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DESKRIPSI ALAT PENGERING KOPRA BER-ENERGI SURYA DAN BIOMASSA
Alat pengering kopra ini sumber energi utamanya adalah energi matahari dan biomassa,
dapat beroperasi pada keadaan hujan dan malam hari. Alat pengering kopra mempunyai
dari beberapa komponen utama seperti yang ditunjukkan pada Gambar (1) yaitu:
1. Kolektor surya
2. Ruang pengering
3. Penukar kalor
4. Saluran udara dan blower

Gambar.1 Alat pengering kopra

Kolektor surya
Sistem pengering kopra mempunyai empat unit kolektor surya dengan jenis dan dimensi yang
sama seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 dan 3. Jenis kolektor surya adalah plat datar
bersirip aliran dua pass dengan dimensi masing-masing kolektor: Lebar 100 cm dan Panjang
180 cm. Setiap dua unit kolektor surya dihubungkan secara seri dengan tujuan agar
temperatur udara keluar kolektor lebih tinggi, dan kemudian kolektor yang telah dihubungkan
secara seri dihubungkan secara paralel dengan tujuan agar jumlah udara yang keluar kolektor
atau yang akan masuk ruang pengering lebih banyak. Kolektor surya terdiri dari beberapa
komponen utama, yaitu:
1. Plat penyerap: Aluminium dilapisi dengan cat hitam buram, ukuran
Panjang 160 cm, lebar 100 cm, dan tebal 0,5mm.
2. Penutup transparan : Kaca bening, Panjang 180 cm, lebar 100 cm, dan
tebal 0,5mm tebal 3mm
3. Isolator: Glass wolls
4. Rangka: ST 37

Gambar.2 Photo kolektor surya

Gambar.3 Dimensi kolektor surya

Ruang pengering
Panjang 200 cm, lebar 100 cm dan tinggi 100cm , seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4 ,
terdiri dari:
1. Rak pengering: 8dulang (kawat kasa), ukuran: Panjang 100 cm, lebar
100, dan tinggi 5cm, kapasitas 80 kg (kopra).
2. Isolator : Glass wolls
3. Rangka: ST 37
Penukar Kalor

Penukar kalor seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5:
1. Penukar kalor: jenis aliran silang
2. Ruang bakar: dimensi; panjang 70 cm, lebar 70 cm dan tinggi 70 cm, bahan;
batu bata, semen dan besi plat
3. Pipa pemindah panas: jumlah 18 buah, diameter 2 inchi, panjang 70 cm
(bahan st 37)
4. Rangka : besi siku
5. Isolator : Glass wolls
Saluran udara (Gambar 6): pipa PVC, diameter 4 inchi
Blower: 660 watt.

Gambar.4 Photo ruang pengering

Gambar.5 Photo penukar kalor

Gambar.6 Photo saluran udara

CARA KERJA ALAT PENGERING TEROWONG
Alat pengering kopra seperti yang ditunjukkan pada Gambar (1) bekerja sebagai berikut
adalah udara dari lingkungan dialirkan ke kolektor surya menggunakan blower. Pada kolektor
surya udara dipanaskan dengan menggunakan sinaran matahari. Selanjutnya udara panas
tersebut dialirkan ke ruang pengering untuk proses pengeringan. Apabila hari hujan proses
pengeringan dilakukan dengan menggunakan sumber energi biomassa pada penukar kalor.
Udara lingkungan dialirkan ke penukar kalor menggunakan blower. Pada penukar kalor udara
dipanaskan dengan energi panas dari hasil pembakaran biomassa (sabut kelapa) dan
kemudian udara tersebut digunakan untuk proses pengeringan.

