang merupakan Heat Exchanger. 
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Evaporator juga terdiri dari pipa yang dilengkapi dengan kisi-kisi udara. Udara 

ruangan yang tadinya tidak dingin dialirkan melalui evaporator, kemudian kalor dari 

udara tersebut diambil (ditarik) oleh refrigeran dalam evaporator, sehingga setelah 

melewati evaporator udara tersebut menjadi lebih dingin. Kalor berpindah dari udara 

ke evaporator dapat terjadi karena temperatur evaporator lebih rendah dari pada udara 

ruangan. 

2.7 Jenis – Jenis Evaporator 

Evaporator jika di tinjau dari segi konstruksinya dapat dikelompokan menjadi 

4 macam : 

2.7.1	Evaporator	pipa		(bare	tube)	
	

Evaporator tabung kosong terbuat dari pipa tembaga atau baja pipa. Pipa tembaga 

digunakan untuk evaporator kecil di mana refrigeran selain amonia digunakan, 

sedangkan pipa baja yang digunakan dengan evaporator besar di mana amonia 

digunakan sebagai pendingin. Tabung evaporator terdiri dari beberapa putaran tabung, 

meskipun zigzag paling sering datar dan trombone oval adalah bentuk paling umum. 

Evaporator tabung kosong biasanya digunakan untuk cairan dingin. Dalam ledakan itu 

pendinginan dan operasi pembekuan udara atmosfer mengalir di atas tabung 

evaporator  dan udara dingin meninggalkannya digunakan untuk tujuan pendinginan. 

Evaporator tabung kosong yang digunakan sangat sedikit aplikasi, namun evaporator 

tabung kosong dilengkapi dengan sirip, disebut sebagai evaporator bersirip yang 

digunakan sangat umum. 

2.7.2	Evaporator	permukaan	pelat	(plate	surface)	
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Dalam jenis plate tipe evaporator coil biasanya terdiri dari tembaga atau 

aluminium yang tertanam di lempengan datar sehingga  membentuk permukaan datar. 

Penampakan  jenis plate tipe evaporator tampak seperti lempeng tunggal , tetapi di 

dalamnya ada beberapa lilitan dari tabung logam yang dilalui media pendingin. 

Keuntungan dari jenis plate tipe evaporator adalah mempunyai bentuk padat lilitan 

tabung terlindungi menjadi satu kesatuan.Lempengan eksternal juga membantu 

meningkatkan perpindahan panas dari pipa logam untuk bahan bersifat dingin . 

Selanjutnya , jenis piring evaporator yang mudah dibersihkan dan dapat diproduksi 

dengan harga murah. 

Jenis pelat penukar kalor dapat dengan mudah dibentuk menjadi berbagai 

bentuk sesuai kebutuhan . Sehingga dalam kulkas rumah tangga dan freezer , jenis ini 

paling sering digunakan , dapat dikonversi ke dalam bentuk kotak untuk membentuk 

kandang tertutup , di mana berbagai makanan dapat disimpan dalam keadaan beku . 

Piring juga dapat dilas bersama-sama membentuk bank pelat dari evaporator yang 

dapat digunakan dalam evaporator lebih besar dari kapasitas yang lebih tinggi . 

2.7.3 Evaporator bersirip (finned) 

Finned Evaporators adalah tipe bare tube yang ditambah dengan sirip. Ketika aliran 

fluida (udara atau air ) yang akan didinginkan melewati baru tube evaporator menjadi 

tidak efektif sebagian besar terbuang dikarenakan terlalu sedikitnya persinggungan 

antara fluida dan media pendingin dengan adanya sirip maka fluida akan bertambah 

bersinggungan dengan media pendingin di karenakan adanya pertambahan lebar 

permukaan dari sirip. Sehingga finned evaporators jauh lebih efefktif dibanding bare 

tube evaporators. 

2.7.4 Evaporator tabung pipa (shell and tube) 
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Shell dan tube evaporator digunakan dalam pendingin besar dan sistem AC sentral. 

Evaporator dalam sistem ini umumnya dikenal sebagai pendingin. Pendingin terdiri 

dari sejumlah besar tabung yang dimasukkan dalam drum atau shell. Tergantung pada 

arah aliran refrigeran dalam jenis shell dan tabung pendingin, mereka diklasifikasikan 

menjadi dua jenis: Jenis ekspansi kering dan jenis pendingin banjir. Dalam pendingin 

ekspansi kering arus refrigeran sepanjang sisi tabung dan cairan yang akan dingin 

mengalir di sepanjang sisi shell. Aliran pendingin untuk pendingin ini dikendalikan 

oleh katup ekspansi. Dalam kasus  evaporator arus refrigeran sepanjang sisi shell dan 

cairan menjadi arus dingin sepanjang tabung. Dalam pendingin ini tingkat refrigeran 

dipertahankan konstan oleh katup pelampung yang bertindak sebagai katup ekspansi 

juga. 

2.8 Perhitungan Performance Evaporator 

2.8.1	Kapasitas	Heat	Transfer		
	

Berdasarkan prinsip keseimbangan energi, Kapasitas Heat Transfer udara 

(Qudara) nilainya sama besarnya dengan Heat Transfer Refrigeran (Qref). Laju 

pembuangan kalor pada refrigerant sama besarnya dengan laju pembuangan kalor 

pada udara.  Jika fluida tidak terjadi perubahan fasa dan panas jenisnya sama maka 

persamaannya sebagai berikut : 

 Qudara = Qref 

 Qudara = ṁ × Cpudara × ΔT 

 ṁudara = Vudara × ρudara × Afan 

Dimana :  

ṁ   = laju alir massa (kg/s) 

Cpudara  = Panas jenis udara (J/kg.K) 
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ΔT  = selisih temperature  

Untuk Menghitung laju aliran massa (ṁ) udara yaitu  

     ṁ = V × ρ × A 

dimana :  V = kecepatan udara(m/s) 

  ρ = Massa jenis (kg/m3) 

  A = Luas penampang udara (m2) 

2.8.2	 Nilai	Efektivitas	Heat	Exchanger	dan	Number	Transfer	Unit	(NTU)	
	

Untuk menentukan efektivitas dari penukar kalor perlu menemukan  perpindahan 

kalor maksimum. Oleh karena itu salah satu cairan akan mengalami perbedaan suhu 

maksimum, yang merupakan perbedaan suhu antara suhu masuk dari arus panas dan 

suhu masuk aliran dingin. Metode menghitung Nilai Efektivitas yaitu : 

E = !"#$%"&
!"#$%

=  !"#
!"#$ .!"#$%&  

 

Cmin=Kapasitas minimum antara (Ch=Cp.h × ṁh) atau (Cc=Cp.c×ṁc) 

Dimana : E = Efektivitas Heat Exchanger 

 Qaktual= Heat transfer udara (W) 

 Cp.h = Kalor jenis aliran panas (J/kg.K) 

 Cp.c = Kalor jenis aliran dingin (J/kg.K) 

 ṁ = Laju alir massa (kg/s) 

 ΔTmaks = (Th.in-Tc.in) (K) 

 Th.in = Temperatur aliran panas masuk 

 Th.in  = Temperatur aliran panas masuk  
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 Hasil dari perhitungan kapasitas panas, yang menunjukkan nilai lebih kecil 

ditetapkan sebagai Kapasitas minimum (Cmin). Kapasitas minimum (Cmin¬) dipilih 

nilai yang lebih kecil karena untuk menyertakan perpindahan kalor maksimum antara 

cairan yang bekerja selama perhitungan.  Kemudian ditemukan, dimana Qmax adalah 

panas maksimum yang dapat ditransfer antara cairan. Menurut persamaan diatas, 

untuk meningkatkan efektivitas Heat exchanger, maka kapasitas panas harus 

diminimalkan. Hal ini membenarkan penggunaan Cmin dalam persamaan Efektivitas 

(E), adalah rasio antara tingkat perpindahan panas yang sebenarnya dan transfer kalor.  

Jumlah Transfer Unit (NTU) Metode yang digunakan untuk menghitung laju 

perpindahan kalor pada penukar kalor. Dalam analisis penukar kalor, jika inlet fluida 

dan temperatur outlet ditetapkan atau dapat ditentukan oleh keseimbangan energi 

sederhana, metode LMTD dapat digunakan, tetapi ketika suhu tidak tersedia maka 

NTU atau Metode Efektivitas digunakan. 

Untuk menghitung NTU digunakan persamaan : 

𝑁𝑇𝑈 =  
𝑈 .𝐴
𝐶 𝑚𝑖𝑛 

U = koefisien perpindahan panas (W/m2.K) 

A= luas pertukaran kalor (m2) 

Cmin = Kapasitas kalor minimum 

2.8.3		Nilai	Log	Mean	Temperature	Different	(LMTD)		
	

 Perbedaan suhu rata-rata (juga dikenal dengan singkatan LMTD) digunakan 

untuk menentukan suhu yang berlaku saat terjadi proses perpindahan kalor dalam 

sistem aliran, terutama di penukar kalor. LMTD adalah rata-rata logaritmik dari 
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perbedaan suhu antara aliran panas dan aliran dingin. Semakin besar LMTD tersebut, 

semakin banyak kalor yang ditransfer. Penggunaan LMTD berawal dari analisis suatu 

penukar kalor dengan laju alir konstan dan sifat termal cairan. Pada kondensor yang 

memiliki dua ujung (sebut "A" dan "B") di mana panas dan dingin refrigerant masuk 

atau keluar di kedua sisinya, LMTD dicari dengan persamaan sebagai berikut: 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =  
𝛥𝑇𝐴 − 𝛥𝑇𝐵

ln(𝛥𝑇𝐴𝛥𝑇𝐵) 
 

Dimana :  ΔTA=Perbedaan temperature aliran A (K) 

  ΔTB=Perbedaan temperature aliran B (K) 

 Setelah dihitung, LMTD biasanya diterapkan untuk menghitung perpindahan 

kalor dalam alat penukar kalor menurut persamaan : 

𝑄 = 𝑈𝑥𝐴𝑥ΔLMTD  

Q = Kalor yang dipertukarkan (watt) 

U = koefisien perpindahan kalor (W/m2.K) 

A= luas pertukaran kalor (m2) 

2.8.4	 	Kondisi	Aliran	
	

 Pertimbangan aliran laminer dalam pipa, di mana cairan memasuki tabung 

dengan kecepatan yang seragam. diketahui bahwa ketika cairan berkontak dengan 

permukaan dinding, maka akan berpengaruh terhadap kekentalan cairan, dan lapisan 

batas akan meningkat. Peningkatan lapisan batas ini terjadi , akan membuat aliran 

yang awalnya mengalir berlapis – lapis menjadi turbulen dan tidak beraturan. Untuk 

mengetahui apakah cairan tersebut turbulen atau laminar maka digunakan bilangan 
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Reynolds. Bilangan Reynolds yaitu bilangan tak berdimensi atau tidak memiliki 

satuan. Bilangan Reynolds bisa dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

𝑅𝑒 =
𝜌 . 𝑣 .𝐷
𝜇   

Dimana: Re = Bilangan Reynold 

  ρ = Massa jenis (kg/m3) 

  V = kecepatan cairan mengalir (m/s) 

  D = Diameter tube (m) 

  µ = Viskositas (Kg/m.s)  

Pada suhu berlebih yang berada diluar titik Leidenforst, maka nilai Nusselt number 

diperoleh dari rumus sebagai berikut :  

										=   𝒉𝒄𝒐𝒏𝒗  𝒅 
𝑲𝒗

 =	c	[	! !l!!v !
!𝑓𝑔!!

𝒗𝒗 𝒌𝒗  𝑻𝒔!𝑻𝒔𝒂𝒕
]1/4 

 

 

 2.8.5 Kalor Laten 

Kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk merubah wujud atau fase suatu 

zat. Perubahan fase terjadi apabila suatu zat sudah mencapai titik jenuhnya. Pada saat 

zat mengalami perubahan fase, zat tersebut tidak mengalami perubahan temperatur.  

Ada dua jenis kalor laten pada suatu zat, yakni kalor laten yang digunakan untuk 

meleburkan atau membekukan suatu zat, atau biasa dikenal dengan kalor lebur atau 

pun kalor beku, dan kalor laten yang digunakan untuk menguapkan atau 
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mengembunkan suatu zat, atau biasa dikenal dengan kalor uap atau kalor embun. 

Biasanya energi yang digunakan untuk merubah fase suatu zat lebih besar daripada 

energi yang digunakan untuk merubah temperaturnya. Sehingga, pada tekanan yang 

sama, lebih sulit untuk merubah fase suatu zat daripada merubah temperaturnya saja.  

Secara umum, kalor yang digunakan untuk merubah fase suatu zat dirumuskan 

dengan :  

Q = ṁ × Δh 

Dimana :  

ṁ   = laju alir massa (kg/s) 

Δh  = selisih entalpi ( kJ / kg ) 

 

 

 



22 
	

	
	

	


