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Alat pengering hybrid (seperti Gambar 1-3) telah diikut sertakan dalam beberapa lomba
inovasi, seperti berikut:
1. Lomba Inovasi Teknologi se Sumatera Barat di Padang pada bulan Agustus
2012, mendapat Juara 1, bukti terlampir.
2. Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan Se Indonesia/Nasional di
Batam pada 10-14 Oktober 2012, mendapat Juara 3, bukti terlampir.

Gambar.1 Photo Alat pengering hybrid

Alat pengering hybrid merupakan penggabungan dua pengering yaitu pengering
terowong (tunnel dryer) dengan pompa kalor. Alat pengering ini mempunyai tiga (3) sub
sistem seperti yang ditunjukkan pada Gambar (1-3) yaitu :
1. Sistem pompa kalor
2. Sistem pengering terowong
3. Penghisap udara basah
Sistem pompa kalor terdiri dari beberapa komponen utama yaitu:
1. Evaporator

2. Kondensor
3. Kompresor: daya 1 HP.
4. Katup exspansi,
5. Blower: daya 660 Watt
6. Saluran udara, dan
7. Rangka.
Sistem pengering terowong terdiri dari beberapa komponen utama yaitu:
1. Kolektor surya, terdiri dari:
 Plat penyerap: Aluminium dilapisi dengan cat hitam buram, ukuran
Panjang 150 cm, lebar 120 cm, dan tebal 0,5mm.
 Penutup transparan : Kaca bening, tebal 3mm
 Isolator: Glass wolls
 Rangka: ST 37
2. Terowong pengering (Ruang Pengering: Panjang 400 cm dan lebar 120 cm),
terdiri dari:
 Rak pengering: 4dulang (kawat kasa), ukuran: Panjang 100 cm, lebar
100, dan tinggi 5cm, kapasitas 80 kg.
 Penutup transparan: Kaca bening
 Isolator : Glass wolls
 Rangka: ST 37
3. Penghisap udara terdiri dari cerobong udara dan turbin ventilator. Tinggi
cerobong 250 cm.

CARA KERJA ALAT PENGERING HYBRYD
Alat pengering hybrid seperti yang ditunjukkan pada Gambar (1-3) bekerja sebagai berikut
adalah udara dari lingkungan dialirkan ke evaporator menggunakan blower. Pada evaporator
udara didinginkan sehingga terjadi proses dehumidifikasi yaitu pengurangan kandungan air
dalam udara dan mengakibatkan udara yang keluar pada evaporator udara kering dan dingin.
Selanjutnya udara dipanaskan pada kondensor dengan mengambil panas dari refrigeran yang
mengalir pada kondensor, dan kemudian dialirkan ke tunnel dryer. Pada tunnel dryer udara
yang keluar pada kondensor dipanaskan pada kolektor surya dengan memamfaatkan energi
dari matahari, kemudian udara digunakan untuk mengeringkan biji kakao yang ada pada
ruang pengering (lorong pengering), dan seterusnya udara basah dikeluarkan memalui
cerobong udara.

Proses pengeringan biji kakao dengan alat pengering hybrid lebih cepat jika
dibandingkan dengan metoda tradisional, karena pada pengering ini udara yang digunakan
udara kering dan panas serta bahan yang ada di lorong pengering sebelum dikeringkan
dengan menggunakan udara kering dan panas tersebut juga telah dipanaskan oleh matahari,
sehingga menghasilkan laju perpindahan masa yang besar. Pada pengering ini, turbin
ventilator berfungsi untuk menghisap udara yang telah digunakan untuk proses pengeringan.

Gambar.2 Alat pengering hybrid diuji kemampuannya

Gambar.3 Alat pengering hybrid didemonstrasikan di depan mahasiswa
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