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Madu adalah salah satu bahan yang higroskopis atau mudah menarik air karena secara alami 
madu mengandung konsentrasi gula yang tinggi. Pada keadaan kelembaban relatif udara yang 

tinggi dan pada temperatur yang relatif tinggi madu akan menyerap air sehingga makin encer dan 
mudah terfermentasi. Umumnya kadar air madu alami Indonesia adalah diatas 21 persen, padahal 

permintaan konsumen adalah dengan kadar air 17-21 persen.  
Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dilakukan pengolahan madu untuk 
meningkatkan kualitas madu. Salah satu cara ialah dengan metode pengeringan atau penurunan 

kadar air dalam suatu bahan dengan sistem penyemprotan. Alat pengering yang digunakan 
adalah spray dryer, yaitu alat pengering yang menghasilkan produk berupa butiran halus dari 

bahan masukan berupa cairan. 
Telah dilakukan dilakukan perancangan mesin mesin spray dryer oleh Ahmad Fauzan HS dan 
Abdullah Halim (2002). Namun terdapat banyak kekurangan dalam desain nosel yang 

digunakan. Maka dari itu penulis melakukan suatu perancangan desain nosel tipe spiral ganda 
dan mengujinya di lapangan. Dengan alasan bahwa dengan nosel tipe spiral ganda akan 

memberikan laju aliran yang cepat karena terdapat spiral pada ujung nosel sehingga 
meminimalisasi terjadinya sumbatan. Sehingga akan menghasilkan pengkabutan yang halus.  
Dari hasil perhitungan diperoleh data spesifik desain nosel: Kapasitas mesin spray dryer 30 

kg/jam, diameter dalam nosel 8 mm, diameter pipa keluar 3 mm, diameter pipa penyalur 20 mm, 
diameter pipa masuk nosel 12 mm. Volume madu dalam storage 0.0212 m3 atau setara dengan 

21.2 liter/jam, Kecepatan madu di ujung nosel 0.008311cm/s, Luas penampang pipa aliran madu 
50.2 mm2, Kecepatan relatif : 5.51 m/s.  
Dan dari hasil pengujian yang dilakukan ternyata mesin spray dryer yang didesain mampu 

menurunkan kadar air hingga mencapai 19 % dari kondisi kadar air awal 30 %.  

 


