
SiStem 
Pengeringan 
DorSet untuk 
biomaSSa Dan 
limbah unggaS 

n Pengeringan  • Biomass
                        • Biogasdigestate
                        • Serpih kayu
                        • Lumpur limbah
                        • Kotoran unggas
                        • Limbah sisa makanan, dll.
n Kompak dan fleksibel 
n Mesin pelet
n Sanitasi 
n Pengisian dan penimbangan karung 
n Pirolisis



Dorset Green Machines BV adalah 

perusahaan perancang, produsen 

dan pemasar sistem pengeringan 

kotoran ternak/ lumpur limbah.

global yang terkemuka. Sistem 

ini sangat cocok digunakan untuk 

memanfaatkan sisa panas dari 

pembangkit listrik (yang ramah 

lingkungan). Konsumsi energi listrik 

yang rendah adalah manfaat pasti 

yang diberikan oleh mesin-mesin 

pengering Dorset. Rata-rata hanya 

diperlukan konsumsi listrik 12 

kWh untuk mengoperasikan mesin 

berdaya 500 kWh, sudah termasuk 

instalasi pembersih udaranya. Pengeringan Lumpur Limbah
Untuk pengeringan lumpur 
limbah, Dorset menciptakan mesin 
yang dilengkapi dengan lubang 
penerimaan dan pemurnian udara 
buangan secara biologis (Reaktor 
Trickle Bed). Mesin-mesin ini juga 
tersedia sebagai solusi kontainer.

Pengeringan zat padat dari 
Separator (Pemisah)
Produk kering sangat cocok 
digunakan sebagai bahan bakar 
serta sebagai alas pada peternakan 
hewan perah.

Pengeringan zat cair 
Cairan dengan kandungan TS 
minimum sekitar 8% dapat 
dikeringkan tanpa melalui proses 
pemisahan untuk memanfaatkan 
kelebihan panas mesin tersebut. Ini 
merupakan cara yang sangat baik 
dalam memproduksi pupuk.

Sistem pengeringan biomassa untuk 
biogas, gasifikasi, dan pirolisis.

Pembersihan udara secara biologi 

maupun kimia

Pembersihan udara sering 
digunakan untuk membersihkan 

udara setelah proses pengeringan. 
Dorset memproduksi sistem 

pembersihan udara untuk 
mereduksi emisi 

 - Ammonia
 - Debu
 - Bau

Pengeringan serpihan kayu
Dorset Dryer Tomo dirancang khusus 
untuk mengeringkan serpihan kayu. 
Serpih kayu yang telah dikeringkan 
akan meningkat nilai bakarnya dan 
menurunkan biaya penyimpanan.



Kotoran unggas yang 
berbentuk pelet kering 

adalah pupuk unggulan yang 
populer. Pra-pengeringan 

yang dilakukan di kandang 
sudah makin jarang 

dilakukan. Melewatkan 
pra pengeringan dapat 

mengurangi biaya listrik 
secara signifikan. Udara 

peternakan dengan suhu 20 
derajat atau lebih biasanya 

cukup untuk mengeringkan 
sejumlah kotoran yang 

diproduksi setiap hari. Suhu 
tinggi dan kelembaban 

rendah memberikan hasil 
pengeringan yang terbaik. 
Sistem pengeringan dapat 

diletakkan di belakang atau di 
sepanjang sisi kandang.

Kotoran ternak dikeluarkan setiap hari dari 

kandang, kemudian dikeringkan dengan 

menggunakan alat pengering selama dua 

hari. Tindakan ini membatasi pembentukan 

amonia dan mengoptimalkan kandungan 

nitrogen pada produk akhir. Hasilnya, 

kandungan amonia di udara menjadi lebih 

sedikit, sedangkan nilai amonia pada 

produk akhir jadi lebih tinggi.

Sistem pengeringan Dorset telah diakui oleh 

pemerintah Belanda sebagai suatu sistem 

yang mereduksi emisi amonia dari kandang 

unggas. Selain itu, debu dan terutama debu 

halus disaring dari udara peternakan oleh 

lapisan kotoran (manure layer). Debu (halus) 

berkurang hingga 70% dari jumlah total pada 

kandang: 55%. (E.6.4.2)

Pollo Dua: lebar 200 cm
Pollo Tiga: lebar 300 cm

Lapisan kotoran ternak: 2 ,4,  
atau 6.

Permukaan pengeringan 
maksimum adalah 460 m2.

Cocok untuk 30.000-270.000 ekor 
ayam per pengering.

Versi kontainer: Tomo dryer 
(Pengering Tomo)

Pengering satu lapis dalam 
versi pasang dan pakai untuk 
penggunaan di luar ruangan.

Plat baja berlubang-lubang dengan lapisan 

permukaan yang halus digunakan sebagai 

dasar Dorset Dryer (Pengering Dorset). 

Konstruksinya yang kokoh memungkinkan 

plat menampung lapisan kotoran yang tebal 

(15-18 cm) sehingga proses pengeringan 

dapat berlangsung dengan sangat efisien. 

Plat baja ini juga memungkinkan desain 

Pengering yang lebih kompak. Apabila udara 

peternakan digunakan untuk pengeringan, 

maka ukuran pengering bergantung pada 

jumlah ayam dalam kandang. Jumlah ayam 

per m2 permukaan pengeringan bergantung 

pada iklim: 400 – 600 ekor ayam per m2. 

Hanya sejumlah kecil udara peternakan 

yang dialirkan melalui pengering (1 atau 

1,5 m3/ jam/ ayam). Sementara sisanya 

(aliran udara musim panas) akan keluar 

langsung menuju udara terbuka. Misalnya, 

pengering untuk 80.000 - 120.000 ekor ayam 

mempunyai dimensi panjang 27 meter, lebar 

2 meter, dan tinggi 3 meter. Kualitas industri 

dari pengering menjamin alat tersebut 

dapat digunakan tanpa gangguan. Sistem 

ini sepenuhnya bekerja secara otomatis 

sehingga tidak perlu dipantau.

Pengeringan kotoran unggas dilakukan 
di kandang atau pada unit-unit terpusat.

Animasi:
Tinjauan lengkap 
proses pengeringan 
kotoran dalam suatu 
peternakan unggas.

Pengeringan dengan 
menggunakan udara 

buangan kandang
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dan pengemasan untuk menimbang dan 

mengemas karung ukuran besar serta 

dilengkapi juga dengan penimbangan dan 

pengisian wadah serta karung berukuran kecil.

Mesin Pelet Dorset adalah solusi siap pakai 

untuk memproduksi pelet. Mesin pelet ini 

dapat langsung digunakan setelah sistem 

pengeringan Dorset guna memproses produk 

kering menjadi pelet. Cara ini menghasilkan 

produk akhir yang berkualitas tinggi dan 

membuka peluang baru pemasaran. Kotoran 

ternak yang telah kering kemudian dibentuk 

jadi pelet dan dijaga dalam suhu 70°C 

selama satu jam untuk sanitasi. Sehingga 

pelet tersebut bebas kuman dan layak 

untuk diekspor. Proses pembentukan pelet 

tersebut mengubah kotoran unggas menjadi 

produk yang dapat diangkut dalam jarak 

jauh. Dorset memiliki sistem penimbangan 

Mesin pelet Dorset berkapasitas 800 kg/ 

jam yang dilengkapi dengan instalasi 

penimbangan/ pengisian untuk karung 

ukuran 10-25 kg.

Mesin Pelet Dorset biasa 
terdiri dari:
• Bungker Asupan 
• Gurdi 
• Penepung 
• Dosis input, kontrol frekwensi 
• Pencetak pelet 
• Unit sanitasi 
• Unit Pendingin dengan kipas  
   angin 
• Saringan 
• Elevator 
• Panel kontrol, sudah  
   termasuk pengkabelan

Instalasi penimbangan/ 
pengarungan terdiri dari:
• Elevator
• Wadah penyimpanan 
• Sistem penimbangan 
• Sistem pengisian 
• Sistem penyegelan/  
   penjahitan karung

Karung besar:
• Sistem penimbangan dan  
   pengisian untuk karung besar

Mesin Pembuatan Pelet Dorset

Mesin pelet Dorset tersedia 
dengan ukuran produksi sebagai 
berikut:

• 200 kg/ jam 
• 400 kg/ jam
• 800 kg/ jam
• 2.000 kg/ jam
• 5.000 kg/ jam
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Pirolisis merupakan suatu metode yang sangat 

efisien untuk mengubah kotoran unggas menjadi 

listrik dan pupuk konsentrat dalam jumlah besar. 

Proses ini bukanlah proses bakterial, melainkan 

proses termokimia dan, karena itu, proses ini 

berlangsung cepat dan dapat diandalkan.

Proses pirolisis mengubah kotoran unggas yang 

telah kering menjadi 50% minyak dan gas serta 

50% pollochar. Pembakaran dapat mengubah 

campuran minyak dan gas menjadi listrik. Melalui 

turbin uap atau ORC. Kelebihan panas dapat 

digunakan untuk pengeringan.

Pollochar adalah pupuk konsentrat yang dapat 

disimpan untuk jangka panjang, walaupun 

di daerah tropis. Kandungan energinya 

memungkinkan Pollochar digunakan sebagai 

sumber energi di daerah-daerah yang sangat 

membutuhkan energi ramah lingkungan.

Kotoran unggas Pengering (Dryer) Pembuatan pelet 

Listrik

Pirolisis

Pupuk hitamPanas

Pirolisis adalah 
dekomposisi 
termokimia 

biomassa pada 
suhu yang 

meningkat tanpa 
oksigen

Pirolisis:
Energi Ramah Lingkungan dan Pupuk Hitam

Pupuk hitam pollochar 50%

Pelet  
kotoran unggas

minyak & gas 50%

Pupuk/ Energi

Energi  
Listrik/ Panas



Teknologi RFID
dan identifikasi 
elektronik

Sistem pembersih 
udara dan sistem 
penyortiran

Instalasi pengeringan 
yang memanfaatkan 
panas yang tersisa
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