
BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka.

Landasan teori  ini  berisi  tentang sumber teori  yang kemudian  akan

menjadi  dasar  dari  pada  penelitian.  Sumber  teori  tersebut  nantinya  akan

menjadi  kerangka  atau  dasar  dalam  memahami  latar  belakang  dari  suatu

permasalahan secara sistematis Sugiyono (2012:52). Pada landasan teori ini

penulis  akan  menjelaskan  tentang  pengertian  dari  sistem  Fresh  Water

Generator sebagai sistem penghasil air tawar di atas kapal dan apendansi dari

Fresh Water Generator tersebut.

1. Pengertian Fresh Water Generator.

Evaporator (Fresh Water Generator) merupakan pesawat penguap

dari unit instalasi distilasi, pembuat air tawar dari air laut dengan proses

penyulingan.  Evaporator sebagai alat penguap, didalamnya terdapat coil-

coil pemanas yang sesuai dengan jenisnya. Coil pemanas ini dapat berupa

pemanas uap tekanan tinggi dan tekanan rendah atau air pendingin yang

mempunyai  suhu  yang  cukup  untuk  keperluan  penguapan.  Evaporator

bersama-sama dengan alat-alat bantu kelengakapannya merupakan suatu

unit penyulingan pembuat air tawar.

Fresh Water Generator beroperasi dengan cara memberikan panas

pada suatu cairan dan terus ditambahkan, suhu cairan akan naik hingga

mencapai suatu titik yang disebut titik didih, dan bila sudah mencapai titik
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didih tersebut masih diberikan panas maka cairan tersebut akan mendidih

dan  menguap.  Kemudian   uap  tersebut  dikumpulkan  dan  diberikan

pendinginan sehingga akan terjadi penyerapan panas dari  uap ke bahan

pendingin dalam suatu proses pengembunan (kondensasi),  sehingga uap

akan berubah kembali menjadi bentuk cairan kondensat.

Proses  penyulingan  pada  Fresh  Water  Generator pada  dasarnya

merubah air laut menjadi air tawar melalui proses pemanasan pada tekanan

vakum dan pendinginan pada proses kondensasi dan selanjutnya air tawar

tersebut  dialirkan  ke  dalam  tangki  penampungan.  Air  tawar  hasil

penguapan  yang  telah  dikondensasikan  tersebut  harus  diadakan

pemeriksaan  terhadap  kandungan  kadar  garamnya.  Kadar  garam  yang

diijinkan adalah 2 ppm, bila kandungan kadar garamnya lebih dari 2 ppm

maka Fresh Water Generator akan memproses ulang hingga menghasilkan

air  tawar  dengan  kadar  garam tidak  lebih  dari  2  ppm,  air  tawar  hasil

kondensasi tersebut kemudian ditransfer ke tanki air tawar dan siap untuk

dikonsumsi.  Kualitas  hasil  air  tawar  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh

perawatan yang rutin dan pengoperasian sistem Fresh Water Generator

secara benar.

Karena Fresh Water Generator yang ada di atas kapal MV.DK 02

termasuk  type  tekanan  rendah  di  mana  media  yang  digunakan  sebagai

media  pemanas  merupakan  berasal  dari  keluaran  air  tawar  pendingin

mesin induk (jacket main engine), maka diperlukan pompa vakum dengan

tujuan untuk menurunkan temperatur didih air laut sebab perlu diketahui
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bahwa air pada tekanan udara 1 atmosfir akan mendidih pada suhu 100 ºC.

Bila tekanan naik maka suhu titik didih juga naik sebaliknya bila tekanan

dikurangi maka suhu titik didihnya juga akan turun. Sebagai contoh, kalau

tekanan  1  atmosfir  tersebut  dinaikkan  menjadi  1,5  kg/cm²,  itu  akan

memerlukan titik didih sampai 150 ºC sebelum mendidih. Demikian pula

bila misalnya tekanan diturunkan menjadi 0,4 kg/cm² (atau vakum ± 50

cmHg) maka suhu titik didihnya akan turun menjadi 72 ºC.1

Selain  berdasarkan  pada  pedoman  tersebut  juga  mendapatkan

sumber lain yang menyimpulkan bahwa pada tekanan udara 1 atmosfir air

akan mendidih pada suhu 100 ºC, apabila tekanan naik maka suhu titik

didih akan naik dan sebaliknya bila dikurangi maka suhu titik didih akan

turun, hal ini bisa dibuktikan dalam rumus hukum boyle, yaitu:

P1 . V1 = P2 . V2

                                                t1            t2

dimana : p : Tekanan ( kg/cm ²).

t : Temperatur ( º C ).

V : Volume ( Cm ³ ).

Dari  rumus  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  bila  suatu  zat

dipanaskan pada volume konstan dan pada tekanan kedua lebih rendah

atau vakum maka titik didih zat tersebut akan semakin rendah pula, seperti

rumus di bawah ini :

P1   =     P2

                                                t 1         t2

Misalkan : P1 : 2 kg/cm ².

1
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P1 : 0,6 kg/cm ².

T1 : 100 °C.

Maka : t2 : P2   .   t1

P1

t 2 : 0,6 kg/cm ²   .   100 ºC

                              2 kg/cm ²

t 2 : 30 °C.

Dari contoh uraian di atas terbukti bahwa tekanan mempengaruhi

titik didih pada zat cair. Teori ini mendasari proses kerja pada evaporator

yang mana air laut pada temperatur berkisar antara 30 ºC sampai dengan

35 °C dan temperatur air tawar pendingin keluar dari main engine dengan

suhu antara 75 ºC sampai dengan 80 ºC digunakan sebagai media pemanas

maka air laut akan mendidih dan menguap dengan cepat karena tekanan di

dalam evaporator shell sebelumnya divakumkan hingga -76 cmHg (sekitar

90  %  sampai  dengan  100  %).  Dalam  keadaan  tersebut berarti  terjadi

penurunan tekanan atau kevakuman, apabila kevakuman kurang dari 90 %,

maka air laut akan sulit untuk menguap sehingga uap yang dihasilkan dari

proses  penguapan (evaporasi) akan menurun dan menyebabkan produksi

air tawar pada system Fresh Water Generator akan menurun dikarenakan

kevakuman belum mecapai titik didih yang membuat system tidak bekerja

secara normal. 

Tekanan  kevakuman  sistem  Fresh  Water  Generator tidak  harus

mencapai  -76  cmHg,  karena  dalam  pelaksanaan  operasional  sistem
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tersebut kevakuman hingga -76 cmHg kadang tidak dapat dicapai, adapun

penyebab dan cara penanggulangannya akan dibahas dalam analisis hasil

penelitian  pada  bab  IV. Semakin  maksimal  tekanan  kevakuman  yang

dihasilkan  maka  proses  penguapan  dalam evaporator  akan  berlangsung

semakin cepat.

2. Pengertian Fresh Water Generator menurut “Instruction Manual book for

Fresh Water Generator Type KM 25.”

Fresh Water Generator adalah suatu mesin yang mengubah bentuk
dari  air  laut menjadi air  tawar melalui  suatu proses penyulingan dalam
keadaan  vakum (hampa  udara).  Hasil  dari  proses  penyulingan  tersebut
dapat  dipakai  untuk  minum,  untuk  memenuhi  kebutuhan  diatas  kapal
untruk  sistem  permesinan  akan  air  tawar  misalnya  sebagai  media
pendingin permesinan tersebut dan memenuhi kebutuhan domestic di atas
kapal air tawar dan dalam suatu ruang lingkup kerja yang terbatas. Kadar
garamnya yang terkandung (salinity) maksimum 2 ppm. Beberapa bagian
yang  ada  pada  system Fresh  Water  Generator antara  lain  evaporator
section,  separator  vessel,  condenser  section, atau air ejector,  ejector
pump,  fresh  water  pump, salinometer,  control  panel.  Prinsip  kerja  dari
system Fresh Water Generator antara lain sebagai berikut:

Combined brine atau  air ejector di gerakkan oleh pompa ejector
untuk  menciptakan  kevakuman  di  dalam  system  guna  menurunkan
temperature pada titik  penguapan dari  air  masukan (air  laut  yang akan
dijadikan air tawar). Air masukan (air laut) dimasukkan ke dalam bagian
tabung evaporator melalui sebuah  orifice  dan air laut tersebut kemudian
didistribusikan ke dalam setiap bagian saluran plat evaporator yang ke dua
(bagian  evaporator).  Air  pemanas  yang  berasal  dari  keluaran  air  tawar
pendingin mesin induk didistribusikan ke dalam saluran-saluran sisi dari
saluran  pada  evaporator.  Dalam  proses  pengiriman  air  pemanas,  air
pemanas tersebut juga memanaskan air masukan (air laut) yang ada pada
saluran-saluran  evaporator.  Setelah mencapai  temperatur  penguapan (di
mana  temperatur  penguapan  tersebut  lebih  rendah  dari  pada  tekanan  1
atmosfir karena telah melalui proses pemvakuman), maka sebagian dari air
masukan (air laut) mulai proses penguapan, kemudian campuran dari uap
yang terbentuk dan brine (air garam) memasuki separator vessel. Dimana
pada  separator  vessel, brine  (air  garam)  dipisahkan  dari  uap  dan  oleh
combined brine atau  air  ejector hanya  diambil  uapnya  saja.  Setelah
melalui sebuah demister, uap tersebut kemudian memasuki setiap bagian
saluran kedua pada bagian kondensor
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      3. Pengertian Kerak (Scale)

Ada  beberapa  sumber  tentang  definisi  kerak  menurut  buku  yang

berkaitan  dengan kerak.  Kerak  didefinisikan sebagai  suatu  deposit  dari

senyawa-senyawa anorganik yang terendapkan dan membentuk timbunan

kristal pada permukaan suatu substansi (Kemmer, 1979).

Kerak  terbentuk  karena  tercapainya  keadaan  larutan  lewat  jenuh.

Dalam  keadaan  larutan  lewat  jenuh  beberapa  molekul  yang  akan

bergabung membentuk inti kristal. Inti kristal ini akan terlarut kembali jika

ukurannya lebih kecil dari ukuran partikel kristis sementara itu kristal akan

berkembang bila ukurannya lebih besar dari inti kritis, maka akan mulailah

pertumbuhan kristal, dari kristal kecil membentuk kristal dengan ukuran

yang  lebih  besar  (penebalan  lapisan  kerak). Kristal  yang  terbentuk

mempunyai muatan ion lebih rendah dan cenderung untuk menggumpal

sehingga terbentuklah kerak (DE Lestari, TRMS Hartaman-2000).

4.   Tujuan penyulingan air tawar di kapal.

Adapun yang menjadi tujuan penyulingan air tawar di atas kapal

adalah sebagai berikut2 :

a. Mengurangi  ketergantungan  kapal  terhadap  kebutuhan  air  tawar

dari darat.

b. Menyediakan air untuk keperluan dalam kapal sehingga menambah

ketahanan  serta  memperpanjang  kelancaran  kerja  dalam  ruang

kamar mesin.

2
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c. Mengurangi  penggunaan  ruangan  dikapal  (Fresh  water  Tank),

supaya daya angkut kapal lebih besar.

B. Kerangka Pikir Penelitian.

 

                       
Rendahnya produksi air tawar
yang dihasilkan oleh sistem

fresh water generator

Rendahnya tekanan air
laut dari pompa ejektor

menyebabkan
menurunnya produksi air
tawar pada fresh water

generator

Terjadinya
endapan/kerak-kerak

garam pada evaporator
tube pada instalasi fresh

water generator

Bagaimana
memaksimalkan

produksi air tawar
pada system fresh
water generator

Suhu evaporator terlalu
tinggi atau terlalu

rendah

Tidak dilaksanakan
chemical dosing pada

evaporator

Penelitian dilakukan
dengan mengunakan
metode Fish Bone

Penelitian dilakukan
dengan mengunakan
metode Fault Tree

Analysis

Kesimpulan tentang rendahnya produksi air
tawar yang dihasilkan oleh system fresh water

generator
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

Penjelasan Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan  kerangka  pikir  diatas,  dapat  dijelaskan  dari  topik  yang

dibahas yaitu tentang rendahnya produksi air tawar pada sistem fresh water

generator,  yang  mana  dari  topik  tersebut  akan  menghasilkan  rumusan

masalah  dari  kinerja dan  penyebab  fresh  water  generator  tidak  bekerja

secara  optimal.  Masalah  kinerja  fresh  water  generator  dapat  dilihat  dari

perawatan  terhadap  masalah  tersebut,penyebab  tidak  maksimalnya  fresh

water generator yaitu kurangnya perawatan terhadap komponen dari fresh

water generator, komponen tersebut diantaranya adalah pompa ejektor dan

evaporator.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan akibat yang terjadi

pada  endapan/kerak-kerak  garam  pada  evarator  tube  dan  instalasi  pada

sistem fresh water generator yaitu mengakibatkan mennurunya produksi air

tawar di kapal MV. DK 02, dimana air tawar sangat dibutuhkan di kapal

untuk pendinginan dan mengisi air boiler, dan apabila evaporator terdapat

endapan/kerak-kerak garam yang dapat mengakibatkan dampak yang besar

bagi kapal tersebut, karena dampak tersebut adalah bisa membuat produksi

air tawar berkurang.

Dari masalah tersebut yaitu  Terjadinya endapan/kerak-kerak garam

pada  evaporator  tube pada  instalasi  fresh  water  generator yang

menyebabkan  menurunya  produksi  air  tawar  pada  fresh  water  generator,

sehingga timbul upaya ataupun usaha yang dilakukan untuk menanggulangi

masalah yang ada. Setelah upaya penanganan masalah telah dilaksanakan,
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maka  dihasilkan  produksi  air  tawar  pada  fresh  water  generator  kembali

normal dan tidak akan kekurangan stok air di kapal.

C. Definisi Operasional.

1. Pengertian dari bagian-bagian Fresh Water Generator

Terdapat beberapa komponen pendukung dalam kelancaran proses

distillasi  pada sistem  Fresh Water Generator agar dalam pembuatan air

tawar  memprodulsi  air  tawar  ssuai  kapasitas  yang  telah  ditentukan.

Adapun gambar penataan pipa dan komponen dari Fresh Water Generator

system  dapat  dilihat  pada  Gambar  lampiran  1 seperti  yang  dijelaskan

dibawah ini, yang terdiri dari beberapa komponen di bawah ini :

a. Bagian evaporator 

Merupakan bagian dari pesawat  Fresh Water Generator yang

berfungsi untuk menguapkan air laut dengan menggunakan pemanas

yang  berasal  dari  air  tawar  pendingin jacket  main  engine atau

menggunakan uap dari boiler. Evaporator section terdiri dari suatu plat

pemindah panas (heat exchanger) yang terdapat pada ruang tertutup di

dalam separator vessel.

b. Separator vessel

Merupakan bagian dari pesawat  Fresh Water Generator yang

berfungsi untuk memisahkan kandungan air yang mengandung garam

(brine) dari uap hasil penguapan dari evaporator section.

c. Bagian kondensor 

Sama  seperti  bagian  evaporator,  bagian  kondensor  ini  juga

terdiri dari plat-plat pemindah panas (heat exchanger) yang terdapat di

dalam  separator vessel, yang berfungsi untuk mengubah bentuk uap
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menjadi bentuk cair melalui proses kondensasi dengan menggunakan

media pendingin yaitu air laut.

d. Combined brine/air ejector

Ejector ini merupakan suatu pipa pancar yang berfungsi untuk

membuat air laut bertekanan (brine) dan uap atau gas yang tidak tidak

dapat dikondensasikan di dalam separator vessel yang vakum. Ejector

ini bekerja berdasarkan tenaga potensial yang diubah menjadi tenaga

kinetic. Dalam hal ini tekanan yang dihasilkan air laut diubah menjadi

tenaga kecepatan, sehingga udara yang berada dalam ruang evaporator

akan terhisap oleh air laut berdasarkan perbedaan tekanan yang terjadi

pada nozzle tersebut.

e. Pompa ejector 

Yaitu suatu pompa yang digunakan untuk mensupply air laut

tekanan  tinggi  ke  ejector  sehingga  menurunkan  tekanan  di  bawah

tekanan  atmosfir  (tekanan  kevakuman)  pada  sistem  Fresh  Water

Generator, yaitu dengan menghisap air laut yang diteruskan ke pipa

combined  brine/air  ejector dengan  tekanan  air  laut  yang  tinggi.

Dengan aliran air laut yang timggi tekanannya, maka udara dan brine

dapat  ikut  terhisap  keluar  dari evaporator dan kondensor. Sehingga

ruangan di dalam sistem Fresh Water Generator menjadi vakum dan

kerak garam (brine) ikut bersama hisapan air laut pada ejector. Air laut

tekanan dari  pompa ejector selain ke  ejector,  juga dialirkan menuju

evaporator yang akan dipanaskan (air masukan). 

f. Pompa air tawar/pompa distillasi
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Adalah  sebuah  pompa  yang  berfungsi  untuk  memompa  air

tawar yang telah dihasilkan di dalam sistem  Fresh Water Generator

menuju  tangki  penyimpanan air  tawar. Jika  level  air  mulai  nampak

pada gelas duganya, pompa air tawar dapat dijalankan. Atur jumlah air

yang terhisap keluar dengan mengatur katup  delivery, sehingga level

air  yang  dihisap  tetap  konstan.  Jika  level  air  dari  kondensasi  tidak

nampak pada level glass, maka segera matikan fresh water pump agar

pompa tidak bekerja  dalam keadaan kering atau tidak  ada  air  yang

dihisap, karena dapat menyebabkan menyebabkan keausan pada shaft-

nya. Juga perlu diperhatikan  gland packing atau  mechanical sealnya,

karena jika udara masuk dari gland packing atau mechanical seal dapat

menyebabkan kevakuman di dalam system berkurang.

g. Selenoid valve 

Selennoid valve adalah katup yang mengatur aliran air tawar

dari  sistem Fresh  Water  Generator  ke  tangki  penyimpanan,  dimana

katup akan menutup bila kadar garam air tawar normal atau rendah.

Dan katup akan terbuka bila kadar garam pada air condensat melebihi

pengaturannya atau terlalu tinggi > 2 ppm, sehingga air condensat akan

kembali  mengalir  kembali  ke  separator  shell di  Fresh  Water

Generator. 

h. Flow meter

Merupakan alat yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah air tawar

yang dihasilkan tiap satuan waktu. Prinsip kerjanya yaitu mengubah
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aliran air menjadi tenaga putar untuk menggerakkan impeller melalui

nozzle, sehingga penunjuknya bisa berputar. 

i. Pressure vacuum gauge

Adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur keadaan tekanan di

dalam sistem Fresh Water  Generator yaitu  kevakuman dan hisapan

pompa yang berjalan dengan baik. 

j. Thermometer

Adalah  alat  untuk  mengukur  temperature  air  laut  dan  air  tawar

pemanas dari  main engine (fresh water jacket cooling main engine)

yang  masuk  maupun  yang  keluar  dari  system  juga  dipasang  pada

tabung/shell dari Fresh Water Generator.

k. Saringan air laut

Adalah  saringan  air  laut  yang  dipasang  sebelum  ejector  pump dan

berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam pipa

atau sea water system.

l. Demister

Adalah  suatu  bagian  dari  sistem  Fresh  Water  Generator yang

berfungsi  untuk  menyaring  butir-butir  air  yang  halus  dari  hasil

penguapan  pada  evaporator dan  kemudian  dikondensasikan  atau

didinginkan pada pada kondensor sehingga menjadi air tawar.

2. Pengoperasian  Fresh Water Generator menurut “Instruction Manual for

Fresh Water Generator Type KM 25”
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a. Prosedur  pengoperasian  pesawat  Fresh  Water  Generator menurut

“Instruction Manual book for Fresh Water Generator Type  KM 25”

ada 3 (tiga) tahap, yaitu :

1) Tahap pertama.

a). Buka katup-katup hisap dan tekan pada pompa ejector.

b). Buka katup overboard dari combined brine/air ejector.

c). Tutup air screw yang berada pada separator.

d).Jalankan pompa ejector untuk menciptakan kevakuman minimal

90%. Tekanan  masukan  pada  combined  brine/air  ejector

minimum  6  kg/cm²  -  7  kg/cm².  Tekanan  balik  keluar  dari

combined brine/air ejector ± 1,5 kg/cm².

e). Jalankan air laut pendingin condensor.

2) Tahap kedua.                       

Pada  proses  Evaporation  (penguapan),  setelah  kevakuman  telah

mencapai minimal 90% (maksimum setelah 10 menit), atau telah

mencapai kevakuman sebesar -76 cmHg, operasikan katup-katup di

bawah ini :

     a). Buka  katup  untuk  perawatan  air  masukan  (feed water

treatment).

b). Buka katup masuk dan katup keluar dari air tawar pemanas.

     c). Jalankan  supply air  tawar  pemanas  ke  distiller dengan

mengatur  katup  bypass perlahan-lahan  10ºC,  hingga  dicapai

temperatur air  jacket yang dikehendaki. Temperatur titik didih

akan  meningkat,  sementara  tekanan  vakum  yang  diperoleh
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jatuh  hingga  mendekati  85%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa

penguapan telah dimulai.

3) Tahap ketiga.

Pada  proses  condensation  (pengembunan),  setelah  mendekati  3

menit  temperatur titik didih akan jatuh lagi,  dan tekanan vakum

akan kembali normal ke tekanan semula (tekanan minimum 90%

pada saat pompa ejector pertama kali dijalankan), kemudian :

a). Buka katup yang menuju ke tangki air tawar.

b). Nyalakan salinometer.

c). Jalankan pompa air tawar.

Tekanan  pompa air  tawar  seharusnya  antara  ±3 kg/cm².  Setelah

menjalankan pompa air tawar, aliran air pada sight glass harusnya

terlihat  kosong,  tidak  ada  aliran.  Jika  pada  sight  glass tetap

terdapat aliran air berarti terdapat gangguan.

3. Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  selama  pengoperasian  pesawat  Fresh

Water Generator.

a. Jangan  mengoperasikan system Fresh  Water  Generator di  perairan

yang kotor atau tercemar misalnya, di lingkungan pelabuhan. Air tawar

yang baik tidak boleh dihasilkan dari perairan yang tercemar, karena

jika  memproduksi  maka  air  tersebut  tidak  layak  untuk  dikonsumsi

manusia. 

Pesawat  Fresh  Water  Generator dapat  dioperasikan  jika

kondisi  dari  main  engine  stabil  dan  setelah  selesai  olah  gerak
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meninggalkan pelabuhan serta kondisi air laut yang bersih. Air tawar

dianggap aman untuk diproduksi oleh pesawat Fresh Water Generator

yaitu pada jarak 12 mil dari pantai atau pelabuhan, sehingga air tawar

yang dihasilkan aman untuk dipakai sebagai pendingin mesin induk,

pengisian air ketel, dan untuk dikonsumsi manusia. 

Air tawar untuk dapat dikonsumsi manusia sebelumnya harus

melalui  proses  sterilisasi,  yaitu  dengan  memakai  lampu  ultra  violet

yang terdapat pada sterilizer, untuk membunuh kuman atau virus dan

bibit  penyakit  yang  dikandung  oleh  air  tersebut.  Serta  dengan

menambah  zat  mineral  adiktif  agar  kandungan  mineral  air  tawar

tersebut dapat terpenuhi untuk dapat diminum.

b. Sebelum  menjalankan  pesawat  Fresh  Water  Generator,  perhatikan

instruksi  untuk  perawatan  air  masukan,  perhatikan  kadar  chemical

untuk mengontrol kerak (scale) yang timbul.

Selama  penguapan  air  laut,  maka  selalu  ada  kemungkinan

timbulnya  kerak  pada  permukaan  pemanas.  Hal  inilah  yang  mulai

mengurangi  permukaan  pemanas,  mengurangi  produksi  dan

mengurangi  efisiensi  dari  pesawat. Untuk mengendalikan timbulnya

kerak pada permukaan pemanas dalam pengoperasian pesawat secara

berkesinambungan  dalam  waktu  lama,sangat  diperlukan  untuk

mengatur jumlah takaran zat additive ke dalam air masukan. Operator

harus  mengikuti  instruksi  mengenai  jumlah  takaran  chemical  yang

diberikan oleh chemical supplier dengan hati-hati.



24

Jika pesawat distiller dioperasikan pada temperatur titik didih

di  atas  45  ºC  tanpa  menggunakan  chemical,maka  perlu  dilakukan

pembersihan pada bagian evaporator sesering mungkin.sistem distiller

ini tidak diperkenankan dioperasikan tanpa ada takaran chemical yang

direkomendasikan pada temperatur titik didih di atas 45 ºC.

c. Jumlah feed water.

Pengertian  mengenai  jumlah  air  masukan merupakan  faktor

yang sangat penting. Hal ini mengandung arti yang saling berkaitan

antara  air  masukan  yang  masuk  ke  dalam  pesawat  Fresh  Water

Generator  dan  jumlah  air  tawar  dapat  dihasilkan. Jika  jumlah  air

masukan yang masuk ke pesawat  Fresh Water Generator berkurang,

maka  konsentrasi  panas  akan  meningkat  dan  kemudian  akan

membentuk  kerak.  Maka  dalam  pengoperasian  kita  tidak  boleh

mengatur sendiri tentang air masukan system tersebut.

d. Kadar garam dalam produksi air tawar

Kadar  garam  pada  air  tawar  yang  dihasilkan  oleh  Fresh  Water

Generator dapat dilihat melalui alat yang disebut salinometer. Alarm

pada salinometer akan berbunyi bila kadar garam yang dihasilkan lebih

dari yang telah di set.

e. Pompa-pompa.

Pompa-pompa yang berhubungan dalam system distillasi juga

harus diperhatikan agar dapat bekerja dengan normal. Adapun bagian-
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bagian yang harus diperhatikan yaitu  :  impeller, bearing,  shaft, dan

motor pompa. Pompa-pompa pada Fresh Water Generator tidak boleh

dijalankan lebih dari 5 menit tanpa ada air yang dihisap. Pompa ejector

dilengkapi dengan mechanical seal  dan gland packing pada shaftnya,

yang  mana  tidak  dapat  bertahan  apabila  dijalankan  dalam  keadaan

kering.

f. Mengisi buku jurnal jaga.

Pada setiap jaga kamar mesin agar produksi air  tawar dan berbagai

temperature  secara  berkala  dicatat  untuk  kelengkapan  data.Apabila

data-data tersebut dicatat secara teratur, sebagai standart perbandingan

yang ada. Maka jika suatu saat terjadi hal-hal di luar kebiasaan dalam

hubungannya dengan pengoperasian pesawat Fresh Water Generator,

misalnya terjadi  terjadi  kerusakan,  maka catatan/jurnal  jaga tersebut

dapat  dijadikan  landasan  dalam  mencari  jalan  pemecahan  masalah

tersebut.

4. Terminologi 

Pada  sistem  Fresh  Water  Generator terdapat  beberapa

pengertian/terminologi yang berhubungan dengan pesawat ini, antara lain :

Heat exchanger : Adalah  suatu  pipa  atau  plat-plat  pemindah  panas

yang  terletak  pada  bejana  pemisah  yang  tertutup.

Pada  pesawat  Fresh  Water  Generator ini  heat

exchanger ada dua macam, yaitu bagian evaporator

dan  bagian  kondensor.  Kedua  heat  exchanger
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tersebut  berbeda  prinsip,  bagian  evaporator

berfungsi untuk mengubah air laut menjadi uap/gas

dengan media bantu air tawar pendingin jaket mesin

induk, sedangkan  bagian  kondensor  berfungsi

mengubah uap/gas yang dihasilkan oleh bagian

evaporator menjadi zat cair.

Gland packing   : Suatu bahan yang digunakan untuk menahan suatu

media  atau  zat  lain  agar  tidak  keluar  dari  system

pompa, yaitu antara poros dan rumah pompa.

Air tawar pendingin:   Adalah air tawar pendingin

 jaket mesin induk    dari main engine yang digunakan sebagai pemanas

dari bagian evaporator pada Fresh Water Generator.

Distillate water   : Adalah  air  tawar  hasil  penyulingan  atau  destillasi

yang keluar dari bagian evaporator.

Air masukan   : Adalah air laut yang dihisap oleh pompa ejector dan

ditekan  menuju  ke  bagian  evaporator  untuk

dipanaskan menjadi uap/gas.

Kerak / scale     : Kotoran yang menempel pada permukaan plat-plat

evaporator  dan  kondensor  yang  timbul  akibat

terjadinya penguapan dan pengembunan.

            Kondensasi             :    Pengurangan intalpin sewaktu uap memuai di antara

tekanan rendah jauh lebih besar  daripada sewaktu

uap memuai di antara tekanan-tekanan tinggi.



27

            Sifat-sifat  uap    :   Zat-zat kebanyakan dapat mengalami 3 macam

keadaan, yaitu sebagai zat padat, cair, dan gas. 


