
Campuran udara – uap air 
dan hubungannya dan hubungannya 



Tujuan Instruksional Khusus

(TIK)

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa 
akan dapat 

• menjelaskan tentang campuran udara-uap • menjelaskan tentang campuran udara-uap 
air dan hubungannya

• membaca grafik psikrometrik 

• menghitung jumlah energi yang dibutuhkan 
untuk pengeringan menggunakan grafik 
psikrometrik



SUB POKOK BAHASAN

1. Grafik psikrometrik

2. Istilah-istilah pada grafik psikrometrik

3. Membaca grafik psikrometrik3. Membaca grafik psikrometrik

4. proses pengeringan pada grafik

5. perhitungan dgn menggunakan grafik 

psikrometrik



Dalam bidang Pengolahan, 
udara digunakan sebagai

1. Media Pengantar Panas

2. Sumber panas

3. Sumber oksigen untuk pembakaran3. Sumber oksigen untuk pembakaran

4. Pembawa uap yang akan digunakan 
sbg media proses



Komposisi udara di atas 
permukaan laut

� N2 78.03 %

� O2 20.99 %

� A        0.94 %

Untuk 
perhitungan 
teknik, udara 
hanya tdd 

� CO2 0.03 %

� H2 0.01 %

� Ne      0.00123 %

� Kr      0.0005 %

� Xe      0.000006 %

hanya tdd 
Nitrogen & 
Oksigen



Udara pada atm tidak pernah benar-
benar kering

Untuk mengetahui sifat-sifat 
fisika & panas udara atmosfer 

grafik 
fisika & panas udara atmosfer 

dapat digunakan grafik 
psikrometrik



Psychrometric ChartsPsychrometric Charts

Adalah grafik yang memuat 
sifat–sifat campuran udara dan sifat–sifat campuran udara dan 
uap air



Dry-Bulb TemperatureDry-Bulb Temperature

Temperatur bola kering (Tbk) = 
temperatur udara  sebenarnyatemperatur udara  sebenarnya



Wet bulb temperature

Temperatur bola basah  = 
temperatur pengembunan 
campuran udara – uap air bila campuran udara – uap air bila 
dipergunakan untuk pengeringan 
(temperatur campuran udara dan 
uap air dalam keadan jenuh, RH 
100 %



Dew-Point TemperatureDew-Point Temperature

Titik embun = Temperatur 
pengembunan campuran 
udara– uap air jika didinginkan. udara– uap air jika didinginkan. 



Sling PsychrometerSling Psychrometer



Volume LengasVolume Lengas

• Humid volume = Volume campuran udara - uap air 
pada kondisi kelembaban relatif dan temperatur 
tertentu 

• Volume lengas = Volume spesifik x (1 +H )



Relative HumidityRelative Humidity

• = Kelembaban relatif, Kelembaban 
nisbi, RH

• Perbandingan (%) antara tekanan • Perbandingan (%) antara tekanan 
uap air parsial dengan tekanan uap 
air jenuh dalam udara tertentu pada 
tekanan dan temperatur yang sama 



Specific HumiditySpecific Humidity

• = kelembaban absolut, kelengasan 
mutlak, humidity ratio, absolute 
humidity, Hhumidity, H

• Banyaknya ponds uap air per ponds 
udara kering dalam campuran 
udara tertentu 



Entalpi Uap airEntalpi Uap air

Entalpi uap air dapat setara 
dengan entalpi uap air jenuh 
pada temperatur yang sama: pada temperatur yang sama: 



Udara JenuhUdara Jenuh

Ada batas jumlah uap air di udara 
yang dapat dipegang pada 
temperatur tertentu. Udara yang temperatur tertentu. Udara yang 
dipegang sama banyaknya dengan 
uap airnya, di sebut udara jenuh



Psychrometric ChartPsychrometric Chart



CONTOH

• Suatu kondisi udara diketahui T 80 o F, 
RH 30 % tentukan 

• Berapa uap air dalam udara tersebut

• Dew point

• Entalpy

• Temperatur bola basah

• Humidity ratio

• Volume lengas



Jawab

• H = 46 grain / lb uk

• Dew point = 46 o F

• h = 26.4 BTU /lb uk

• Tbb = 60 o f

h

tbb

30 % • Tbb = 60 f

• W= 46 grain / lb uk

• v = 13.73 ft3 / lb uk

80

tbb

v
v

H
Dp



Proses pengeringan

• Proses pengeringan diperoleh dengan 

cara penguapan air

• Dengan cara menurunkan RH dengan 

mengalirkan udara panas disekeliling mengalirkan udara panas disekeliling 

bahan.  

• Sehingga tekanan uap air bahan lebih 

besar daripada tekanan uap air di udara. 

• ∆P menyebabkan terjadinya aliran uap air 

dari bahan ke udara



Illustrasi

P
Uap air

Terjadi perpindahan massa 

( proses pengeringan)

Terjadi perpindahan 

Tp, udara panas

Tudara = Tbahan

P

Terjadi perpindahan 

panas ( Proses 

pemanasan, air menjadi 

uap)

Bahan pangan



Sebelum pengeringan P uap air bahan = P uap air 
udara ( dalam kedaan seimbang).

• Saat pengeringan dimulai,  uap panas yang dialirkan 

meliputi permukaan bahan akan menaikkan P uap air bahan, terutama 
pada daerah permukaan sejalan dengan kenaikan suhunya.  Pada saat 
itu terjadi perpindahan massa dari bahan ke udara dalam bentuk uap 
air (terjadi pengeringan pada permukaan bahan).  Setelah itu Tekanan 
uap air pada permukaan bahan akan menurun.

• Setelah kenaikan suhu terjadi pada seluruh bagian bahan, maka terjadi 
pergerakan air secara difusi dari bahan ke permukaan dan seterusnya 
proses penguapan pada permukaan bahan diulang lagi

• Akhirnya setelah air bahan berkurang, tekanan uap air bahan akan 
menurun sampai terjadi keseimbangan dengan udara disekitarnya.



Proses pengeringan pada grafik

C

hA

hB

HC

Udara pada keadaan 

A dipanaskan sampai 

dengan B dan di 

lewatkan melalui 

bahan yang 

dikeringkan, titik B 

T1 T3 T2

A B
HA

HC dikeringkan, titik B 

menggerakkan garis 

bola basah ke atas dan 

udara keluar pada 

keadaan C

AB ���� Proses pemanasan

BC ���� Proses pengeringan



Laju perpindahan air ke udara

W = E / T

W = laju perpindahan air (kg/jam)

E = Jumlah uap air yang keluar dari bahan ( kg)

T = waktu pengeringan



Kebutuhan aliran udara kering untuk 

membebaskan uap air

V = W. v / ( Hc –Hb)

V = laju aliran udara (m3/jam)V = laju aliran udara (m3/jam)

W = laju perpindahan air (kg/jam)

v = humid volume (m3/kg uk)

Hc = kelembaban mutlak pada keadaan c 

Hb = Kelembaban mutlak pada keadaa b



Kebutuhan panas

Q = (V . ∆h) / v

V = laju aliran udara (m3/jam)V = laju aliran udara (m3/jam)

∆h = beda entalpi udara pada keadaan b dan a

v = humid volume (m3/kg uk)

Q = BTU



Contoh perhitungan

Dalam sebuah pengeringan , 
udara dimasukkan dengan suhu 
95oF, RH 20 %, udara keluar 90 95 F, RH 20 %, udara keluar 90 
oF RH 30%. Tentukan berat uap 
air yang terbawa per lb uk



Jawab

30%

20%

90 95

H2 = 0.009 lb/ lb uk

H1 = 0.007 lb/lb uk

0.002

Banyaknya uap air yang ditarik per lb uk = ∆H = 0.002 lb /lb uk 



SOAL

Bahan pangan sebanyak 5 ton dikeringkan dari KA 70 % 
bb menjadi 10 % bb dalam suatu alat pengering bak 
sederhana.  Suhu udara luar 30 oC dan RH 70 %.  Suhu 
udara pengering 60 oC dan suhu udara yang keluar dari 
alat pengering 35 oC

• Berapakah kecepatan udara masuk supaya pengeringan 
dapat selesai dalam waktu 10 jam

• Berapa jumlah energi yang dibutuhkan untuk proses 
pengeringan tersebut



Jawab

air

air

Air yang 

menguap

5 ton

KA = 70 % KA = 10 %

3.5 ton

x ton

X + 1.5  ton

bk bk1.5 ton 1.5 ton

x/ (x+1.5) = 0.1 ���� x = 0. 1x + 0.15

0.9 x = 0.15

x = 0.15/0.9 = 0.167 ton



Jumlah air yang menguap

= 3.5 – 0.167

= 3.333 ton H2O / 10 jam

= 0.333 ton H2O / jam



Grafik

h1

h2

30 35 60

70%

H2 = 0.0295 kg H2O / kg uk

H1 = 0.019kg H2O / kg uk

h1 = 79 kj /kg uk

h2 = 111 kj / kg uk

v = 0.93 m3 /kg uk



Kecepatan udara masuk

V = W. v / ( Hc –Hb) � W = E/T

= 0.333 ton H2O /jam
= 333 kg H2O /jam

= (333 kg H2O/jam . 0.93 m3/kg uk) / (0.0295 –
0.019)kg H2O/kg uk0.019)kg H2O/kg uk

=  30763 m3 / jam

=  512 m3 / menit



Energi yang dibutuhkan

Q = (V . ∆h) / v

= (30763 m3/jam * (111-79) kj/kg uk)/0.93 m3 /kg uk= (30763 m3/jam * (111-79) kj/kg uk)/0.93 m3 /kg uk

= 1014861 kj/jam


