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kalor berupa pipa-pipa yang disusun secara paralel dengan satu lintasan aliran udara dan diletakkan pada bagian bawah di dalam ruang
pembakaran limbah sekam padi. Alat yang dibuat terdiri  dari ruang pembakaran dengan lubang-lubang pada dinding yang berfungsi
sebagai sirkulasi asap pembakaran sekam. Ruang pembakaran dilengkapi dengan penukar kalor sebagai proses perpindahan panas
antara panas hasil pembakaran limbah sekam dengan udara lingkungan yang mengalir di dalam penukar kalor. Penukar kalor terdiri dari
9 buah pipa yang disusun secara paralel dengan satu lintasan aliran. Penukar kalor ini ditempatkan di dasar limbah sekam di dalam
ruang pembakaran.  Udara mengalir  di  dalam pipa-pipa  penukar  kalor  dan limbah  sekam berada di  luar  susunan pipa-pipa.  Ruang
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susunan  rak-rak  dan  fan  exhaust yang  diletakkan  pada  penutup  bagian  atas  dari  ruang  pengering.  Fan  exhaust berfungsi  untuk
mempercepat proses perpindahan panas dari ruang pembakaran yang dialirkan ke ruang pengering. Isolasi dan fan exhaust pada ruang
pengering meningkatkan temperatur di dalam ruang pengering untuk proses pengeringan bahan pangan.
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Deskripsi 

 

ALAT PENGERING BERBAHAN BAKAR LIMBAH SEKAM DENGAN MEKANISME 

PENUKAR KALOR 

 5 

Bidang Teknik Invensi 

Invensi ini berkaitan dengan alat yang digunakan untuk 

mengeringkan produk pertanian maupun produk olahan pertanian. 

Sumber energi alat pengering ini adalah limbah sekam padi. 

Mekanisme penukar kalor dipilih agar produk yang dikeringkan 10 

tidak terkontaminasi dengan asap atau gas hasil pembakaran sekam 

padi. Invensi berupa alat pengering dengan mekanisme penukar 

kalor. Penukar kalor diletakkan pada bagian bawah di dalam ruang 

pembakaran yang berupa pipa-pipa disusun paralel dengan satu 

lintasan aliran untuk mengalirkan udara panas ke ruang pengering 15 

yang diletakkan terpisah. 

 

Latar Belakang Invensi 

 Teknologi pengolahan bahan pangan terus mengalami 

perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan teknologi ini 20 

karena kebutuhan manusia akan pangan terus meningkat, sehingga 

dibutuhkan teknologi pemrosesan yang mampu meningkatkan kualitas 

dan kuantitas produk.  Salah satu teknologi yang diterapkan 

adalah pengeringan bahan makanan. 

Kelemahan pengeringan alamiah adalah waktu pengeringan lebih 25 

lama, sangat tergantung keadaan cuaca, sulit dikontrol, 

memerlukan lahan luas, dan mudah terkontaminasi debu sehingga 

mengurangi mutu akhir produk bahan yang dikeringkan. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut maka digunakan alat pengering. 

Penggunaan alat pengering memerlukan energi lain untuk sumber 30 

pemanas sehingga memerlukan biaya yang lebih besar. Penggunaan 

alat pengering juga sudah banyak dikembangkan seperti penggunaan 

elemen pemanas, energi surya, dan panas bumi. Disisi lain 

pemanfaatan limbah pertanian juga telah mulai dikembangkan 

seperti gasifikasi biomassa dan pemanfaatan sekam padi. 35 
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Pemanfaatan  sekam sebagai sumber energi untuk pengeringan 

mempunyai beberapa keuntungan yaitu murah, mudah didapat, nilai 

kalor yang cukup besar (15300 KJ/Kg), dan dapat dioperasikan 

terus menerus (siang malam). Alat yang didesain memiliki ruang 

pembakaran, pipa-pipa penukar kalor dan ruang pengering. Proses 5 

pembakaran sekam dilengkapi dengan penukar kalor dengan udara 

mengalir dalam pipa-pipa penukar kalor dan menyerap panas dari 

pembakaran sekam sebelum masuk ke ruang pengering. Pemanfaatan 

penukar kalor ini bertujuan agar produk yang dikeringkan tidak 

terkontaminasi dengan asap sekam. Kebaruan dari alat pengering 10 

ini adalah penukar kalor diletakkan pada bagian bawah di dalam 

ruang pembakaran di dasar sekam karena bara sekam terjadi pada 

daerah tersebut dan temperatur tertinggi pembakaran sekam berada 

tepat di atas penukar kalor, sehingga pemanfaatan energi panas 

menjadi maksimal. Penukar kalor terdiri dari sembilan pipa yang 15 

disusun secara paralel dan diletakkan secara horisontal dengan 

satu lintasan fluida udara. 

Joseph Kaellis dengan nomor paten US6808017 B1. Invensi yang 

dibuat berupa penukar kalor dengan tipe shell and tube yang 

dilengkapi dengan generator mini vortex pada permukaan tabung 20 

dan sekat-sekat (baffles) tipe berliku. Generator mini vortex 

berfungsi untuk meningkatkan koefisien perpindahan panas. Sekat-

sekat (baffles) digunakan untuk memperbesar kerapatan (density) 

dan menurunkan tekanan pada penukar kalor yang memiliki aliran 

fluida longitudinal.  25 

Gregory J. Wieweck dengan nomor paten US4217878 A. Invensi 

ini berhubungan dengan alat pengering dengan mekanisme penukar 

kalor. Invensi dilakukan dengan membuat tungku pembakaran 

biomassa yang meliputi sisa tanaman seperti tepung jagung dan 

bahan bakar lainnya. Tungku terdiri dari ruang bakar dan 30 

cerobong asap. Cerobong asap terdiri dari pipa-pipa silinder 

vertikal yang diletakkan di atas ruang bakar dan penukar kalor 

mencakup selubung cerobong asap yang terhubung secara integral 

dengan dinding samping, belakang, dan penutup. Fan exhaust 

sentrifugal ditempatkan pada bagian bawah ruang bakar dengan 35 
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sensor yang mengendalikan fan exhaust untuk memantau suhu 

pengeringan. Model alat ini kurang sesuai digunakan untuk 

biomassa sekam padi yang mempunyai karakteristik pembakaran 

dengan bara terjadi di dasar sekam. 

Eugene G. Sukup dengan nomor paten US4449510 A. Invensi 5 

berkaitan dengan  tungku yang dilengkapi penukar kalor dengan 

sumber energi berasal dari sisa tanaman/biomassa. Tungku 

berbentuk tabung anulus/sepusat, tabung bagian dalam berfungsi 

sebagai ruang bakar dan  tabung luar terdiri dari pipa-pipa 

vertikal. Tungku penukar kalor dilengkapi dengan blower 10 

sentrifugal menggunakan energi listrik. Biomassa dimasukkan 

menggunakan conveyor dari bagian samping bawah tungku penukar 

kalor. Udara panas pembakaran ditarik menggunakan blower. Sistem 

alat ini memerlukan energi listrik pada blower sentrifugal, 

conveyor, sehingga kurang ekonomis jika digunakan oleh 15 

masyarakat pedesaan. 

Anthony S. Molavi dengan nomor paten US7496285 B2. Invensi 

berhubungan dengan penukar kalor multi pass parallel tubes. 

Penukar kalor ini dibuat untuk operasi beberapa fluida dan 

perpindahan panas. Penukar kalor terdiri dari shell tubes, 20 

tabung paralel yang ditempatkan di dalam masing-masing shell 

tubes. Rakitan header pertama dan kedua digabungkan ke ujung 

shell tubes yang berfungsi untuk menyediakan jalur aliran fluida 

antara tabung paralel yang ditempatkan di dalam shell tube 

pertama dan shell tube kedua serta satu atau lebih nipple 25 

menyediakan dua jalur aliran fluida yang terisolasi melalui 

shell tubes. 

 

Ringkasan Invensi 

Invensi ini diusulkan pada prinsipnya untuk mengoptimalkan 30 

kinerja alat pengering menggunakan limbah pertanian khususnya 

sekam padi pada proses pengeringan bahan pangan dengan mekanisme 

penukar kalor. Penukar kalor diletakkan di dasar sekam padi di 

dalam ruang pembakaran atau tungku. Penukar kalor teridiri dari 

pipa-pipa yang disusun paralel yang berfungsi mengalirkan udara 35 
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panas hasil dari proses perpindahan panas pembakaran sekam padi 

di dalam tungku di luar susunan pipa-pipa penukar kalor. 

Mekanisme penukar kalor pada alat pengering  bertujuan agar 

produk yang dikeringkan tidak terkontaminasi oleh asap sekam 

padi.  Penukar kalor diletakkan di dasar sekam karena bara sekam 5 

terjadi pada daerah tersebut dan temperatur tertinggi pembakaran 

sekam berada tepat di atas penukar kalor, sehingga pemanfaatan 

energi panas menjadi maksimal. Alat pengering terdiri dari ruang 

pembakaran atau tungku yang dilengkapi lubang asap pada dinding 

tungku dengan jarak antar sumbu lubang 50 mm dan penukar kalor 10 

menggunakan 9 buah pipa tersusun paralel dengan 1 (satu) 

lintasan aliran, serta ruang pengering. 

Uraian Singkat Gambar 

Untuk memudahkan pemahaman mengenai inti invensi ini, 

terlihat rangkaian alat pengering dengan mekanisme penukar 15 

kalor, selanjutnya akan diuraikan perwujudan invensi melalui 

gambar terlampir. 

Gambar 1, alat pengering dengan mekanisme penukar kalor. Alat 

pengering terdiri dari ruang pembakaran (1) dan penukar kalor 

berupa susunan pipa paralel dengan satu lintasan aliran yang 20 

diletakkan pada bagian bawah di dalam ruang pembakaran seperti 

ditunjukkan (4). (3) menunjukkan lubang-lubang asap pada dinding 

ruang pembakaran. (2) menunjukkan ruang pengering dengan fan 

exhaust (5) yang diletakkan terpisah dengan ruang pembakaran.  

 25 

Gambar 2, detail ruang pembakaran. Dimensi lubang asap (9) 

dengan jarak antar lubang (8), lubang abu (6) dan pipa penukar 

kalor (4) yang diletakkan di bagian bawah di dalam ruang 

pembakaran, panjang pipa (10), diameter pipa (11), jarak antar 

pipa (12).  30 

 

Gambar 3, detail ruang pengering. Fan exhaust (5) beserta ukuran 

fan exhaust (13).   

 

 35 
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Uraian Lengkap Invensi 

 Sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang, 

invensi ini adalah penambahan penukar kalor didasar ruang 

pembakaran. Ruang pembakaran merupakan ruang untuk proses 

pembakaran sekam padi dengan lubang asap di dinding ruang 5 

pembakaran dengan jarak antara sumbu lubang 50 mm. Penukar kalor 

terdiri dari pipa-pipa dengan jumlah 9 buah yang disusun paralel 

dengan 1 (satu) lintasan aliran fluida. Penukar kalor diletakkan 

di dasar sekam di dalam ruang pembakaran, hal ini dilakukan 

karena karakteristik pembakaran sekam terjadi di dasar tumpukan 10 

sekam dan selanjutnya merambat ke atas. Alat pengering ini 

memberikan dampak terhadap proses pengeringan tidak tergantung 

cuaca, tidak memerlukan tempat yang luas, tidak terkontaminasi 

debu atau kotoran, mudah dikontrol. Alat pengering ini terdiri 

dari ruang pembakaran limbah sekam dengan penukar kalor dan 15 

ruang pengering yang dilengkapi fan exhaust sebagai pengisap 

udara panas. Ruang pengering ini merupakan tempat proses 

pengeringan bahan pangan. Ukuran ruang pembakaran/tungku sekam 

adalah panjang 0,5 m; lebar 0,5 m; dan tinggi 0,8 m dengan 

kapasitas 20 kg sekam. Ruang pengering memiliki ukuran panjang 20 

0,5 m; lebar 0,5 m; dan tinggi 0,6 m.  

Merujuk pada gambar 1. Alat pengering dengan mekanisme penukar 

kalor berbahan bakar limbah sekam. Alat pengering, sesuai dengan 

invensi ini terdiri dari ruang pembakaran limbah sekam (1) 

dengan penukar kalor berupa susunan pipa-pipa paralel sebagai 25 

saluran udara panas dengan satu lintasan aliran (4) yang 

diletakkan pada bagian dasar di dalam ruang pembakaran dengan 

ruang pengering bahan pangan (2) yang diletakkan terpisah dengan 

ruang pembakaran, dan fan exhaust pada ruang pengering (5). 

Ruang pembakaran (1) memiliki dimensi 0,5 m x 0,5 m x 0,8 m dan 30 

pada dinding dilengkapi lubang asap (3) dengan jarak antara 

sumbu lubang 50 mm (8) dan diameter setiap lubang asap 10 mm 

(9). Lubang asap berfungsi untuk sirkulasai udara membantu 

proses pembakaran limbah sekam. Limbah sekam dimasukkan pada 

ruang pembakaran (1) dan dilakukan proses pembakaran dengan 35 
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mekanisme penukar kalor yang berada di dasar limbah sekam. Udara 

lingkungan masuk ke dalam pipa-pipa penukar kalor yang disusun 

pipa paralel dan horisontal (4), karena proses pembakaran limbah 

sekam, udara lingkungan yang masuk ke dalam pipa-pipa penukar 

kalor mengalami peningkatan temperatur akibat proses perpindahan 5 

panas dan temperatur panas ini dialirkan ke dalam ruang 

pengering (2) dengan proses alirannya menggunakan sistem 

konveksi paksa, yaitu dengan bantuan fan exhaust (5). Fan 

exhaust ini meningkatkan sirkulasi udara panas hasil dari proses 

perpindahan panas antara panas dari pembakaran sekam dengan 10 

udara lingkungan yang mengalir di dalam pipa-pipa penukar kalor 

(4). Rangka ruang pembakaran dan pengering terbuat dari material 

besi dan pelat baja. 

 

Merujuk gambar 2. Ruang pembakaran yang dilengkapi pipa penukar 15 

kalor (4). Penukar kalor merupakan alat yang menghasilkan 

perpindahan panas dari suatu fluida dalam hal ini adalah 

pembakaran sekam ke fluida lainnya yaitu udara lingkungan yang 

mengalir dalam pipa-pipa penukar kalor. Penukar kalor terdiri 

dari 9 buah pipa yang disusun paralel dengan 1 (satu) lintasan 20 

aliran udara. Masing-masing pipa penukar kalor memiliki panjang 

1000 mm (10), diameter pipa 26,9 mm (11), jarak antara sumbu 

pipa 50 mm (12), dan jarak antara dinding bagian dalam ruang 

pembakaran ke sumbu pipa adalah 25 mm. Pada bagian bawah ruang 

pembakaran terdapat lubang abu dengan diameter 5 mm (6). Setiap 25 

sisi ruang pembakaran terdapat lubang asap yang memiliki 

diameter 10 mm (9), dengan jarak antar lubang sebesar 50 mm (8). 

Pipa-pipa penukar kalor menggunakan material black steel pipe. 

Penukar kalor ditempatkan di dalam ruang pembakaran dan 

diletakkan di dasar pembakaran limbah sekam. Fungsi penukar 30 

kalor ini untuk memindahkan atau mengalirkan udara panas ke 

dalam ruang pengering, sehingga proses pengeringan tidak 

terkontaminasi oleh asap pembakaran limbah sekam. Ruang 

pembakaran atau tungku dalam invensi ini memiliki kapasitas 20 

kg limbah sekam padi.   35 

User
paraf



7 

 

 

Merujuk gambar 3. Ruang pengering memiliki dimensi 0,5 m x 0,5 m 

x 0,6 m (2), dilengkapi dengan fan exhaust yang diletakkan pada 

penutup ruang pengering (5) dengan diameter 70 mm (13). Pipa 

penukar kalor (4) yang menghubungkan Ruang pengering dengan 5 

ruang pembakaran. Di dalam ruang pengering terdapat 4 susunan 

rak dan dinding luar ruang pengering diisolasi menggunakan 

material karet (7) yang berfungsi mengurangi kehilangan panas ke 

lingkungan.  

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 
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Klaim 

 

1. Suatu alat pengering dengan mekanisme penukar kalor berbahan 

bakar limbah sekam yang terdiri dari: 

 5 

a. Suatu ruang pembakaran (1) dari material besi dan pelat baja 

yang memiliki dimensi 0,5 m x 0,5 m x 0,8 m dan pada dinding 

dilengkapi lubang asap (3) untuk sirkulasai udara yang membantu 

proses pembakaran limbah sekam yang memilik jarak antara sumbu 

lubang sebesar 50 mm (8) dan diameter setiap lubang asap 10 mm 10 

(9); 

 

b. Suatu penukar kalor berupa 9 buah pipa disusun paralel dan 

horisontal dengan satu lintasan aliran udara (4) dengan panjang 

setiap pipa 1000 mm (10) dan diameter 26,9 mm (11) dengan jarak 15 

antara sumbu pipa 50 mm (12) dan pipa dari material black steel 

pipe yang diletakkan pada bagian dasar di dalam ruang pembakaran 

sebagai tempat masuk udara lingkungan dan udara panas ke luar 

yang akan dialirkan ke ruang pengering; 

 20 

c. Suatu ruang pengering (2) dengan dimensi 0,5 m x 0,5 m x 0,6 

m yang dilengkapi fan exhaust yang diletakkan pada penutup ruang 

pengering (5) dan ruang pengering dihubungkan oleh pipa-pipa 

penukar kalor ke ruang pembakaran untuk memperoleh udara panas 

hasil proses perpindahan panas pembakaran limbah sekam ke udara 25 

lingkungan yang mengalir di dalam pipa-pipa penukar kalor dan 

udara ini digunakan untuk proses pengeringan bahan pangan di 

dalam ruang pengering.  

 

 30 

 

 

 

 

 35 
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Abstrak 

 

ALAT PENGERING BERBAHAN BAKAR LIMBAH SEKAM  

DENGAN MEKANISME PENUKAR KALOR 

 5 

Invensi ini terkait dengan alat pengering dengan mekanisme 

penukar kalor berdasarkan karakteristik bahan bakar sekam padi. 

Penukar kalor berupa pipa-pipa yang disusun secara paralel 

dengan satu lintasan aliran udara dan diletakkan pada bagian 

bawah di dalam ruang pembakaran limbah sekam padi. Alat yang 10 

dibuat terdiri dari ruang pembakaran dengan lubang-lubang pada 

dinding yang berfungsi sebagai sirkulasi asap pembakaran sekam. 

Ruang pembakaran dilengkapi dengan penukar kalor sebagai proses 

perpindahan panas antara panas hasil pembakaran limbah sekam 

dengan udara lingkungan yang mengalir di dalam penukar kalor. 15 

Penukar kalor terdiri dari 9 buah pipa yang disusun secara 

paralel dengan satu lintasan aliran. Penukar kalor ini 

ditempatkan di dasar limbah sekam di dalam ruang pembakaran. 

Udara mengalir di dalam pipa-pipa penukar kalor dan limbah sekam 

berada di luar susunan pipa-pipa.  Ruang pengering diisolasi 20 

untuk menghalangi merambatnya panas secara konduksi dan radiasi 

ke lingkungan. Ruang pengering terdiri dari susunan rak-rak dan 

fan exhaust yang diletakkan pada penutup bagian atas dari ruang 

pengering. Fan exhaust berfungsi untuk mempercepat proses 

perpindahan panas dari ruang pembakaran yang dialirkan ke ruang 25 

pengering. Isolasi dan fan exhaust pada ruang pengering 

meningkatkan temperatur di dalam ruang pengering untuk proses 

pengeringan bahan pangan. 
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