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ÖZET 

Doktora Tezi 

BASINÇLI HAVA KULLANILAN İNFRARED ISITICILI KURUTUCUDA 

KABUKLU FINDIK KURUTULMASI 

Cengiz Özdemir KELEŞ 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Kamil SAÇILIK 

Bu çalışmada kabuklu fındığın kısa sürede düşük maliyetle kurutulması amacıyla bir 

makina tasarlanmış ve test edilmiştir. Kurutma deneyleri bu tasarımın prototipi ile 

üretim sahasında yapılmıştır. Tasarlanan makina kurutma havası olarak nemi alınmış 

basınçlı sıcak hava kullanmaktadır. Deneyler sırasında dış ortam nemi 14-16 g/kg hava 

seviyesinde iken kurutma havasının nemi tüm testler boyunca yaklaşık 1 g/kg hava 

seviyesinde seyretmiştir.  Kabuk sıcaklığını sınır değerde tutarak farklı debilerde hava 

kullanılmıştır. Deneylerde fındığın kuruma sırasında kabuk sıcaklığı için 50 °C sınır 

değer kabul edilmiştir. Kabin içinde sıcaklık dengesinin sağlanması için infrared 

ısıtıcılar kullanılmıştır. Farklı nem içeren fındıklar için, uygun ayarlar kullanılarak 10-

18 saat civarında kuruma süreleri tespit edilmiştir. İki ayrı hasat sezonunda yapılan 

deneylerle elde edilen verilerin termodinamik analizleri ve hesaplamaları yapılmış, 

enerji tüketimi izlenmiş, deneysel veri ile hesaplamalar karşılaştırılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar basınçlı hava kullanmanın kurutma hızını arttırdığını ortaya koymuş, 

uygulanan yöntemle özgül enerji tüketiminin 2.5 kWh/kg su (9 MJ/kg su) civarında 

olduğu görülmüştür. 

 

Şubat 2018, 124 sayfa  

Anahtar Kelimeler: Fındık Kurutma, Infrared Kurutma, Kurutmada Basınçlı Hava 
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ABSTRACT 

Ph.D. Thesis 

DRYING OF SHELLED HAZELNUT IN AN INFRARED HEATED DRYER USING 

COMPRESSED AIR 

Cengiz Özdemir KELEŞ 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Agricultural Machines and Technologies Engineering 

 

Supervisor: Prof. Dr. Kamil SAÇILIK 

In this thesis, a prototype machine was designed to dry hazelnut in shell in shorter time 

with less cost and produced to perform field tests. The machine was designed to use 

dehumidified hot compressed air as drying air. Ambient moisture level was about 14-16 

g/kg air while drying air had 1 g/kg air during all tests. Drying air were applied at 

different flow rates keeping shell temperature at a specified level. The limit of hazelnut 

shell temperature was assumed 50 °C.  Infrared heaters were used to keep homogeneous 

temperature in machine cabinet. Proper test arrangements resulted 10-18 hours drying 

time for different hazelnuts with different level of moisture contents. Tests were 

performed in two harvest seasons and psycrometrical analysis were performed with 

obtained data. Energy consumption was measured and experimental data were 

compared with calculations. Results proved that using compressed air increased the 

drying rate significantly and unit energy consumption was determined as 2.5 kWh/kg 

water (9 MJ/kg water) approximately 

 

 

February 2018, 124 pages  
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1. GİRİŞ 

1.1 Fındık ve Özellikleri 

Anavatanı Türkiye olan fındık (Betulaceae Corylus) bütün ılıman iklim kuşaklarında 

yetişebilen, geniş bir coğrafyaya yayılmış yağlı tohumlu sert kabuklu bir yemiştir. 

Neredeyse dünya çapında geniş bir alanda yetişebilmekle beraber, ticari fındığın en iyi 

yetişebildiği, en iyi kalitenin elde edildiği bölge ülkemizde Doğu Karadenizin kıyısı ile 

600 m rakım arasında kalan kesimlerdir. Daha yükseklerde veya ılıman iklim kuşağı ile 

soğuk iklim kuşağı arasındaki bölgelerde, hatta tropik bölgelerde de yetişebilir ancak 

aynı verim ve kalite elde edilemez. 

Fındık, yıllık yağış miktarı 750 mm’den fazla olan, kışları don olmayan (en düşük 

sıcaklık -8 °C) ve yaz aylarında sıcaklığı 36 °C’yi geçmeyen bölgelerde daha iyi 

yetişmektedir. Daha az yağışlı yerlerde sulama desteği ile de yetişebilir ama ideal bölge 

ile ne kadar fark varsa, ürün kalitesi ve verimi o kadar farklılaşmaktadır. Yağ içeriği, 

depolama koşulları ve lezzet olarak ideal fındık Giresun ve çevresinde bulunmaktadır. 

Diğer bölgelerdeki fındıklar buna yaklaşabildiği ölçüde kaliteli kabul edilirler (Köksal 

2002). 

Türkiye, dünyadaki toplam üretimin % 60-80’ini karşılamaktadır. Bu nedenle, dünyada 

ana üretici konumundadır. Ancak iklim koşullarına göre yıllar arasında farklılıklar 

olabilmektedir. Diğer önemli fındık üreticileri olarak İtalya, İspanya, Gürcistan, ABD 

ve Azerbaycan sayılabilir. Ayrıca Çin, İran, Şili, Avustralya, Fransa, Polonya, 

Yunanistan, Belarus, Hırvatistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya, Kamerun, Portekiz, 

Moldova, Ukrayna, Tacikistan, Tunus, Slovakya, Slovenya, Suriye, Kıbrıs, Arjantin, 

Avusturya, Estonya, Yeni Zelanda ve Romanya gibi ülkelerde de küçük miktarlarda 

ticari üretim yapılmaktadır (http://arastirma.tarim.gov.tr 2014). 

Yaprak ve meyve formlarına göre farklı türleri olan fındığın resmi kayıtlara geçmiş 

(Tarım Bakanlığı Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü verileri) 18 türü Türkiye’de 
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yetişmekte olup, daha fazla sayıda çeşit de diğer ülkelerde görülmektedir (Köksal 2002, 

http://arastirma.tarim.gov.tr 2014). 

Fındık çok farklı alanlarda kullanım bulan bir tarım ürünüdür. Önceleri sadece 

kuruyemiş ve çerez olarak tüketilen fındık; günümüzde % 80 oranında çikolata 

sanayinde (kıyılmış, dilinmiş, öğütülmüş olarak), bisküvi, şekerleme, tatlı, pasta, 

dondurma vs. imalatında kullanılmaktadır. Kavrulmuş veya çiğ fındığın yanı sıra, 

işlenmiş fındık da çeşitli ürün formlarında tüketime sunulmaktadır. Fındık ezmesi, 

helvası, fındıklı kakaolu krema gibi ürünler en yaygın olanlarıdır. 

Çikolata ve bisküvi imalatında, dünyanın yıllık iç fındık tüketimi 300.000 tonu aşmıştır. 

Fındık unu, çikolatalı ürünlerin temel hammaddelerindendir. İç piyasa ve ihracatta 

değerlendirilemeyen fındıklar, yağlık olarak veya başka kimyasal katkı maddelerinin 

elde edilmesinde de kullanılmaktadır. Bundan başka, rafine edilip yemeklik yağ olarak, 

temizleyici, nemlendirici ve dağıtıcı olarak, gres yağı üretiminde, koruyucu boya 

endüstrisinde kurutucu olarak, kimyasal tepkimelerde katalizör olarak, ilaç ve kozmetik 

endüstrisinde yardımcı hammadde olarak, el ve lastik eldivenlerin dezenfeksiyonunda, 

tıbbı aparatların sterilizasyonunda, yaraların pansumanında, kadın doğum hastalıkları, 

deri-ağız hastalıklarında antiseptik olarak, sanayide yüzey aktif maddesi, korozyon 

inhibitörü, yağlama, metal kesme yağları, metal temizleme ve asfalt plaka üretimi gibi 

pek çok alanda değerlendirilmektedir. Ayrıca, yağ çıkarılması ile arta kalan küspe, 

yüksek oranda protein içermekte olup (% 38-45), hayvan yemi olarak yem sanayinde 

kullanılmaktadır (http://www.giresunziraatodasi.org.tr 2015). 

İç fındık elde edilmesiyle kalan fındık kabuğu, fındık üretilen yörelerde değerli ve 

yüksek kalorili yakacak olarak kullanılır. Pide ve ekmek pişirilen taş fırınlar için en 

önemli yakıttır. Fındık kabuğu yonga paneller için bir hammaddedir ve ayrıca boya 

sanayinde yararlanılır. Ayrıca kömürleştirme yolu ile briket kömürü, aktif kömür ve 

sınai kömür elde edilmektedir. Fındık yaprağı ve zurufları, doğal gübre olarak yeniden 

fındık bahçesine ve tarım alanlarına döner. Zuruf ile organik gübre üretilmesine dair 

bilimsel ve teknolojik çalışmalar vardır (http://www.giresunziraatodasi.org.tr 2015). 
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Sonuç olarak, büyük ekonomik bir değer oluşturması ve ülkemizin en önemli üretici 

olması sebebiyle fındığın kullanım alanları çeşitlenirken, bir yandan da üretim 

alanlarının ıslahı ve fındık işleme tekniklerinin geliştirilmesi yoluyla kalitenin 

arttırılması sayesinde topraktan yetişen ürün üzerine konulan katma değer artacak, ülke 

ve yöre ekonomisine olan katkısı büyüyecektir. 

1.2 Fındığın Kurutma İhtiyacı ve Depolama Şartları 

Gıda tedarik zincirinin en önemli aşamalarından birisi depolamadır. Çoğu tarım ürünü 

kısa bir süre içinde hasat edilir ama yıl boyu tüketilir. Fındık ve diğer tüm kabuklu 

yemişler de böyledir ve bazı sebzeler gibi yıl boyu özel koşullar sağlanarak 

üretilemezler. Bu çalışmanın odak konusu olan fındık yaklaşık bir ay içinde hasat edilir 

ve depolamaya uygun hale getirilir. Bütün yıl boyunca muhafaza edilen ürünün büyük 

kısmı sert (taş) kabuklu fındık şeklinde depolanır. 

Bahçeden sofraya kadar uzanan zincir içerisinde fındığın kalitesine en çok etki eden 

aşama kurutmadır. Fındığın kalitesini düşüren veya atık hale getiren çeşitli küf ve 

mantarların ürettiği toksinler vardır. Bunların en yaygın ve tehlikeli olanı aflotoksindir. 

Küçük miktarlarda aflotoksin tespit edilmesi halinde bile ürün istenmemekte ve ihraç 

edilmiş ürünler bazen iade edilebilmektedir. Aflotoksini üreten Aspergillus flavus ve 

Aspergillus paraticus küf mantarları (fungus) su aktivitesinin yükselmesiyle aktif hale 

geçmektedir. Daha meyve dalında iken bulaşabilen bu küfler su aktivitesinin 0.5’in 

üzerine çıkması ile çoğalmakta ve bulunduğu yığına bulaşabilmektedirler. Yağışlı geçen 

mevsimlerde yetişme aşamasına gelmiş meyvenin aşırı nem içinde kalması halinde 

küflenme artmaktadır. Hasat edilmiş meyve için ise en büyük risk su aktivitesinin 

düşürülmesine fırsat olmadan, yani kurutulmadan nemli olarak zaman geçirilmesidir.  

Yarım günden kısa sürelerde naylon çuvalda bekletmek veya büyük yığınlar halinde 

tutmak bile kurutulmamış fındıkların küflenmesini hızlandırmaktadır. Hasat edilmiş 

fındığın meyvesi kahverengiye dönmüş, yani yaklaşık neminin % 15 yaş baz (y.b.) 

olması gerekirken bir çok yerde % 20 y.b. veya daha fazla nem içeren ürün hasat 

edilmektedir. Fındık yetişme alanlarının hepsinin kolay ulaşılamıyor oluşu, hasadın 
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makinalaşmamış olması ve hasat sezonunun ortasından itibaren yağmurların artması 

hasadın erken veya düzensiz aralıklarla yapılmasını bir ölçüde zorunlu kılmaktadır. 

Geleneksel kurutma (güneş altında sergi) yönteminde sık sık ürünlerin karıştırılarak 

havalandırılması sağlanmaktadır. Aksi halde % 15-25 nem içeren fındıklar çok hızlı bir 

şekilde küflenirler. Küf mantarları yeni hasat edilmiş ürünün içinde zaten vardır, şartlar 

uygun olduğunda hızla çoğalırlar, ayrıca ot veya toprağa serilirse ayrıca mantar kapma 

riski de bulunmaktadır. Güneşin olmadığı, yağmurun yağdığı, serginin iyi korunamadığı 

veya iyi havalandırılmadığı durumlarda küflenme oranı artmakta ve ürün kalitesi 

olumsuz etkilenmektedir. 

Meyve, sebze ve kuru yemişler aynı zamanda biyolojik olarak canlı durumda 

olduklarından fotosentez devam etmekte ve ısı yaymaktadırlar. Bu nedenle atmosferik 

koşullarda ürünün hem nemini muhafaza ederek, hem de küflenme veya çürümeye izin 

vermeden depolanması zordur. Ürünün taze tüketilmesi veya kısa süreler için soğukta 

depolanması gereği ortaya çıkar. Bir çok meyve ve sebze için denge bağıl nemi (DBN) 

% 90 (su aktivitesi 0.9) veya daha fazla olduğu için satın alınan ürünler bu kadar nemin 

bulunmadığı ev ortamında tüketilene kadar su kaybetmekte ve dış kabukta kuruma, 

buruşma meydana gelmektedir. Bunun nedeni insanlar için normal olan % 20-60 dış 

ortam hava bağıl neminin yaş meyve sebze için düşük olmasıdır. Kabuklu yemişler için 

durum farklıdır. Genelde su aktivitesi en çok 0.6 olacak şekilde ve yaş meyve, sebzeye 

göre çok uzun süre depolarda bekletilebilirler (Yağcıoğlu 1999). 

Ülkemizde üretilen fındıklar aynı yıl satılsa da hemen tüketilip bitirilmez. Hasat edilmiş 

fındığın doğrudan depolanması mümkün değildir. Oysa birçok yaş meyve ve sebze 

soğuk hava depolarına doğrudan alınabilmektedir. Fındığın depoya alınabilmesi, hatta 

bir çuval içinde bekleyebilmesi için bile özel koşullar gereklidir. Fabrika, üretici ve 

tüccar depolarında bulunan geçmiş yıllardan kalan fındıklar neredeyse Türkiye’nin bir 

yıllık üretimi kadardır. Üretimin aşırı arttığı bazı yıllarda piyasaya üç yıl öncesinden 

kalan fındıkların sürüldüğü de olmuş, bunlar yemeklik yağa ve diğer sanayi kullanımına 

verilmiştir. Diğer kabuklu yemişlerden farklı olarak fındığın boşluk, çatlak veya 

geçirgen gözenek içermeyen taş kabuklu yapısı depolama için avantaj sağlamaktadır. 
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Depolanmış fındık içinde taş kabuklu yapısı bozulmuş olan ürünler (çatlak kabuk veya 

kabuksuz) daha kısa sürede bozulmaktadır. Taş kabuk, ürün kalitesini daha iyi 

korumaktadır. 

Fındığın hasadı ve hasat sonrası işlemleri üreticiler tarafından çok profesyonel olmayan 

koşullarda yapılmaktadır. Üreticilerin sahip olduğu imkanlar, dolayısıyla yapılan 

işlemlerin sonuçlarında da farklar olabilir. Kurutma sonrası satılan ürünleri toptancılar 

veya fındık işleyen fabrikalar almakta ve muhafaza etmektedirler. Ürünün tamamına 

yakını fabrika ve tüccar depolarında saklandığı için, depolama aşaması diğer aşamalara 

göre daha sağlıklıdır. Ürünün kapladığı hacim veya ağırlığına göre değerinin pek çok 

tarım ürününe göre yüksek olması, depolama şartlarına daha fazla hassasiyet 

gösterilmesinin ana sebebidir. 

Fındık büyük ölçüde kabuklu olarak depolanmaktadır. Oysa son tüketiciye yaklaşıldığı 

oranda ürünün piyasaya arzı daha çok iç fındık şeklindedir. Piyasaya arz öncesi kabuklu 

fındık depolardan alınarak iç fındık haline getirilir. Üretim süreçlerinin sürekliliği için 

bir miktar iç fındığın stokta tutulması mecburidir. Üretim tesislerinde veya piyasaya arz 

için depolarda kabuklu fındıktan daha az miktarda iç fındık, çiğ veya kavrulmuş olarak 

muhafaza edilmektedir.  

Kabuğun olmaması iç fındığın depolama süresini kısaltmakta ve depolama şartlarının 

daha dar limitler içinde olmasına yol açmaktadır. Kabuğun yokluğu ambalaj ile bir 

ölçüde telafi edilmeye çalışılmaktadır. Yapılan bir çalışmada vakum ambalaj veya 

modifiye ortam (karbondioksit veya azot) içine konmuş fındıkların 20-25 °C oda 

sıcaklığında ve % 60-65 bağıl nem ortamında kalitesinin muhafaza edilerek uzun süre 

saklanabildiği görülmüştür (Çetin vd. 2000). 

Ambalaj veya modifiye havanın olmadığı hallerde tavsiye edilen koşullar 5-10 °C 

sıcaklık ve % 50-60 bağıl nemdir. Bu arada fındık içinin % 5 civarında nem içermesi 

daha uygundur. Bu koşullarda iç fındık tadını muhafaza ederek 12 ay güvenle 

korunabilmektedir. Fındığın kalitesini etkileyen bazı kimyasalların değerleri özellikle 

ilk 6 aydan sonra değişmektedir.  
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Kabuklu fındığın depolama koşulları iç fındığa göre daha geniştir. Uzun yıllara dayanan 

uygulama tecrübesi ve yapılmış çalışmalara göre 15-20 °C sıcaklık ve % 70 bağıl nem 

altında 2 yıl, 0-2 °C ve % 65 bağıl neme sahip soğutmalı depolarda 4 yıla kadar 

saklanabilmektedir. Her durumda da, kuru fındığın saklandığı ortamdaki su aktivitesinin 

0.6-0.7 olması gereklidir. Ortamın bağıl nemi, sıcaklıktan daha etkilidir. Düşük bağıl 

nem fındıkta hafiflemeye ve meyve kalitesinde düşmeye yol açar. Yüksek bağıl nemli 

ortamlar ise, fındıklarda küflenme, enzim faaliyeti, bayatlama, glikoz miktarında artış, 

pH değerinde düşme ve asitlenme görülmesine neden olur (Okuroğlu ve Örüng 2000). 

İdeal olarak, mümkünse modifiye havalı ortamda (karbondioksit veya % 99 azot), 

olmazsa soğutmalı ortamda saklanmalıdır. Ortam sıcaklığında saklanan fındığın yağ 

asitleri ve doymuş yağ oranları hızla değişmektedir (Ghirardello vd. 2013). 

Daha uzun süre saklama için depolarda soğutma ve nem alma-nemlendirme özelliği 

olmalıdır. Hem kabuklu, hem de iç fındık için depolamanın birinci koşulu, fındık içinin 

en fazla % 5-6 y.b. nem içermesidir. Depolanacak fındığın nem içeriği hakkında gerek 

yerli ve gerek yabancı kaynaklarda kavram ve değer konusunda küçük farklar vardır. 

Bütün çalışmaların toplamı, özeti sayılabilecek olan ürün standardına göre, iç fındıkta 

nem en çok % 6y.b., aynı sırada kabuğunda % 12 y.b. olmalıdır (Anonim 2001a). 

Hasat edilen fındıkların test öncesi ölçümleri yapıldığında kabuk ile fındık içinin farklı 

nemlere sahip olduğu görülmüştür. Bu çalışma kapsamında çok sayıda kurutma testi 

yapılmış olup, her biri öncesinde nem ölçümleri yapılmıştır. Uygulanan testlerde 

kullanılan numunelerin kabuk nemleri % 19.1-22.1 y.b. iken, iç nemlerinin 15.3-20.8 

y.b. aralığında olduğu tespit edilmiştir. Hasat edilmiş fındıktaki nem homojen dağılmaz, 

kabuk daha nemlidir. Kurutulmuş fındıkta aradaki fark oransal olarak daha da 

büyümektedir. 2010 yılında yapılmış benzer bir kurutma denemesinde aşırı kurutulan 

fındıkların iç nem içeriği y.b. % 3.1’e, kabuğun nem içeriği y.b. % 7.05’e kadar 

düşürülmüştür (Keleş ve Saçılık 2010). Kışı Ankara koşullarında geçiren bu fındıklar 

2011 Mayıs ayında Ordu’ya götürülmüş ve iç nemi % 5.5 y.b., kabuk nemi % 11 y.b. 

olarak ölçülmüştür. Ortam nemi aşırı düşük değilse, aşırı kurumuş da olsa denge nemine 

gelmektedir. 
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Bir çok kaynakta kabuklu kurutulmuş fındık için % 8-9 y.b. civarı nem içeriği verilse 

de, bu değer kabuk ile iç fındığın ortalamasıdır. Bu sırada iç fındık % 5-6 y.b., kabuk ise 

% 10-12 y.b. civarında nem içermektedir. Kurutma işleminin hızlı olması halinde 

kabuktaki nem biraz daha düşebilir ancak uygun depolama sırasında tekrar dengeye 

gelecektir. 

1.3 Kurutmada İnfrared Enerji ve Karbon Filmler 

Elektromanyetik tayf içinde görünen ışığın bir üst dalga boyları infrared olarak 

tanımlanır. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık yarısı infrareddir. 0.78-1000 m 

aralığındaki dalgalar infrared olup yapılan sınıflandırmalarda genellikle üç bölgeye 

ayrılır (Anonymous 2007). 

Çizelge 1.1 İnfrared dalga tipleri (Anonymous 2007) 

İsimlendirme Dalga boyu (m) 

NIR (Near/Low Infrared) 

Yakın/düşük/alt infrared 

A : 0.78 – 1.4 

B:    1.4 – 3.0 

MIR (Middle/Medium Infrared) 

Orta infrared 
3 – 50 

FIR (Far/Long Infrared) 

Uzak/uzun infrared 
50 – 1000 
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Şekil 1.1  Elektromanyetik tayf içinde infrared (http://www2.ucdsb.on.ca 2011) 

İnfrared enerjinin doğal kaynağı güneştir, bununla beraber püsküren yanardağlar, aşırı 

ısınan kömür sobası da infrared enerji yayar. Kaynaktaki sıcaklık arttıkça infrared ısı ile 

enerji transferi de artar. Endüstriyel infrared enerji kaynakları elektrikli veya gazlı 

ısıtıcılardır. Bunlar sırasıyla % 40-70 ile % 30-50 verimle çalışırlar, yani ürettikleri 

ısının infrared iletim oranları bu kadardır. Enerjinin geriye kalanı ışık, iletim ve 

konveksiyon ile aktarılmaktadır (Fasina 2003). 

Karbon malzemeye elektrik verildiğinde infrared enerji yayması daha eski yıllarda 

bilindiği halde, karbonu bir film tabakası şeklinde şekillendirip bunu bir tür elektrikli 

ısıtıcı olarak üretmek 90’lı yılların sonuna doğru mümkün olmuştur. Karbon filmlerin 

çalışma sırasındaki yüzey sıcaklığı 20-80 °C civarındadır.  

Wien yasasına göre kara cisimler tek dalgaboyunda enerji yaymaz, enerjinin 

yoğunlaştığı bir dalgaboyu vardır ve bu tepe noktası yüzey sıcaklığına bağlıdır. 
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p =  2900/T             (1.1)

p  : Enerjinin en yoğun transfer edildiği dalgaboyu (m) 

T : yüzey sıcaklığı (K) 

Güneşten dünyaya ulaşan infrared enerji en çok 3-5 m dalgaboyu aralığında olduğu 

halde, karbon filmlerin yaydığı enerjinin yoğunlaşma bölgesi 8-10 m olup bu dalga 

boyları canlıların ısıyı en iyi soğurduğu aralıktır. Çıplak bir insanın vücut yüzey 

sıcaklığının 300 K civarında olduğu düşünülürse, karbon film ile insanın aynı 

dalgaboyunda enerji yaydığı anlaşılmaktadır. Karbon filmler diğer infrared ısıtıcılardan 

farklı olarak açık havada % 90 veya daha fazla enerjiyi infrared olarak iletir. 

Karbon ısıtıcı, karbon infrared ısıtıcı, karbon film gibi çeşitli adlarla anılan ürün açık 

havada yaz ayında dahi en çok 50-60 °C sıcaklık verecek şekilde ayarlanabildiği için, 

gıda maddelerine temas etmesinde sakınca olmamaktadır. Bu özelliği sayesinde karbon 

filmler, biber kurutma amacıyla Kore’de sergi altı veya raf ısıtıcı olarak 

kullanılmaktadır (Anonim 2016). 

Sergi altı kullanılması halinde ısıtıcının infrared özelliği kullanılmamakta, sadece 

homojen bir ısı kaynağı olarak işe yaramaktadır. Brandanın içine yerleştirilen karbon 

film, üzerine serilen biberleri ısıtırken, ayrıca üstten de güneş enerjisi kullanılmakta, 

böylece daha az karıştırma ihtiyacı duyan ürünler daha homojen ve hızlı kurutulmakta, 

ayrıca kuytu yerlerde nem birikmesi de önlenmektedir. 
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Şekil 1.2  Karbon infrared film örnekleri 

Sıcak serginin yağmur veya çiylenmeye karşın toplanması gerektiğinden, serginin sık 

sık katlanması karbon filmin deforme olup bozulmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, 

karbon filmin raf sistemine uyarlanması daha iyi bir uygulama olmuştur. Kurulum 

maliyetinin artmasına yol açmakla beraber daha az sergi alanı gerektirir ve doğal 

havalandırma yerine cebri havalandırma ile kurutma hızının arttırılması mümkündür. 

Şekil 1.3’de görünen rafların her birisi karbon film ile alttan ısıtılmaktadır. 

 

Şekil 1.3 Isıtıcı filmlerle yapılmış biber kurutma düzeneği – Güney Kore 
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Bu uygulamada karbon film brandaya temas etmekte olup, ısının bir kısmı temas 

yoluyla iletilmekte, bir kısmı da infrared olarak ürünlere geçmektedir. Buna bir 

alternatif de, ısıtıcının rafların arasına yerleştirilmesidir. Bu durumda infrared filmler 

şekil 1.4’de gösterildiği gibi her iki tarafı da görerek, daha çok ışıma ile ısıtır. 

 

Şekil 1.4 Isıtıcı filmlerin üstten konumlandırılışı 

Biber uygulamaları örnek alındığında, fındık için de sergi sisteminin mümkün olduğu 

açıktır. Yerden kazanmak amacıyla önce “sıcak dolap” denemesi yapılmıştır. 

 

Şekil 1.5 Isıtıcı film takılı dik panelli fındık kurutucu 
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Havalandırmanın yetersiz olması sebebiyle sıcak dolap başarılı olamamış, karbon 

filmlerin raflı sisteme uyarlanması yoluna gidilmiştir. 

 

Şekil 1.6 Isıtıcı Film Takılı Yatay Panelli Fındık Kurutma 

Fındığın taş kabuklu bir meyve olması sebebiyle, infrared ısıtma yaş meyve ve sebzede 

olduğu kadar büyük bir avantaj sağlamamaktadır. Infrared enerjinin doku içine işleme 

özelliği vardır. Ancak taş kabuk bunu azaltmaktadır. Sergi, dolap ve raf sistemlerinde, 

bilimsel olmayan ölçüm ve gözlemler sonucu havalandırmanın yetersiz olduğu 

görülmüştür. 

Havalandırmanın yetersiz olmasının iki sebebi vardır. Birincisi buharlaşma, doğal 

havalandırma ile yapılmaktadır. Hava üfleme veya hareket ettirme için bir düzenek 

yoktur, ve ayrıca ürünün karıştırılması bu düzeneklerde mümkün olmamıştır. 

İkinci sebep, bölge havası çok nemlidir. Bu havanın nem alma kapasitesi (AKP – 

Adiabatik Kurutma Potansiyeli) düşüktür. Fındığın iç nemi azaldıkça, havanın nem 
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alma kabiliyeti daha da azalmaktadır. Açık havada kurutma yapmak fındığın yetiştiği 

yörelerin tamamında mümkün değildir. Bölgenin bir kısmında sis ve yağmur çok sık 

görülmekte olup, bazı yıllar fındıklar hiç serilme fırsatı bulamadan çürümektedir. 

Ele alınan bilimsel çalışmalar ve infrared karbon filmin fındık kurutmada denenmesi ile 

elde edilen bilgi ve tecrübe ışığında, ürünün kurutma işlemi sırasında karıştırılması, dış 

ortam havasından izole edilerek koşullandırılmış havanın ürünle homojen teması, ve 

yalıtımlı bir ortamda kurutma yapılmasının gerekli olduğu görülmüştür. 

Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için bir makina tasarlanmış ve bu çalışma için bir 

prototip imal edilmiştir. Makinada ürün döner silindir içine konularak yatay eksende 

çevrilmekte, nemli dış ortam havası yerine nemi alınmış basınçlı hava kullanılmakta, 

basınçlı havanın delikli borularla ürünün (silindirin) merkezine üflenmekte ve çevre 

kanallardan dışarı atılmaktadır. Makina yalıtımlı bir dış çerçeve içine alınmış, bu sayede 

çevre havası ile fındığın ve içerideki sıcak havanın kontrolsüz karışması önlenmiştir. 

Ulaşılan çözümde infrared karbon filmler tasarımın ana unsuru olmaktan çıkıp bir 

parçası haline gelmiş, hava olmadan da ürünün ısıtılması ve kabin içinde homojen 

sıcaklık sağlanması amaçlarıyla kullanılması tasarlanmıştır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ÖZETLERİ 

2.1 Kuramsal Temeller ve Genel Kurutma Yöntemleri 

Kurutma işleminin esası, tarım ürünü içinde bulunan su içeriğinin azaltılmasıdır. Yeni 

hasat edilmiş ürün, bulunduğu ortamdaki denge bağıl nemine göre daha fazla nem 

içerdiği için üründen havaya doğru nem transferi oluşur. Ürün yavaşça nem 

kaybetmekte ve denge nemine doğru çekilmektedir.  

Kuru gıda grubu içinde yer alan kabuklu yemişlerden biri olan kabuklu kuru fındık için 

su aktivitesi 0.6 veya biraz daha düşüktür. Bundan daha yüksek bağıl nem içeren 

ortamlarda kuru fındık havadan nem almakta ve yığın içinde nemli veya ıslak bölgeler 

oluşmakta, bu da küflerin artmasına yol açmaktadır. Daha düşük nem içeriklerinde diğer 

ürünler gibi fındık da aşırı kuruyacaktır. Aşırı kuruma sadece ağırlık kaybı olmayıp, 

fındık benzeri ürünlerde kalite kaybı anlamına da gelmektedir (Yağcıoğlu 1999).  

Ürün içinden dışarı atılması gereken su aynı zamanda ürünün bulunduğu ortamdan da 

uzaklaştırılmalıdır. Depolama şartları sebebiyle kaybedilen nemin diğer fındıklar veya 

ambalaj tarafından engellenmesi halinde belli noktalarda nem artışı, hatta yoğuşma 

olmakta ve bu noktalarda küflenme başlamaktadır. Bir çok tarım ürünü gibi fındık da 

tek tek kurutma işlemine tabi tutulamaz. Yığın halinde işlem gören bir ürün olan fındık, 

geleneksel kurutma olan sergi yönteminde bile sergi kalınlığı üst üste 2-5 sıra fındık 

olacak şekilde serilmekte ve serginin alt sırasının nemlenmemesi için arada bir 

karıştırılarak havalandırılmaktadır. Kurutma sırasında ürünün dışarı verdiği suyun 

tahliyesi ve üründen uzaklaştırılması çok önemlidir. 

Kurutma işleminin temeli, ürün ve hava arasındaki ilişkidir. Kurutma işleminin 

anlaşılması için sadece ürünü değil, ürünle temas eden havayı da dikkate almak gerekir. 

Bunu “kurutma havası” olarak adlandırmak daha doğru olacaktır. 

Kurutma işleminin seyri kurutma havasının ürüne uygulanması şeklindedir. Bu nedenle, 
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ürünün biyolojik ve fiziksel, hatta kimyasal özellikleri dikkate alınarak kurutma havası 

koşullandırılır ve uygun bir yolla, mekanizmayla ürüne uygulanır. Kurutma havasının 

elde edilmesi ve koşullandırılması da önemli bir inceleme konusudur. 

Kurutma işlemi üç ana işlemin birleşimi olarak görülebilir. Isıtma, havalandırma ve 

ürünün işlem sırasında konumlandırılması, hareketi, transferi, olası şekil veya form 

değişiklikleri, ürünle ilgili bu işlemlerin tamamı muamele terimi ile anılacaktır. Daha 

önce yapılmış çalışmalarda da, kurutma yöntemleri yaklaşık olarak bu üç unsur dikkate 

alınarak gruplanmıştır (Ayık 1995, Yağcıoğlu 1999). Bunlar: 

 Ürünün işlem sırasında muamele şekli 

 Ürüne ısı transferinin şekli 

 Havanın ürüne temas ettiriliş şeklidir. 

2.1.1 Ürünün muamele şekline göre kurutma yöntemleri 

Bazı ürünlerin hareket ettirilmesi ürüne zarar verebilir, veya ürünün sabit durmasının 

bazı avantajları olabilir. Bu konudaki en önemli ölçüt, ürünün hareketle beraber 

sürtünme, ezilme veya patlama gibi istenmeyen etkenlere maruz kalarak bozulmasıdır. 

Örneğin kayısı, incir, muz gibi ürünler kurutma sırasında buğday gibi tamburlarda 

döndürülürse ürün bir yandan kururken, bir yandan da parçalanır. Macun şekline gelmiş 

kuru kayısının ekonomik değeri kalmaz. Ürün hareketi çeşitli uygun mekanizma veya 

teçhizatla sağlanabilir. Bu tür ürünlerde tepsiye veya sergiye dizmek bir çözüm olabilir. 

Ürünün fiziksel olarak bozulmadan hareket ettirilebiliyor oluşu bir avantajdır. Fındık da 

kendine uygun mekanizmalar kullanılarak kurutma havası ile temas ettirilebilir.  

2.1.1.1 Ürünün hareketsiz durduğu kurutma yöntemleri 

Sergi veya tepsiye dizme 

Ürünün dış ortamda bulunan toz, pislik, su vb istenmeyen şeylerden etkilenmemesi için 
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doğrudan yere değil de, bir örtü üzerine serilmesi ve bu sayede istendiğinde 

toplanabilmesi mümkün olur. Büyük miktarlarda kurutulan ürünler geniş sergilere 

serilirken, daha hassas veya az miktardaki ürünler tepsi vb yerlerde kurutulabilirler. Bu 

yöntemde ürün genelde hareketsiz olup dış ortama terleme yoluyla nem verirler 

(dehidrasyon). Serginin üstten güneş görüyor olması, gölgede ısıtılmıyor olması veya 

alttan temas yoluyla ısıtılıyor olması seçenekler arasındadır. Her durumda da, ürünün 

eşit ve homojen kuruması için alt üst karıştırma yapmak gerekir. 

Kabin tipi kurutucular 

Büyüklüklerine göre Dolap veya Oda tipi de denebilir. Ürünler uygun bir şekilde 

tepsilere dizilir ve bu tepsiler bir raf sistemi ile kabin veya odaya yerleştirilir. 

Tepsilerin delikli ve ısıtmalı olup olmaması, kurutma havasının özellikleri ve tepsiler 

arasında nasıl dolaştırılacağı önemli parametrelerdir. Tepsiler hareketli arabalara 

dizilebilir, bu sayede ürünün odaya giriş çıkışı daha pratik hale getirilebilir. Arabalı raf 

sistemi az yer kaplayan ve az işçilikli pratik bir sistemdir, ancak ürünlerin genellikle 

karıştırılmıyor oluşu, tepsiler arasında hava akımı ve sıcaklık farkları sebebiyle homojen 

kuruma sağlanamaz. 

Tepsiye bir alternatif de, ürünün filelere konularak tepsinin altına veya alternatif bir raf 

sistemine asılmasıdır. Delikli de olsa tepsiye değen yüzeylerin kurumasında fark 

oluşmakta olup, fileli askı sisteminde bu fark azaltılabilir. Havada sallanan ürün 

kurutma havası ile daha iyi temas edebilir, oysa tepside daha çok tek taraftan temas söz 

konusudur. Kabine giren ve çıkan hava debisi bellidir ancak ara fanlarla havanın tepsiler 

arasında daha iyi hareket ettirilmesi ve homojen teması sağlanarak iyileştirilebilir. 

Kabin tipi kurutucuların bir üst uygulaması da Tünel Tip Kurutucular olarak 

görülmektedir. Daha büyük kapasiteli ve ince uzun büyük bir kabine yerleştirilen raflara 

tünelin bir ucundan girip, diğer ucundan çıkan hava uygulanır. Tünelin iki ucundaki 

havanın psikrometrik değerleri arasında büyük fark oluşur. Giriş havası sıcak-kuru iken, 
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çıkış havası serin-nemli olacaktır. Bu nedenle girişe ve çıkışa yakın raflar arasında 

kuruma hızları arasında büyük fark oluştuğundan, arabaları sabit tutarak yükle-boşalt 

tarzı bir kullanım yanlış olur. Arabalar tünelin bir ucundan girerken, kurumuş olarak 

diğer ucundan çıkarılmalıdır. 

Burada da iki yöntem kullanılmaktadır. Birincisi Düz Akımlı Tünel olup, arabaların 

hareket yönü ile havanın hareket yönü aynıdır. Sıcak-kuru hava yeni giren ürün ile ilk 

temas edeceği için kuruma hızı başta çok yüksektir. Sondaki arabalarda nispeten 

kurumuş ürünler bulunduğundan ve buna temas eden havanın serin-nemli olmasından 

dolayı çıkış noktasında daha yavaş kuruma hızı görülecektir. 

Kurumuş sayılan ürünün nem içeriği görece yüksek ise, örneğin kuru kayısı, incir ve 

üzüm için hedef nem içeriği % 20 y.b. olup, bu yöntem daha uygundur. Tünel 

çıkışındaki hava hala kuruma sağlıyor olabilir. 

Diğer yöntem olan Ters Akımlı Tünel daha düşük nem hedefi için kullanılabilir. 

Tünelden çıkmak üzere olan araba en kuru ürünleri taşımaktadır ve en sıcak-kuru hava 

ile temas edecektir. Bu da, daha düşük nem içeriğinin hedeflenmesini mümkün kılar. 

Ürünlerin girişi, havanın çıkış tarafı olduğu için ilk arabadaki kuruma hızı görece en 

düşüktür. Tünele giren havanın miktarı ve psikrometrik özellikleri ürünün biyolojik ve 

fiziksel özellikleri ile tünelin yapısına bağlıdır. Kurutma sırasında yüksek sıcaklık 

sebebiyle ürünün zarar görmemesi ve havanın homojen bir şekilde ürünle teması başlıca 

önceliklerdir. Ters ve düz akımlı tünelde sıcaklık değişimi şekil 2.1’de görülmektedir. 
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Şekil 2.1 Tünel tip kurutucuda kurutma havalarının sıcaklık değişimi (Yağcıoğlu 1999) 

Düz akımlı tünelde kurutma hızlı başlayıp, yavaş sonlanmaktadır. Hızlı kuruma 

sırasında üründe buruşma, çatlama veya kabuklaşma meydana gelebilir. Ters akımlı 

tünelde ise, kurutma yavaş başlamakta diğerine göre daha hızlı sonlanmaktadır. Bu 

nedenle, kabuklaşma, buruşma ve çatlama olma ihtimali daha azdır. En sıcak ve kuru 

hava ilk olarak zaten kurumaya yakın ürünle karşılaştığı için, tünele giren havanın 

sıcaklığı diğer metoda göre daha düşük olmalıdır. 

Bu iki metod beraber de kullanılabilir. Kurutma işleminin başlangıcında tünel düz 

akımlı, bir süre kurutma işlemi devam ettikten sonra hava girişi diğer uca verilerek, 

tekrardan sıcak havanın tüneldeki en nemli üründen başlaması sağlanabilir. Akım terse 

çevrildiğinde de ürünler yüksek hızda kurumaya devam ettiği için toplam kurutma 

süresi tek yönlü akıma göre kısaltılmış olacaktır. 

Yükle-boşalt tarzı tünel kurutucu için, uygun bir uzunluk seçilmesi halinde, kurutma 

havası uygun aralıklarla tersine çevrilerek kurutma süresi kısaltılabilir. Bu durumda 

tünelin iki ucu kademeli tersine çevirme sebebiyle zaten aynı derecede kuruma 

sağlayacaktır. Tünelin ortası ile uçları arasında fark olmamasına dikkat edilmelidir.  
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Depo tipi kurutucular 

Büyük miktarlarda depolanan ürünlerde, kurutma ve depolama işlemlerini bir arada 

yürütebilmek amacıyla depolama yerine kurutma tertibatı yerleştirilir. Tahıl ambarları 

içine kanallar yerleştirilir ve fanlar kurutma havasını yığının içinde dolaştırırlar. 

Giren ve çıkan havanın dolaştığı kanalların yerleşimi ve havanın hareket şekli ile ilgili 

çeşitli çalışmalar yapılmış, seçenekler oluşturulmuştur. Kurutma havasının her bir 

ürünle eşit temas etmesi önemli ve belirleyicidir. Eşitlik sadece ürünle temas eden hava 

miktarı veya hızı olmayıp, psikrometrik olarak da eşitlik olmalıdır ki, ürün taneleri 

arasında eşit kuruma sağlanabilsin. 

Bu nedenle bu tür ambar ve silolarda makinalaşmış doldurma ve boşaltma tertibatının 

yanı sıra, karıştırma için de özel ekipman bulunur. Havalı doldurma boşaltma veya 

konveyör tarzı ekipman ile deponun seçili noktaları arasında ürün nakli yapılır. Böylece 

kurutma havası ile ürünlerin eşit teması sağlanır. Depo tipi kurutucular her ne kadar 

ürünün hareketsiz olduğu tip kurutucular arasında sayılmışsa da, bir ölçüde ürün 

hareketi söz konusudur. 

Depo tipi kurutucularda kurutma havası üç şekilde kullanılabilir (Yağcıoğlu 1999): 

1. Doğrudan dış ortam havası  

2. Dış ortam havasının az ısıtılması (5-10 °C) 

3. Dış ortam havasının çok ısıtılması (10 °C’den fazla) 

Deponun bulunduğu iklim koşulları ve içine konulan ürünün özelliklerine göre farklı 

havalandırma seçenekleri uygulanabilir. Kuru iklim koşullarında saklanan tahılların 

sadece dış ortam havası ile temas ettirilmesi ürünün kurutulmasını sağlayabilmekte ve 

istenilen depolama şartlarını sağlamak için yeterli olmaktadır. Ürün depoya kurutulmuş 

olarak alınsa bile zamanla nem değişimleri olabilmektedir. Bu nedenle, ürünün 

karıştırılması ve havalandırılması ihtiyaçtır. Kuru iklim koşullarında yığın içinde büyük 

farklar olmayacağından, sadece ürünün boşaltma-geri yükleme ile homojenliğin 

sağlanması mümkündür. Kurutma işlemi sırasında sürekli karıştırılması gerekmez. 
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Karıştırma ihtiyacının az olması veya hiç olmaması, ısıtma kullanılmaması sebebiyle 

ekonomik bir kurutma sağlanmış olur. Ancak buradaki marifet kurutma metodunda 

değil, deponun bulunduğu iklimin sağladığı koşullar sayesindedir. 

Bu derece kuru olmayan ama serin bir iklime sahip yerlerdeki depolarda havanın bir 

miktar ısıtılarak depoya verilmesi yeterli olabilir. Dış ortamdan alınan havanın en fazla 

10 °C ısıtılarak kullanılması uygulaması “düşük sıcaklıkta kurutma” olarak adlandırılır. 

Bu durumda hava ile ilk temas eden ürün ile son temas ürün arasında fark oluşacağı için 

havalandırma sırasında ayrıca karıştırma yapılması gereklidir. 

Deponun bulunduğu iklimin kuru olmaması ama serin olması bu yöntemi öne 

çıkarmaktadır. Düşük sıcaklık depolama için avantajdır ama düşük sıcaklıktaki dış 

ortam havasının kurutma kapasitesi düşüktür. Bu nedenle bir miktar ısıtılarak kurutma 

potansiyeli arttırılmaktadır. Doğrudan dış ortam havasını kullanabilen depolara göre 

biraz daha yüksek enerji maliyeti ortaya çıkmaktadır. 

Havanın 10 °C’den daha fazla ısıtılarak ürüne verilmesine “yüksek sıcaklıkta kurutma” 

adı verilir. Kurutmanın daha kısa sürede yapılması amaçlanıyorsa bu yöntem 

kullanılabilir. Dış ortam havasının daha nemli olduğu yerlerde bulunan depolarda ise 

kurutma yapılabilmesi için bu yöntemin kullanılması gerekmektedir. Nemli dış ortam 

havasının doğrudan ürünle temas etmesi küflenmeyi hızlandırabilir veya bu havanın az 

ısıtılması kurutma kabiliyetini yeterince arttırmaz. 

Depo tipi kurutucularda, ürünün başlangıçta içerdiği ve muhafaza edilmesi gereken nem 

içeriği başlıca etkenlerdir. Kurutma havasının psikrometrik özellikleri giriş ve çıkış 

noktalarında ölçülerek, uygun hava debisi, hızı ve ısıtma derecesi tespit edilmelidir. 

Ürünün nasıl ve ne derece karıştırılacağı da önemli bir inceleme konusudur. 

Depo tipi kurutucular yerden ve işçilikten, hatta enerjiden tasarruf sağlayan sistemlerdir. 

Ancak kurulum maliyeti yüksek tesisler şeklinde olmaktadır. Her ürün için kullanılması 

da mümkün değildir, hububat ve bakliyat gibi ürünler için iyi bir çözümdür. 
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Yığın şeklinde depolanan ve granül özelliği taşıyan tarım ürünlerinin havalı veya 

konveyörlü sistemlerle transfer ettirilebiliyor olması, bu tip kurutucuların bir miktar 

daha geliştirilmesine imkan vermiştir. Havalı veya konveyörlü transfer sistemlerinin 

kullanılması halinde, daha basit ama büyük deponun yanına kurutma kabini veya odası 

özelliği taşıyan başka bir eklenti yapılabilir. Depodan kurutma kabinine transfer edilen 

ürün istenilen derecede kurutulduktan sonra depoya geri gönderilir ve depodan nemli 

olduğu belirlenen yeni ürünler kabine alınır. Ancak bu yöntem daha büyük tesis 

maliyetine yol açmaktadır. 

2.1.1.2 Ürünün hareketli olduğu kurutma yöntemleri 

Bu yöntemi kullanan kurutucularda ürünler sürekli hareket halindedir. Ürünün fiziksel 

zarar görmeden hareket edebiliyor oluşu kurutma işlemi için bir avantajdır. Ürünün 

homojen ısınmasını ve hava ile daha homojen temasını sağlar. 

Ürünün fiziksel ve biyolojik özelliklerine göre farklı hareket ettirilmesi tercih edilebilir. 

Kurutma için kullanılan tertibatın ve makinaların tasarımı için hareket metodu temel bir 

ölçüttür. Farklı ürünler ve amaçlar için geliştirilmiş farklı yöntemler söz konusudur. Bir 

ürünün kurutulması sırasında birden fazla yöntemle hareket verilmesi de mümkündür. 

Sıcak tamburlu (valsli) kurutucular 

Ürünün ısı iletimi ile ısıtılır. Ürün tek sıcak silindirden veya iki sıcak silindirin 

arasından geçirilirken bir yandan kuruması sağlanır. Kurutma havasının üflenmesi veya 

hava üflenmeden kurutma yapılması seçenekler arasındadır. Pestil gibi plaka şeklindeki 

ürünlerde veya, ürünün ezilirken, parçalanırken kurutulması ya da tersi amaçlanıyorsa 

uygun bir kurutma yöntemidir. Aynı zamanda ürünün ölçülendirilmesini de mümkün 

kılar. Hamurun veya süt gibi sıvıların kurutulması için çok kullanılan bir yöntemdir. 

Sıcak silindire yapışan ürün kurumanın bittiği noktada hassas bıçakla kazınır. Valsli 

kurutucu tipleri şekil şekil 2.2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.2 Tek valsli kurutucu tipleri ve çift valsli kurutucu (Yağcıoğlu 1999) 

Hava ile transfer 

Ürün hava emişi ile hareket ettirilir. Taşınan ürün kurutma ortamına dökülme, 

püskürtme veya fırlatma şeklinde bırakılabilir. Sıvı veya granül özelliği taşıyan taneli 

ürünlere uygulanabilir. Ürüne zarar vermeden taşıma-iletim imkanı vermektedir. 

Taneli ürünler için bu havanın aynı zamanda kurutma havası olarak da kullanılıyor 

olabilmesi başka bir yoldur. Akışkan yatak tipi kurutucular bu grupta sayılabilir. 

Kanallarda hareket 

Hava veya başka bir yolla transfer edilen ürün kurutma kabinine bırakılır. Bırakılan bu 

ürünün kurutma ortamında belli bir süre kalabilmesi için uygun eğim ve ölçülerdeki 

kanallar içinde yerçekimi etkisiyle yukarıdan aşağı doğru hareketi sağlanır. Kurutma 

havası ürün ile aynı yönde ise kanal eğimi az, ters akım veriliyorsa kanal eğimi çok 

olmalıdır. Farklı ürünler için tasarlanmış kanallar içeren makina ve düzenekler 

görülmektedir. Kanalların şekil ve büyüklüğü ile ürünün akış şeklini etkileyen bir husus 
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da havanın ürün ile temas şekli ve psikrometrik özellikleridir. 

Düz, ters, dik ve karışık yönlü akım olmak üzere dört çeşit ürün-hava temas şekli 

sayılabilir (Yağcıoğlu 1999). 

Bantlı kurutucular 

Konveyör bant üzerine konulan ürünler kurutma ortamına veya kabinine nemli girip 

kuru çıkarlar. Kurutma işleminin kısa sürede bitmemesi sebebiyle, sıcak hava tatbik 

süresinin uzatılması için sonsuz bant kurutucunun boyu uzatılır ve bantın üzeri 

kapatılarak bir çeşit kurutma kabini haline getirilir. Kabin içine ayrıca ısıtıcılar 

yerleştirilmesi de uygulamada yer bulan bir yöntemdir (bkz. şekil 2.5). Sadece sıcak 

hava ile değil, ürün farklı sıcaklık kaynağı ile de ısıtılabilir. Hava akımı düz, ters veya 

dik uygulanabilir. Tipik bir bantlı kurutucunun şematik gösterimi şekil 2.3’deki gibidir. 

 

Şekil 2.3 Döner sonsuz bantlı konveyör kurutucu 

Ürünün kurutma süresinin, dolayısıyla kat etmesi gereken mesafenin çok uzun olduğu 

durumlarda makinanın tasarımı da uyarlanarak şekil 2.4’deki gibi “çok katlı” bantlı 

kurutucular kullanılabilir. Çok katlı konveyörde her kat arasındaki geçiş dökülme 

şeklinde olur, bu nedenle hamur, çamur veya kuruduğunda toz veya benzeri formda olan 

ürünler için daha uygun bir kurutma yöntemidir. Kuru ekmeğin kurutularak galeta unu 

yapılmasında da bu yöntem kullanılmaktadır. 
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Şekil 2.4 Çok katlı bant konveyör sistemli kurutucu 

 

 

Şekil 2.5 Mikrodalga ısıtmalı endüstriyel tip bantlı kurutucu (http://www.audiofind.com 2015) 

Döner tip silindirik kurutucular 

Kuruduğunda toz veya granül formunda olan ürünler, taneli ürünler, yaş iken hamur, 

çamur veya sıvı formda olan ürünler için kullanılabilir bir kurutma yöntemidir. Maden 

cevheri, mineraller, toz gübre, bentonit vb tarım dışı ürünlerin kurutulmasında da bu 

yöntem çok kullanılmaktadır. Şekil 2.6’da eğik çalışan bir kurutucu gösterilmiştir 

(Yağcıoğlu 1999) 
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Şekil 2.6 Döner tip silindirik kurutucu (Düz akımlı) 

Yatay konumlanmış bir silindire dıştan dişli veya zincir ile hareket verilir. Silindirin 

boyutları çok büyük olabilir. Dıştan yataklama ve tahrik sebebiyle çapı imalatı ve 

yerleşimi kolaydır. Prosesteki ihtiyaca göre çapının 3 m, hatta daha büyük, boyunun ise 

100 m’den bile uzun imal edilmesi mümkündür.  

 

Şekil 2.7 Döner Tip Silindirik Kurutucuda Karıştırma Kanatçıkları (Yağcıoğlu 1999) 

Silindire bir uçtan giren ters veya düz akımlı hava diğer uçtan çıkar. Silindire bir uçtan 

giren ürün, kanatçıklar vasıtasıyla bir yandan karışması sağlanırken, kanatçıkların 

helezon formu veya silindirin eğimi sebebiyle diğer uca doğru yavaşça transfer edilir. 

Helezon açısı, silindirin eğimi, boyu ve dönüş hızı ürünün içeride kalma süresini 

belirler. Ürünün yapısına göre şekil 2.7’deki gibi farklı kanatçık tasarımları kullanılır.  

Helezon karıştırmalı (burgu) kurutucular 

Genellikle dik konumlanmış alt kısmı konik formdaki silindir kazanlar kullanılır. Alttan 



26 

 

verilen hava ürün içinde bulduğu yollardan üste ulaşarak tahliye edilir. Önce alt tarafın 

sıcak-kuru hava ile temas etmesi sebebiyle, alttan üste ve içten dışa doğru karışmanın 

sağlanması için şekil 2.8’de görüldüğü gibi bir helezon karıştırıcı kullanılır. 

Helezon karıştırıcı hareket sırasında ürün üzerinde basınç oluşturduğu için ürüne zarar 

verme riski vardır. Örneğin iyi ayarlanmazsa fındıkları kırabilir. Granül formundaki 

taneli ürünler için daha uygun bir ürün aktarma yöntemidir. 

Kurutma kabini ürünle dolu olabileceği gibi, kabin içi farklı odacıklara bölünerek 

ürünün bu odacıklar arasında dökülerek hareketi ve hava ile daha fazla teması da 

sağlanabilir. Ürüne göre farklı tasarım ve uygulamalar söz konusudur. 

Havanın ürüne uygulanmasındaki en sık kullanılan yöntem konik alttan verilmesidir. 

Ancak helezon mili delikli borudan imal ederek, basınçlı havanın helezondan ürüne 

doğru verilmesi de bir seçenektir. Bu durumda helezona en yakın ürünler hava ile ilk 

temas edecekler, helezon kurumakta olan ürünleri transfer ederek kendisinden 

uzaklaştıracak, yerine nemli ürünler gelecektir. 

 

Şekil 2.8 Helezon karıştırıcılı kurutucu çeşitleri (Yağcıoğlu 1999) 

Bu formdaki kurutucularda ürünün kırılma veya ezilmeye karşı hassas olması halinde, 

burgu yerine mini konveyör veya havalı transfer yöntemleri de kullanılabilir. Kurutma 
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havası yine alttan verilebilir, orta milden veya millerden üflenebilir. Huni formlu 

kazanın altından düşürülen ürünler dik çalışan bir mini konveyör ile yukarı nakledilir. 

Böylece ürünün hem alt-üst, hem de iç-dış karışması sağlanır. Ek bir sistem olması 

sebebiyle ek maliyet getirmektedir. Burgulu sistemin çeşitli dezavantajları olabilir ama 

basit ve ucuzdur. 

Teknoloji ve sanayide yenilikler yapıldıkça, ürünlerin tutuluşu, hareket verilmesi, 

transferi gibi konularda yeni çözümler ve yöntemler geliştirilmektedir. Mevcut kurutma 

yöntemleri bu başlıkta sayılan yöntemlerin en az birisini veya birden fazlasını bir arada 

kullanmaktadır. Ürünün katı, sıvı, hamur veya granül formunda olması veya ürünün dış 

görünümünün, kabuğunun veya renginin muhafaza edilmesi şartları ürüne nasıl 

muamele edilmesi gerektiği konusunda belirleyicidir. 

2.1.2 Ürüne ısı transferinin şekline göre kurutma yöntemleri 

Kurutma işlemi bir kütle transfer hareketidir. Isı transferi ile analog olan kütle transferi, 

iki nokta arasındaki su buhar basınçlarının farkı ile orantılıdır.  

Ürünün bulunduğu ortam havasının bağıl nemi düşük ise, havanın su buhar basıncı da 

düşük olacaktır. Aynı sıcaklıkta bulunan üründe daha fazla su içeriğinin bulunması 

sebebiyle üründeki suyun ürün yüzeyinde oluşturduğu suyun buhar basıncı dış ortam 

havasından daha yüksek olacaktır. Bu fark nedeniyle ikisi arasında nem (su) transferi 

oluşur. Bu transfer kuruma işlemi başında sabit hızda ve daha sonra ürün nem içeriği 

azaldıkça yavaşlayarak devam eder.  

Şayet bu kuruma hızı yeterliyse, ürünü ısıtmaya gerek yoktur. Isıtmadan kurutma, 

uygun ortam havasında mümkün olabilir, ancak yavaştır. Bir önceki bölümde depo tipi 

kurutucular başlığı altında tahıl kurutmada örnek olarak verilmiştir. 

Daha hızlı kurutma amaçlanıyorsa ısıtma başvurulabilecek ilk yollardan birisidir. Isıtma 

sayesinde ürünün içindeki su, aldığı enerji ile harekete geçer ve daha büyük buhar 



28 

 

basıncı oluşturur. Isınan dış ortam havasının da bağıl nemi düşer ve iki nokta arasındaki 

buhar basınçları farkı büyür. Farkın ölçüsünde kurutma hızı da artar. 

Isıtmayı sınırlayan iki etken vardır. Bunlar ürün kalitesinin bozulmadan dayanabileceği 

sıcaklık sınırı ve enerji maliyetidir. Enerji maliyeti kullanılan kaynağa göre değişir.  

2.1.2.1 Temas ile ısıtma (Doğrudan Yüzeysel Değmeli) 

Isı, iletim yoluyla transfer edilir. Ürünün sıcak bir yüzey ile teması sağlanır. Prosesin 

sınırı, ürün yüzeyinin bozulmadan dayanabileceği en yüksek sıcaklıktır. Bu nedenle, 

ürün yüzeyinin bozulmaması için veya homojen ısınma için belli süreli temaslarla veya 

karıştırılarak ısıtılır. Isınmanın homojen olması için arada bir veya bir mekanizma ile 

sürekli olarak karıştırılması gerekir. Yüzeyin ne kadar ısıtılacağı, üzerine ne kadar ürün 

konulacağı ve nasıl karıştırılacağı önemli parametrelerdir. Sıcak tamburlu (valsli) 

kurutucular bu yöntemin gelişmiş bir uygulaması olarak tanımlanabilir. 

2.1.2.2 Hava teması (konveksiyon) ile ısıtma 

Bir çok kurutucuda taşınım ile ısıtma işlemi gerçekleşmektedir. Hava veya başka bir 

gazın ısı taşıyıcı akışkan olarak kullanıldığı ve bu akışkanın sistemde dolaştırıldığı 

kurutma sistemlerinde taşınımı yapan hava ürünü ısıtmanın yanı sıra ürünün dışarı 

verdiği nemi de üründen ve ortamdan uzaklaştırır. Tünel kurutucular (ürünün hareket 

ettiği hava akışlı), kabinli ve bölmeli kurutucular (tepsilere sererek sıcak havanın ürün 

üzerine gönderildiği) ve döner kurutucular (ürünün sıcak hava akımı içerisine 

gönderildiği), taşınımla yapılan kurutma işleminde kullanılan kurutucu tipleridir. 

2.1.2.3 Temassız ısıtma 

Bir ısı transferi yolu olan ışınım, çeşitli dalga boylarındaki enerjinin ürünle temas 

etmesine gerek kalmadan ürünü uzaktan ısıtır. Temassız ısıtma başlığı altında çeşitli 

ısıtma yöntemleri sayılabilir. 
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Güneş enerjisi  

Dünyada en bol bulunan ucuz bir enerji kaynağıdır. Maliyeti kurulan düzenek veya 

tesisin kurulum ve işletme maliyetleri ile sınırlıdır. Bu nedenle diğer pek çok kaynağa 

göre ucuzdur. Dezavantajı ise, günün her anında kullanılamayışı ve dünyanın her 

yerinde eşit olarak bulunmamasıdır. 

Güneş enerjisi, yaygın olarak ürünün doğrudan güneş ışığına tutularak ısıtılmasında 

kullanılmaktadır. Güneş enerjisi karışık dalga boylarını içermekte olup, yaklaşık olarak 

enerjinin % 45-52’si kızılötesi (infrared), % 44-47’si görünür ışık ve kalan % 3-7’si de 

UV ışınlarla dünyaya iletilir. UV ışınları sebebiyle, yaş meyve ve sebze başta olmak 

üzere hassas yüzeye sahip ürünlerde doğrudan güneş ışığının sakıncaları vardır. 

Diğer yol ise, ürünü ısıtan havanın veya yüzeyin güneş enerjisi ile ısıtılması ve ondan 

sonra ürüne aktarılmasıdır. Güneş enerjisini dolaylı kullanan sistemler, diğer yöntemler 

arasında sayılmalıdır. Bu başlık altında sadece kurutulan ürünlerin doğrudan güneş 

görmesi dikkate alınmıştır.  

Kızılötesi (Infrared) ısıtma 

Kızılötesi, insan gözünün görmediği ışık olarak da tanımlanabilir. İyi ve verimli bir ısı 

iletim yoludur, organik maddeler kızılötesi enerjiyi daha iyi hisseder. Deri veya kabuk 

altına işleyebilme özelliği sebebiyle temaslı ısıtma yöntemlerine göre daha verimlidir. 

İnfrared ısı kaynakları arasında, telli akkor ısıtıcılar, infrared lambalar, her çeşit kızgın 

yüzeyler, gazlı boru tipi ısıtıcılar sayılabilir. Işınım iki yüzey arasındaki sıcaklık farkına 

dayandığından, güneş dahil çoğu kızılötesi ısıtıcı yüksek sıcaklıklı bir enerji kaynağı 

olarak görülmektedir.  

Son yıllarda üretilen karbon film ve karbon tel ürünler düşük sıcaklıkta da ışınım 

yapabilmektedir. Bu sayede tarım ürünü için zararlı olmayan seviyedeki sıcaklıkta 

kullanılması, homojen ısı üretmesi ve kullanılan dalga boyunun canlıların yaydığı dalga 
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boyu ile aynı olması avantajlarına sahiptir. Ayrıca çalıştığı sıcaklıkta kendi malzemesini 

bozmaması ve ısı iletimi için başka bir şeye ihtiyaç duymaması da diğer avantajlarıdır. 

Mikrodalga ısıtma 

Kızılötesi ile radyo dalgaları arasında kalan frekans grubunu oluşturur. Yaklaşık dalga 

boyu 0,0001-1 m, frekansı ise 0,3-3.000 GHz aralığındadır. Farklı sınıflandırmalara 

göre bir frekans (örneğin 2-3 THz) kızılötesi veya mikrodalga, ya da 1 GHz radyo 

dalgası veya mikrodalga sayılabilir. Sınır değerlerde örtüşme vardır. Isıtmada kullanılan 

frekans, mikrodalganın en yüksek ucunda (en uzun dalga boyu) yer almaktadır. 

Mikrodalga fırınlar, cep telefonu ve radar frekansları da bu aralıkta yer alırlar.  

Mikrodalga enerjiyi en iyi soğuran madde sudur. Bu nedenle nemli ürünler mikrodalga 

enerjiyi daha yüksek oranda alırlar. Mikrodalga ürünün içine işleyebilmektedir, hızlı ve 

homojen ısınma sağlaması mikrodalganın en önemli avantajıdır. Ürünün içine işleme 

derecesi, ürünün yapısına ve su içeriğine göre değişir. 

Hücrenin kimyasal bileşiminde tepkimeye, mutasyona varan değişimlere yol açtığı, bu 

nedenle sağlık açısından sakıncalı olduğu hakkında çok sayıda tıbbi çalışma vardır. 

Mikrodalga fırınlar hemen her evde ve gıda hizmeti veren işyerlerinde bulunmakta olup, 

dikkatli kullanımı konusunda uyarılar yapılmaktadır. Kesin kanıt olmamakla beraber, 

hücre içinde titreşim ve harekete yol açmasından dolayı doğrudan tüketilen gıda için 

şüpheli bir ısıtma yöntemi olduğu söylenmektedir. 

İndüksiyon ısıtma 

Elektromanyetik etki ile ısıtma yapılması sağlanmaktadır. Bu da bir uzaktan temassız 

ısıtma yöntemidir. Sadece ısıtma değil, metal fırınları, metal kaynağı, ısıl işlem, plastik 

enjeksiyon üretim sistemleri gibi farklı alanlarda da kullanılan bir tekniktir. Son yıllarda 

ısıtıcı ve pişirici ev tipi indüksiyon ocakları yaygınlaşmaya başlamıştır. Alevsiz, 

kıvılcımsız, gazsız olması, daha sade bir mekanizma kullanması, transfer edilen enerji 
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ölçüsünde sıcak bir yüzeyi olmaması gibi avantajları tercih sebebi olmaktadır. 

Mikrodalga gibi elektromanyetik enerjinin de canlılar ve gıda üzerinde kullanılması 

hakkında çeşitli şüpheler vardır. Bu konuda yapılmış çok sayıda habere ve bilimsel 

çalışmalara internet üzerinden bile ulaşılabilmektedir. 

Dondurma 

Diğer yöntemlerin aksine kurutma işlemi ürünü soğutarak başlatılır. Ürünü ısıtmak 

içindeki suyu dışarı doğru hareketlendirmektedir. Ancak dondurmanın böyle bir etkisi 

olmadığı gibi ürünün bulunduğu ortamdaki su buharı da donarak ürün üzerine yapışır.  

Ürün içinde bulunan su, bulunduğu hücre içinde kalarak donar. Dolayısıyla ürünü 

dondurmak, kurutma için tek başına yeterli değildir. Donmuş ürünün vakum ortamında 

ısıtılması halinde, yani bir sonraki işlemde donmuş su buhar fazına geçirilerek kuruma 

sağlanacaktır. Isıtma için infrared, mikrodalga gibi yöntemler kullanılabilir. Isıtma 

işleminin ürünün tekrar çözülmesine yol açmayacak derecede olması önemlidir. 

Kurutma işlemi boyunca ürün donmuş olarak muhafaza edilmelidir. 

Genellikle -30 °C civarında dondurulmuş olan ürüne uygulanan ısı vakum ortamında 

kolayca buharlaşır. Kalın tabakalarda bu buharlaşma kolay olmaz. Bu nedenle ürünün 

ebatları bu işlem için belirleyicidir. 

Diğer kurutma yöntemlerine göre daha pahalı bir yatırım ve işletme maliyeti vardır. 

İnce dilimli donmuş ürünler hassastır ve daha uygun işlem görmesi, paketlenmesi 

gerekir. Donmuş ürün daha hassas olduğu için daha kontrollü şartlarda paketlenmesi 

gerekmektedir. 

Ancak dondurarak kurutulmuş ürünlerin hücre ve gözenek yapısı muhafaza edilmiş 

olur. Bu nedenle, ürün kalitesi, görselliği, kokusu ve rengi daha iyi korunur. Ürünün 

geri nemlenmesi ile neredeyse ilk haline dönmesi mümkün olabilir. Bu yararları 
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sebebiyle yüksek maliyetine karşın tercih edilebilmektedir (Yağcıoğlu 1999). 

2.1.3 Havanın ürüne temas ettiriliş şekline göre kurutma yöntemleri 

Çok az sayılabilecek kurutma yönteminde kurutulacak nesnenin nemi silikant türü nem 

alma, su taşıma kabiliyeti fazla olan aracı maddelere aktarılır. Diğer tüm sistemlerde 

açığa çıkan nemi ortamdan uzaklaştırmanın en iyi yolu ürün yüzeyinin hava ile temas 

etmesidir. Hava-ürün temasını arttırmak kurutmayı da kolaylaştırır. Bunun için, 

karıştırma, patlatma, püskürtme, köpürtme gibi havanın temasını arttırıcı işlemler 

yapılmaktadır. Bazı yöntemlerde ortam havası sadece buharlaşma hedefi olurken, bazı 

yöntemlerde hava aynı zamanda ürünü ısıtma için de kullanılmaktadır.  

2.1.3.1 Doğal havalandırma 

Genellikle sergi veya tepside bulunan ve güneş ışığı, infrared enerji, mikrodalga, alttan 

sıcak yüzeye teması gibi çeşitli yöntemlerle ısıtılan ürünler atmosfere açık olarak 

tutulur. Isınan üründen açığa çıkan nem doğal buharlaşma yoluyla havaya karışarak 

uzaklaşır. Ürün yüzeyi ile havanın daha verimli ve homojen teması için ürünün insan 

vasıtasıyla veya başka bir yolla karıştırılıyor olması gereklidir. Karıştırma olmazsa 

ürünün kalınca katman olarak bulunduğu yerlerde açığa çıkan nemin buharlaşması 

zorlaşır ve nem birikme yapar, bu da ürünün çürümesine, küflenmesine veya başka 

yollarla kalite kaybına yol açar. Dış ortamlarda rüzgar olması buharlaşma hızını arttırır. 

Bazı kurutma sistemlerinde kurutma sıcaklığı yüksektir (>100 °C). Bu sıcaklıklarda 

havanın nem alma kapasitesi normal hava koşullarıyla karşılaştırılamayacak kadar 

yüksektir. Bu durumlarda, ürünün kurutma ortamında bulunduğu hava ile teması 

buharlaştırma için yeterli olur. Tepsi veya konveyörlerin titreşimli olması, döner silindir 

içinde ürünün kurutma odasında savrulması görülen uygulamalardır. 
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2.1.3.2 Cebri havalandırma 

Üründen açığa çıkan nemin doğal seyrinde buharlaşma hızı yeterli olmayabilir. Ürünün 

nem kaybı buharlaşma hızından fazla ise havanın üfleme, esme yoluyla değiştirilmesi 

sağlanır. Nem alan hava üründen uzaklaşırken, yerine henüz nem almamış taze ve daha 

sıcak hava gelecektir. Hava hareketi için normal fan, emiş fanı veya kompresör havası 

kullanılabilir. Maliyeti düşük olması sebebiyle normal fan kullanılması ilk düşünülen 

çözüm olur. Dış ortam havasının çok nemli sayıldığı durumlarda kompresör kullanmak 

avantaj sağlayabilir.  

Güneş enerjisi kullanan bazı sistemlerde ısınan havanın genleşme ve yükselme özelliği 

sayesinde basit düzenekler kullanılarak doğal yollarla hava hareketi elde edilmektedir. 

Bu da enerji harcamadan cebri havalandırma imkanı verir. Kurutma havasının ürüne 

temas ettirilmesinde homojenlik ve verimlilik önemlidir. Bu amaçla ürüne ve yönteme 

göre farklı metodlar uygulanır. 

Ürün yığınına dıştan üfleme 

Fan ile elde edilen hava kurutulması hedeflenen ürün yığınına üflenir. Havayla temas 

eden ürünler hızlı kururken, arkada kalan ürünlerin kuruması yavaş kalır. Bu nedenle, 

yığının karıştırılması ihtiyaçtır. Ürün yatay döner silindir içinde bulunuyorsa bu 

karışma, silindirin dönmesi ve içindeki kanatçıklar sayesinde sağlanır. Karıştırmanın 

daha verimli olması için farklı ürünler ve ihtiyaçlar için kanatçıklar tasarlanmaktadır. 

Ürün dikey konik uçlu silindir içinde ise, burgu (helezon) ile karıştırmak, konveyörlü 

veya havalı sistemlerle alttan üste aktarma yapmak hava-ürün temasının homojen 

olmasını sağlar. Ürünün basit yığın şeklinde olmadığı, geometrinin etken olduğu 

yerlerde, örneğin depo tipi veya diğer raflı kurutucularda çeşitli noktalarda fan desteği 

verilerek hava-ürün teması arttırılabilir. 
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Ürün içinden üfleme 

Bazı durumlarda ürünün içinden dışa doğru hava hareketini vermek daha yararlı olabilir. 

Ürünün bulunduğu kazan, silindir vb ortamların içine makinanın bir parçası olarak 

yerleştirilmiş kanallar vasıtasıyla hava ürünün içinden başlayarak dışa doğru hareket 

ettirilir. Kanal sayısının çok ve sık olması sayesinde karıştırmaya ihtiyaç kalmayabilir. 

Ürünün sabit durduğu tahıl ambarları buna bir örnektir. Dik konik kazanlı kurutucularda 

çap ve yükseklik fazla ise havayı alttan vermek yetmeyebilir, kanallar vasıtasıyla yığın 

içinde merkezden veya çeşitli noktalardan hava verilerek kurutma verimi arttırılabilir.  

Akışkan yatak 

Taneli ürünlerin yanı sıra pülverize edilebilen hamur veya sıvı formundaki ürünlere de 

uygulanabilir. Ürün hareketi mekanizma veya hareketli parçalardan çok, hava akımına 

dayandığı için bakım ve onarım maliyeti daha azdır. Ancak hava debisinin çok yüksek 

olması işletme maliyetini arttırır. Ürünün ısıtılması da aynı hava ile yapılır. Hava-ürün 

teması homojendir (Yağcıoğlu 1999) 

Basınçlı hava 

Özellikle ürün içinden üfleme yöntemlerinde hava giriş-çıkış basınç kaybı yüksek 

olabilir. Bu basınç kaybını fan havası ile telafi etmek mümkün olmuyorsa kompresör 

havası kullanmak çözüm olabilir. Püskürtme ve bazı hallerde köpürtme için de basınçlı 

hava kullanılır. Basınç altında hacim daraldığı için havanın su taşıyabilme kapasitesi 

düşer. Bu nedenle dış ortam havasının yüksek nemli olduğu hallerde, basınçlı havanın 

geri genleştirilmesi ile kuru hava kullanılabilmesine olanak verir. 
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2.1.3.3 Diğerleri 

Vakum 

Doğal havalandırmaya benzer, hava hareketine ihtiyaç yoktur. Havanın basıncı düştükçe 

su taşıyabilme kapasitesi artar. Bu nedenle ürün yüzeyindeki su buharı basıncı ile 

havanın su buharı basıncı arasındaki fark artacağından buharlaşma hızı da artar. Emiş 

fanı kullanılması ve tam izoleli ortam gerektirmesi sebebiyle, hem yatırım hem de 

işletme maliyeti yüksek bir yöntemdir. 

Basınçla patlatma 

Bu yöntemde hava ürünü basınçlandırmak ve kurumayı zorlaştıran hücre/lif yapısını 

kırmak amacıyla kullanılır. Kendi başına bir kurutma yöntemi olmayıp, kurutma 

işleminin bir parçasıdır. Temel mantık mısırın yüksek sıcaklıkta patlatılmasına benzer. 

Mısırın patlama sebebi, içinde bulunan suyun hızla genleşmesi sırasında zar kabuğun 

buna izin vermemesi sebebiyle yükselen iç basınçtır. Ancak burada patlatma, ısıtma 

olmadan basınç farkları sayesinde yapılmaktadır, çünkü kabuk ve lif yapıları sebebiyle, 

her ürün ısıtma sebebiyle patlamaz. Patlatılan ürün hem patlama sırasında, hem de 

sonrasında kolayca nem kaybeder. 

Önce odacık veya kalıp içinde basınç altına sokulan ürün, hızlı bir şekilde atmosferik 

basınca döndürülür. Ürün içinde yükselmiş olan buhar basıncı ile atmosferik basınç 

farkı sebebiyle patlama veya şişme benzeri bir tepkime olur ve ürün genleşir, uygun 

ürünlerde mısıra benzer gözenekli, süngerimsi yapılar oluşur. Ürünün bu halinin 

kurutulması kolaydır. Kurutma işlemi ısıtmalı, havalandırılmalı ikinci aşamaya geçer. 

Bir kurutma yöntemi bu sayılan başlıklardan sadece bir tanesi olabileceği gibi, birden 

fazla yöntemin bir arada kullanılması ile de bir kurutma uygulaması yapılabilir 

(Yağcıoğlu 1999) 
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2.2 Kurutmada Psikrometri ve Basınçlı Hava Tekniği 

Fındık hasat zamanında yörede gündüz havası genellikle 20-30 °C sıcaklıkta %  50-90 

bağıl nem içermektedir. Gece sıcaklığın düşmesi sebebiyle nem oranı %  80-100 

civarına çıkmaktadır. Yüksek kesimlerde yaz aylarında dahi her gün çiylenme görülür. 

Kurutma işlemi sırasında zor ve kritik olan kısım, azalan hızla kuruma evresi ve 

özellikle kurumaya yakın evredir. Yüksek nem taşıyan fındığın kurutulması zor 

değildir, ancak iç nemi % 5’e doğru yaklaştıkça kuruma yavaşlar. Bu nedenle dış ortam 

havası kullanan kurutucular 24 saat veya daha uzun sürelerde işlemi bitirebilmektedir. 

Adyabatik Kurutma Potansiyeli (AKP) 

Kurutma havasının sabit entalpi şartlarında (ısıtma-soğutma olmadan) alabileceği, yani 

çiylenme noktasına kadar yüklenebileceği nem miktarıdır (Yağcıoğlu 1999). 

AKP = d – 1             (2.1)

1  : Havada bulunan mutlak nem (g/kg)

d  : Sabit entalpide doymuş havanın taşıdığı nem (g/kg) 

Kuru ve sıcak kurutma havaları daha yüksek kurutma potansiyeline sahiptir, bağıl nem 

yükseldikçe veya sıcaklık düştükçe bu potansiyel de düşer. AKP’nin yüksek olması 

hava-ürün teması halinde daha büyük miktarda nemin transfer edilebileceği anlamına 

gelir. Yüksek AKP, kurutma havası içindeki suyun buhar basıncının düşük olması 

anlamına gelir. Ürün ile hava arasındaki buhar basınçları farkı, ısı transferindeki 

sıcaklık farkı gibi nem transferinde doğrudan etkilidir. AKP ile beraber kurutma 

işleminin verimini ve bir bakıma sonucunu gösteren bir diğer parametre de Havadan 

Yararlanma Oranıdır (HYO) (Yağcıoğlu 1999). 

Ürün-hava teması kısa süreli olursa veya kurutma havası daha az ürünle temas ederek 

kurutma ortamından çıkarsa daha az nem yüklenmiş olur. Kurutma işleminin ve 

tasarımın verimini gösteren bir ölçüttür 
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HYO = (2 – 1)/ AKP           (2.2)

1 kurutma havasının başlangıçtaki,2 kurutma sonunda havadaki mutlak nemidir 

Örnek olarak, 25 °C sıcaklık ve %  70 bağıl nem ise, psikrometrik şemadan bu havanın 

1,4 g/kg nem yüklendiğinde çiylenmenin başlayacağı görülür (şekil 2.9, 12). 

Havanın kurutma potansiyelini arttırmak amacıyla bu hava 50 °C sıcaklığa çıkarılırsa 

(şekil 2.9, 13), psikrometrik şemalar kullanılarak kurutma havasının 50 °C’de %  18 

bağıl nem taşıdığı ve 9,5 g/kg nem yüklendiğinde çiylenmenin başlayacağı görülür 

(şekil 2.9, 34). 

Bu örnekte, 

AKP25 = 1,4 g/kg hava iken, ısıtma ile 

AKP50 = 9,5 g/kg hava olmuştur 

Isıtma sadece ürün içindeki suyu hareketlendirmez, havanın nem alma potansiyelini 

arttırır. 

 

Şekil 2.9 Psikrometrik şemada ısıtma ve sabit entalpide nemlenme (134) 
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Aynı hava 80 °C’ye kadar ısıtılsaydı  

AKP80 = 18.6 g/kg hava olacaktı. 

Ancak kurutmanın son evresinde bu sıcaklığın fındığa uygulanması mümkün değildir. 

Buradan çıkan sonuç, yüksek sıcaklıklarda dış ortam havasının nem alma potansiyeli 

yüksektir. Ürün sıcaklığının 50 °C’nin üzerine çıkmaması gerektiğinden, fındığın 

kurumaya yakın evrelerinde yüksek sıcaklıkta kurutma havası kullanılamaz. Dış ortam 

havasının 50 °C’ye ısıtıldığında bile hala % 18 bağıl nem taşıyor olması bir zorluktur. 

Gaz Kanunu 

PV = RT             (2.3) 

Adyabatik koşullarda eşitliğin her iki tarafı da sabit kalacaktır. 

P1V1 = P2V2              (2.4) 

P1 = Ph1+ Pw1             (2.5) 

P1 : Atmosferik basınç (Pa) 

Ph : Kuru havanın oluşturduğu basınç (Pa) 

Pw : Hava içindeki suyun oluşturduğu kısmi basınç (Pa) 

 

Nemli havanın sıkıştırılması sırasında havanın hacmi daralır ve basıncı artar, aynı hacmi 

kullanan su buharı da daralır ve basıncı artar. Suyun oluşturduğu kısmi basınç en fazla o 

koşullardaki doymuş havadaki su buhar basıncı kadar yükselebilir. Bu daralma sırasında 

havanın o sıcaklıktaki doyma noktasına ulaşılır. Doyma noktasından sonra daha fazla 

sıkıştırma sonucu daralan su buharı çiylenmeye yol açar.  

P2 = Ph2+ Pw25             (2.6) 

P2 : Yüksek basınç (Pa) 

Ph : Kuru havanın son basıncı (Pa) 
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Pw25 : 25 °C’de doymuş havadaki suyun kısmi buhar basıncı (Pa) 

 

Sıkıştırma oranı 

Rc = P2/P1 = V1/V2            (2.7) 

Ortamda bulunan kuru hava-su karışımı homojendir. Kuru hava ve su ayrı ayrı, aynı 

hacime sahiptir. Sıkıştırılmış kuru hava-su karışımı tekrar genleşirken yine homojendir. 

Gaz kanunu su buharına uygulanırsa, sıkıştırılmış karışım geri genleştiğinde: 

Pw25V2 = Pw3 .V3 = Pw3 .V1           (2.8) 

Pw3 = Pw25V2 / V1            (2.9) 

Pw3  = Pw25 / Rc                      (2.10) 

Pw3 : Su buharının genleşme sonrası basıncı (Pa) 

Pw25 : 25 °C’de doymuş havadaki suyun kısmi buhar basıncı (Pa) 

V1 =V3 : Atmosferik basınç altındaki hacim (basınç öncesi ve genleşme sonrası) 

V2: Basınç altındaki hacim 

 

Böylece sıkıştırma oranınca nem düşürülmüş olur. 

Atmosferik koşullarda 25 °C’de doymuş hava 20 g/kg hava nem taşır, şekil 2.10’da 1 

bar basınç atmosferik basınca karşılık gelmektedir. 5 bar basınç uygulandığında bu 

havanın nemi de 5 kat düşürülüp 4 g/kg hava seviyesine inmiş olacaktır. Bu düşüş, 

teorik olarak sadece basınçlandırma ile nem alınmasıdır. Kompresör setlerinde nemi 

daha da düşürmek için kurutucu ve filtreler kullanılır. 
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Şekil 2.10 Basınç altında havanın nem kaybı 

Aynı havayı basınç altına sokunca havada bulunan nem daralan hacimle beraber 

yoğuşur ve sıvı halde havadan uzaklaşır. 

- Örnekteki hava 1 barda, 25 °C sıcaklıkta % 70 bağıl nem (14 g/kg hava) taşırken (1) 

- 1,43 bar basınca ulaştığında çiylenme başlar (2) 

- Basınç artmaya devam ettikçe doyma eğrisi boyunca devam edilir (23) 

- 5 bara ulaşıldığında havanın taşıdığı nem 4 g/kg hava olur. 

- Yapılan bu işlemle dış ortam havası 10 g/kg hava oranında su kaybetmiş olur. 

Bu hava geri genleştirildiğinde ilk bağıl nem % 70 iken, aynı sıcaklıkta kaldığı 

varsayılırsa bağıl nem % 20’ye düşmüş olur. Basınç altından çıkıp 50 °C’ye ısıtıldığında 

bağıl nemi %  5.2’ye düşer, bu da iç fındığın düşeceği son nem kadardır. Bu havanın 

kurutma potansiyeli daha yüksektir. Çizelge 2.1’de bunun kıyaslaması gösterilmiştir. 
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Çizelge 2.1 Dış ortam havası ile basınçlı havanın kıyaslanması 

Hava sıcaklığı  

(°C) 

Dış ortam havası Basınçlı hava  

Entalpi 
(kJ/kg.K) 

AKP 
Entalpi 
(kJ/kg.K) 

AKP 

25 60.7 1.4 35.2 5.0 

50 86.6 9.5 60.5 11.5 

80 117.3 18.6 90.9 21.5 

2.3 Kaynak Özetleri 

Kurutma uygulandığı ürüne, yapıldığı ortama ve kullanılan kaynaklara göre büyük 

farklılıklar içeren bir konudur. Bu nedenle, bu çalışma kapsamında kurutma konusunda 

sunulmuş olan bilimsel çalışmaların ilgili görünenleri dikkate alınmıştır. Fındığın 

yetişme alanı olan Doğu Karadeniz bölgesinde hasat zamanı güneş az ve yağmurlu gün 

çok olduğu için “güneş enerjisi” kullanan kurutma çalışmaları kapsam dışı tutulmuştur. 

Çalışmanın konusu hasat edilmiş kabuklu fındığın kurutulması olduğundan, iç fındığa 

yönelik çalışmalar da yine kapsam dışı kabul edilmiş, ancak gıda kalitesi, nem içeriği 

gibi hususlarda ek kaynak olarak dikkate alınmıştır. Yapısal benzerlik sebebiyle diğer 

kabuklu yemişler de fındıkla eşdeğer görülerek, benzer çalışmalar dikkate alınmıştır. 

Ayık (1995), kurutma tekniklerini incelemiş ve sayfa 14’de verildiği gibi kurutucuların 

üç ana kritere göre sınıflandırmasını yapmıştır. Kurutma havası ile ürün arasındaki ilişki 

termodinamik olarak incelenmiş, havanın psikrometrik özellik ve değişimi verilmiştir. 

Yağcıoğlu (1999), kurutucuların sınıflandırmasını yenilemiş, kurutucu tipleri, kurutma 

metodları ve seçenekleri hakkında teknik bilgi vermiştir. Gelişen teknoloji ile ortaya 

çıkan kurutma teknikleri de buradaki sınıflandırma dikkate alınarak bu çalışmada 

incelenmiştir. 

Köksal (2002), fındığın bitki olarak özelliklerini, yetişme alanlarını ve türlerini, fındığın 

meyve olarak genel ve teknik özelliklerini toplamıştır. Çalışma fındığı tanıtmak için 
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genel bir kaynak olarak kullanılmıştır. 

Anonim 2001 a ve Anonim 2001b (TS 3074 ve 3075), Türk standardları ticari fındığın 

genel özelliklerini ve bu çalışma için esas alınan nem içeriği değerlerini vermektedirler.  

Özdemir (2003), HACCP sistematiğinin fındık için uygulanmasını ele alan çalışmada 

ideal fındık neminin % 5 y.b. olması gerektiğini, aflotoksin oluşumunun engellenmesi 

için de ideal su aktivitesinin 0.38 olması gerektiğini bildirmiştir. Bu çalışmada normal 

ortam koşullarında depolama şartları dikkate alınmış olup, soğuk depolama veya 

modifiye ortam koşulları incelenmemiştir. 

Okuroğlu ve Örüng (2000), Karadeniz bölgesi için depolama yapılarını, teknik özellik 

ve ihtiyaçlarını incelemişler. Çalışmada ideal depolama şartlarını ve sürelerini ortaya 

koymuşlardır. 

Çetin vd. (2000), depolama şartlarının çiğ iç fındık kalitesine olan etkilerini 

incelemişler. İç fındığın depolama şartları ve sürelerini, normal hava ve modifiye hava 

durumlarını incelemişlerdir. En iyi depolamanın modifiye ortam ile olduğu sonucuna 

kimyasal değişimleri dikkate alarak varmışlar, raf ömrünün o yıllarda daha yaygın olan 

vakumsuz ambalaj içinde bekletme ile daha kısa olduğunu göstermişlerdir. 

Ghirardello vd. (2013), depolama şartlarının çiğ iç fındık ve kabuklu fındık kalitesine 

olan etkilerini incelemişler. Fındığın depolama şartları ve sürelerini, normal hava ve 

modifiye hava durumlarını peroksit ve yağ asitlerinin değişimlerini dikkate alarak 

araştırmışlardır. Farklı depolama şartları arasındaki farkların 12 aydan sonra 

belirginleştiği ve en iyi sonuçların düşük sıcaklıktaki modifiye ortam (Azot) ile elde 

edildiği sonucuna varmışlardır. 

Puiggali vd. (1987), fındığın özısı değerini deneysel olarak ifade etmişler ve sonraki 

çalışmalarda bu değer esas olarak alınmıştır. Verilen değerin iç fındığa mı, kabuklu 

fındığa mı ait olduğu bilinemediğinden, fındığın bileşenleri dikkate alınarak yaklaşık 
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hesap yoluna gidilmiş, bunun için Şimşek ve Aslantaş (1999) tarafından verili oranlar 

ile Fasina ve Colley (2008) tarafından verilen özısı değeri kullanılmıştır. Önceki ve yeni 

özısı arasındaki fark dikkate değer bulunduğu için yeni katsayı kullanılmıştır. 

Lopez vd. (1995), fındığın suya maruz kalma hallerinde farklı sıcaklıklardaki değişimini 

ve adsorpsiyon izotermlerini tespit etmişler, ve yöresel bir fındığın muhtemel depolama 

sıcaklığı olan 10 °C’deki adsorpsiyon ve desorpsiyon izotermlerini incelemişlerdir. Her 

iki proses arasında ihmal edilebilir bir fark olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Ermin (1998), fındığın 5°C, 15°C, 25°C, 30°C’deki sorpsiyon izotermleri ile 25°C, 

30°C, 50°C, 60°C’lerde kurutma (desorpsiyon) izotermlerini incelemiştir. Sorpsiyon 

izotermleri depolama için, desorpsiyon izotermleri farklı izoterm eşitlikleri kullanılarak 

karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışma bağıl nem içinde fındık nem içeriğinin zamana karşı 

değişiminden ziyade, denge nemlerinin tespitine yönelik olup farklı nem ve sıcaklık 

ortamları ile fındığın nem içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. 

Lopez vd. (1998), fındığın 30, 40, 60 ve 80 °C sıcaklıklarda, farklı sergi yoğunluğu ve 

farklı hava hızlarında desorpsiyon izotermlerini incelemişlerdir. Ortaya konulan 

izotermlerin başka çalışmaların sonuçları ile de desteklenmesi nedeniyle, 40 ve 60 °C 

kuruma izotermlerinin şekil üzerinde görünen ortalaması 50 °C için kabul edilerek bu 

çalışmada kullanılmıştır. 

Özdemir vd. (2002), farklı kurutma sıcaklıklarında fındıkta görülen önemli kimyasal 

değişimleri incelemişler, fındığı 35 °C, 40 °C, 45 °C ve 50 °C’de kurutarak sonuçları 

karşılaştırmışlardır. Çalışmada açıkça belirtilmemiş olsa da, nem değerlerinden 

kullanılan numunelerin iç fındık olduğu anlaşılmaktadır. Serbest doymamış yağ asit 

içeriği 40 °C sonrası artışa geçerken, fındığın oksitlenmeye yatkınlığını gösteren 

ransimat değeri 45 °C sonrası dikkate değer bir değişim göstermiştir. 45 °C’nin iyi bir 

kurutma sıcaklığı olduğu bildirilmişse de, 50 °C’nin analiz sonuçları her iki parametre 

açısından da sınır değerlerde olduğu görülmektedir. 
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Demirtaş (1996), özel hazırlanmış test düzeneğinde tombul fındık kullanarak kurutma 

denemeleri yapmış, farklı sıcaklık, bağıl nem ve hava hızları ile fındığın kuruma 

karakteristikleri incelenmiştir. Deney kayıtlarından, kullanılan numunelerin fazlaca 

nemli olduğu (% 24-33 y.b.), kullanılan havanın bazen dış ortam havasından da daha 

nemli olduğu (45 °C – % 70 BN) görülmüştür. Yaklaşık üç gün tutan kuruma süresi 

zaten normal şartlarda sergi ile elde edilen bir sonuç olup, çalışma sonucunda fındığın 

difüzyon katsayılarının belirlenmesi gibi önemli bir sonuç elde edilmiştir. 

Lopez vd. (1998), akışkan yatak içinde fındık kurutma deneyi yapmış, 15 °C’de % 75 

bağıl nemli (8 g/kg hava) ortamda 36 °C’ye ısıtılan havayı fındığın bulunduğu tanka 

alttan üflemiş ve bu şekilde 12 saatte kuruma sağlamışlardır. Deney şartları ve enerji 

tüketimi bilinmemektedir. 

Topuz vd. (2004), laboratuar ölçeğinde yapılmış bir akışkan yataklı kurutucu kullanarak 

oluşturdukları matematiksel model ile fındık kurutma deney sonuçları arasında 

karşılaştırma yapmışlar ve sonuçlar modelle uyumlu çıkmıştır. 

Aktaş (2007), havalı kurutucuya ısı pompası entegre ederek fındığı 40, 45 ve 50 °C’de 

kurutma denemeleri yapmış ve sırasıyla 30, 27 ve 24 saatte kurutma sonucunu elde 

etmiştir. Isı pompası kullanımı enerji tasarrufu sağlamaktadır.  

Turan ve İslam (2016) yaptıkları çalışmada, fındığın beton zemine ve çimen zemine 

serilerek kurutulması ile fındık kurutma makinası tarafından kurutma süreçlerini 

kimyasal analizler ile kıyaslamışlardır. Kullanılan makina İtalyan üretimi bir makina 

olup, bölgede kullanımı yenidir. Analiz sonuçlarına göre makina ile kurutmanın daha iyi 

sonuç verdiği ortaya konmuştur. 

Turan (2017), beton ve çimende sergiyle kurutulan fındıklarla, makinayla kurutulan 

fındıkları 18 ay süreli adi şartlarda depolamaya tabi tutmuş, ürün kalitesini etkileyen 

kimyasal değerleri izlemiştir. Makina ile kurutma süresi tam kapasitede 40-45 saat 

sürmüştür, kurutma havasının 45 °C’ye ayarlanması, kullanılan fındıkların y.b. % 30’un 
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altına düştüğünde hasat edilmiş olması, kurutma süresinin uzamasına neden olduğu 

düşünülmektedir. Çalışma sonucunda kurutma makinası ile daha kaliteli ürün elde 

edildiği sonucuna varılmıştır. 

Erarslan (2006), fındıkta mikrodalga ile kurutmanın Aspergillus Flavus küfüne etkisini 

incelemiş, mikrodalga ile kurutulan iç fındık numunelerinde küflerin azaldığını tespit 

etmiştir. Çalışmanın fındık içi ile yapılması ve temel amacın kurutma olmaması 

sebebiyle, kabuklu fındıkta tam kurumanın sağlanması amaçlanmamış olup, hücre 

yapısı üzerinde mikrodalganın bilinmeyen etkileri hakkında da bilgi vermiştir. Aynı 

deneylerde daha uzun süreli mikrodalga uygulanan numunelerde aşırı ısınma ve iç 

katmanlarda kahverengi halka oluşumu da raporlanmıştır. 

Kurutmada infrared enerji kullanılması ile ilgili çok sayıda çalışma vardır. İnfrared 

ismini kullanan çalışmaların çoğu, NIR (Near Infrared – Yakın infrared) veya MIR 

(Mid Infrared – Orta infrared) frekanslarında enerji veren lamba, kızaran metal veya 

karbon tel kaynaklı ısıtıcılarla yapılmıştır. Bunlardan kurutma yöntemi ve uygulandığı 

ürün benzer olanları dikkate alınmıştır. 

Umesh-Hebbar vd. (2004), sebze kurutucu olarak tasarladıkları makinada sıcak hava ile 

infrared ısıtıcı kombinasyonu kullanarak dilimlenmiş havuç ve patates üzerinde kurutma 

deneyleri yapmışlardır. Isı kaynağı 2.4-3.0 m dalgaboyunda olup, MIR bandına 

karşılık gelmektedir. Deneylerin en önemli sonucu, sadece sıcak hava ile konveksiyon 

kurutma yapıldığında 16.15-17.17 MJ/kg su olarak gerçekleşen özgül enerji tüketimi, 

sadece infrared ısıtıcı kullanıldığında 7.15-7.60 olmuş, sıcak hava-infrared ısıtma 

kombinasyonu kullanıldığında ise 6.04-6.43 seviyesine gelmiş ve kurutma süresi 

neredeyse yarıya inmiştir. 

Krishnamurthy vd. (2008), derleme çalışmasında infrared ısının gıdalara etkilerini 

incelemişlerdir. Buradan atıflanan başka bir çalışmada (Rosenthal 1992) fındığın en 

önemli bileşeni olan doymamış yağ üzerinde en etkili dalgaboyunun 4.44-4.76 m 

olduğu belirtilmiştir ki, bu aralık MIR/FIR bantları arasında kalmaktadır.  
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Nathakaranakule vd. (2010), farklı güçlerdeki uzak infrared (FIR) ısıtıcılarla sıcak hava 

kombinasyonları ile Longan meyvesini kurutma deneyleri yapmışlar, ısı pompası ile de 

sistemi desteklemişlerdir. Başlangıç nemi  % 84-86 y.b. olan meyveler, % 18 seviyesine 

kadar kurutulmuştur. FIR kullanılan deneyler, sadece sıcak hava kullanan deneye göre 

daha fazla enerji tüketmişlerdir. Sadece sıcak hava kullanan denemede özgül enerji 

tüketimi ısı pompası hariç 26.73 MJ/kg su iken FIR ile yapılan denemelerde bu ölçüm 

29.70-45.12 MJ/kg su aralığında gerçekleşmiştir. Ancak FIR ile elde edilen ürünlerin 

özgün rengini ve gözenekli yapısını koruduğu tespit edilmiştir. 

Arslan (2012), NIR ve MIR bandında infrared lamba kullanarak, farklı sıcaklık, lamba 

gücü ve 1 m/s hava akımı ile mantının % 35 y.b. olan başlangıç nemini, % 12’ye 

düşürmüştür. Kurutma süreleri lamba güçlerine bağlı olarak değişmiştir. Gıda kalitesi 

açısından da ele alınan sonuçlar ışığında uygun kurutma şartlarının belirlenmesine 

çalışılmıştır. Çalışmada dikkat çeken sonuçlardan birisi de, suyu buharlaştırmak için 

harcanan enerji miktarının 36.91-77.59 MJ/kg su aralığında gerçekleşmiş olmasıdır.  

Bozbıyık (2013), farklı güçlerdeki infrared ısıtıcılarla, farklı hava hızlarında, farklı 

ejoya meyve türleri üzerinde kurutma deneyleri yapmış, başlangıçta  % 84 y.b. nem 

içeren meyveler % 16 nem seviyesine kadar kurutulmuştur. İnfrared lamba güçleri ve 

hava hızına göre farklı kurutma süreleri elde edilen çalışmada, özgül enerji tüketimi 

6.77-12.47 MJ/kg su aralığında gerçekleşmiştir. Kurutma denemeleri dilimli meyvelerle 

yapılmış olup, benzer geometri ve nem değerlerine sahip Longan meyvesinin 

kurutmasından daha az enerji kullanılmasının bu nedenle olduğu düşünülmektedir. 

Kashani-Nejad vd. (2003), Antepfıstığını (İran Ohadi tipi) farklı metod ve makinalarla 

kurutmuş ve güneşte kurutma ile kıyaslama yapmışlardır. Başlangıç nem içeriği fındığa 

göre yüksek olan (% 37 y.b.) antepfıstığı, yine fındık gibi % 4-6 seviyesine 

düşürülmektedir. Denemesi yapılan tüm sıcak havalı kurutucular güneşte kurutmaya 

göre daha kısa sürelerde kurutmuşlar ve ürün kalitesi açısından bir fark olmadığı 

raporlanmıştır. Deneylerin yapıldığı yöre havasının (İran-Rafsancan) sadece 3 g/kg hava 

mutlak nem taşıması ve makinalara giriş havasının % 3-10 bağıl nem taşıması sayesinde 

kurutma deneyleri 5-10 saatte bitirilebilmiştir. 



47 

 

Dikmen (2010), çalışmasında keresteleri vakum fırınında farklı sıcaklıklarda kurutmayı 

denemiş, başlangıç nemi % 45 y.b. olan keresteler % 8 neme kadar kurutulmuştur. 

Kullanılan deney düzeneği farklı vakum basınçlarında çalıştırılmıştır. Atmosferik 

basıncın altında havanın nem taşıma kapasitesi ters fonksiyon ölçüsünde arttığından 

üründen havaya nem geçişi hızlanmaktadır. Gelişen teknoloji ile gelecek yıllarda bu 

metodun yaygınlaşacağı düşünülmektedir. 

Anonymous (2013), enerji ve çevre konularında hizmet veren ticari bir kuruluş olup, 

kendi çalışanları ve eğitimleri için üretmiş olduğu doküman bu çalışmadaki 

psikrometrik hesaplamalarda kullanılmıştır.  

Anonim (2016), kompresör üreten bir firmanın ürün kataloğu olup, hava üretimi için ne 

kadar enerji kullanılması gerektiğinin hesaplanması için esas alınmıştır. 

Sadıkhov vd. (1995), UME yayını olarak ölçüm belirsizliği hesaplanması, numune alma 

metod ve istatistik hesaplamaları üzerine çalışma yapmışlar ve yayınladıkları doküman 

bu çalışmada esas alınmıştır. 

Anonim (2014), fındıkla ilgili genel bilgiler içeren bir web sayfası olup Giresun’da 

kurulu Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) tarafından yayınlanmıştır. 

Anonim (2015), fındığın kullanım alanları ile ilgili genel bilgiler içeren bir web sayfası 

olup Giresun Ziraat Odası tarafından yayınlanmıştır. 

Anonymous (2016), bir Kore firmasına ait web sayfası olup biber kurutma amacı ile 

karbon film ısıtıcılı bir sergi (branda) ve düzenekler yapmış ve satışa sunulmuştur. 

Yararlanılan kaynaklar arasında makina tasarımı, havalandırma ve ısıtma metodu 

bakımından örtüşen veya benzer bir çalışma görülmemiştir. Bu tez çalışmasında 

kullanılan makina ve kazan tasarımı ile basınçlı hava kullanılması ve havalandırma 

metodu bu çalışmaya özgüdür. Fındık kurutması üzerine yapılmış az sayıdaki 
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çalışmanın sonuçları bu çalışmanın sonuçlarının kıyaslanması için yararlı olmuştur. 

Fındık hakkında yapılmış olan diğer çalışmalar da bu tez kapsamındaki deneylerin 

uygun koşullarda yapılması için yol gösterici olmuştur. 
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3. MATERYAL ve METOD 

3.1 Materyal 

3.1.1 Makina prototipi 

Prototip makina, yalıtımlı bir kabin içinde delikli sacdan mamul bir kazan, infrared 

ısıtıcılar, boru tipi rezistans ısıtıcı, hareketi sağlayan motor, basınçlı havayı sağlayan 

kompresör ve bu havayı fındık yığınına ileten hortum ve kazan içi kanallardan 

oluşmaktadır. Makinanın kumanda panosu sıcaklık kontrolü yapılmasını sağlamakta ve 

diğer ölçüm cihazlarıyla da havanın giriş ve çıkıştaki sıcaklık- bağıl nem değerleri anlık 

olarak ölçülüp kaydedilmektedir. 

Kesiti şekil 3.1’de gösterilen fındık kazanı, yatay eksende dönen bir silindir şeklinde 

tasarlanmıştır. Kazan kapalı ve yalıtımlı bir kabin içine yerleştirilmiş ve makaralar 

üzerinde yataklanmıştır. Güç kaynağı elektrik motoru olup, çark-zincir ile hareket 

kazana aktarılmaktadır. Kazan yatay eksende 1 devir/dakika hızla döndürülmektedir. 

 

Şekil 3.1 Fındık kazanının yan ve kesit şematik gösterimi 

Silindirin kapakları arasına monte edilmiş kanallar vardır. Bu kanalların tamamı delikli 
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boru şeklindedir. Merkezdeki kanala sıcak, kuru ve basınçlı hava verilmektedir. 

Çevreye doğru genleşen hava fındıkların arasından geçerken nem alıp, çıkış kanallarına 

ulaştığında kabinin dışına atılacak şekilde tasarlanmıştır. 

 

Şekil 3.2 Kurutma kazanı ve kapaklar arasındaki hava kanalları 

Giriş hava kanalının diğer ucu kapalıdır, hava sadece yan deliklerden çevreye doğru 

çıkabilir. Şekil 3.2, 3.4 ve 3.5’de görülen turuncu boruların da diğer ucu açıktır, hava bu 

uçlardan dışarı çıkar. Dönüş sırasında karışma sağlanması için üst kısım boş 

bırakılmakta, ancak kabin içindeki havanın çıkış hava kanallarına karışmaması için 

turuncu renkli hava çıkış kanallarını örtecek kadar fındık konulmaktadır. Şematik 

gösterim şekil 3.3’de verilmiştir. 
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Şekil 3.3 Fındık kazanı içinde havanın izlediği yol 

Çıkış kanallarından giden havanın tek noktadan çıkması için kazanın ucuna şekil 3.4’de 

görülen huni şekilli parça eklenmiştir. Tek çıkış yapılmasındaki amaç, çıkış tarafının da 

yalıtımlı bir duvarla kapatılması ve tek noktadan çıkan havanın ölçümünün daha sağlıklı 

yapılmasıdır. 

 

Şekil 3.4 Fındık kazanı – iç borular ve çıkış ağzı montajlı halde 
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Şekil 3.5 Çerçeve üstünde fındık kazanı – kabin yan duvarları takılı 

Kabin içinde hava sirkülasyonu için bir tertibat yoktur, bu nedenle sıcaklık kabin 

üzerinde daha fazla olur. Bunu gidermek ve kompresörden gelen havayı kabinin 

tepesinde dolaştırarak bir miktar ön ısıtma yapmak için kabin üzerine şekil 3.6’da 

görülen “borulama” konulmuştur. Bu sayede kabinde sıcaklık dengesi kurulmaktadır. 

 

Şekil 3.6 Fındık kazanı üst çerçevesine takılı borulama (ısı eşanjörü) 
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Kabinle kazan arasında yaklaşık 10 cm boşluk bırakılmıştır. Prototip fındık kazanı 

kapasitesi 200-220 kg yaş fındıktır. Testte kullanılan kazan 1 m boyunda ve 77 cm 

çapında bir silindirdir. Ticari boyutlar daha büyük olabilir. 

Kapakların iç kısmına konulan karbon film toplam ısıtma gücü 1800 W, ve giriş hava 

kanalı içine konulmuş olan boru tip ısıtıcının gücü de 1500 W’dır. Toplam ısıtma gücü 

3.300 W olarak kullanılmıştır. Sisteme giren kompresör havası önce kabin üstündeki 

borulama ile yaklaşık 20 °C ısınmakta ve boru tip ısıtıcıdan geçtikten sonra 50-100 °C 

aralığında kabine gönderilmektedir.  

Kurutma bitiminde ısıtma devre dışı bırakılarak kurutma havası kompresörden geldiği 

gibi fındığa verilmektedir. Bu sayede kurutulurken ısınmış fındık soğutularak ortam 

sıcaklığına yaklaştırılmaktadır. Kurutma işlemi aniden bitirilen proseslerde ürün son 

kurutma sıcaklığında kalmakta, yığının soğuması sırasında merkezde kızışma ve 

yüzeyde de geri nem alma hallerine rastlanmaktadır. Bu nedenle, kurutulmuş ürünün 

son sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki fark mümkün olduğu kadar azaltılmıştır. 

İnfrared karbon filmler 

Kabinin iç kısmına infrared karbon filmler yerleştirilmiştir. Bu sayede içeri sıcak hava 

üflenmese de kabin ısıtılabilecek ve dönen silindirdeki fındıklar karışarak dıştan verilen 

ısı ile ısınacaklardır. 
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Şekil 3.7 Makina kabin kapakları ve kapak içinde infrared filmler 

Prototip makinada yaklaşık 700 W/m
2
 gücünde filmler kullanılmıştır. İç mekan ısıtma 

uygulamaları için üretilmiş 220-240 W/m
2
 gücünde olan filmlere 380 V gerilim 

uygulanarak elde edilen ısı 3 katına çıkarılmıştır. İnfrared filmler kapak içine kazana 

yaklaşık 5 cm uzaktan bakacak şekilde monte edilmiştir. Kazanın metal olan dış sacı 

içeriden yalıtımla kaplanmış, ısı kaybı azaltılmıştır. 

İnfrared filmler kontrol panosunda bir termostata bağlı olarak çalışmaktadır. Bu 

termostat kabinin tepe noktasında sıcaklık ölçümü yaparak kontrol sağlamaktadır. 

3.1.2 Ölçü cihazları 

Bu çalışmada temel konu kurutma olduğu için temel ölçüm olarak da fındık nemi esas 

alınmıştır. Fındık neminin değişimini ölçmek, incelemek, analiz etmek için toplanan 

esas ve yardımcı veri ve ölçümler için kullanılan cihazlar şunlardır: 
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Kurutma fırını 

2015 testi için test alanında fırın kullanılmış, sürekli olarak 105-110 °C sıcaklığa ayarlı 

olarak çalıştırılmıştır. Alınan numuneler bekletilmeden fırına konulmuş ve sabit ağırlığa 

gelinceye kadar bu sıcaklık aralığında kurutulmuştur. 

 

Şekil 3.8 Kurutma fırını içinde test numuneleri 

Hassas terazi 

 

Şekil 3.9 Hassas tartım terazisi ile fındık test numuneleri 

Okuma hassasiyeti 10 mg olup, ölçüm aralığı 0.2-40 g olarak kullanılmıştır. 
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Dış ortam havasının sıcaklık ve bağıl nem ölçme cihazı 

Dış ortam hava koşullarının ölçülmesi ve kayıt altına alınması sadece bilgi ve 

karşılaştırma içindir. Ölçüm şekil 3.10’da görülen cihazla yapılmıştır. Cihaz, kendi 

üzerindeki ve ayrıca kablonun ucundaki sensörde hissedilen sıcaklık ve nemi ayrı ayrı 

göstermektedir. Sıcaklık okumaları 0.1 °C, bağıl nem  % 1 hassasiyete sahiptir. 

 

Şekil 3.10 Dış ortam havası sıcaklık ve nem ölçüm cihazı 

Kompresör havası için ölçü cihazı  

Makinaya gelen hat üzerinde dik çalışan analog bir debimetre, öncesinde kontrol için bir 

analog manometre, debimetre çıkışına da dijital bir basınç transmitteri yerleştirilmiştir. 

Aynı noktada ölçüm yapılabilmesi için üç cihaz bir set olarak kullanılmıştır. 

Debimetre analogdur, okuma aralığı 0-50 m
3
/saat, çizgi aralıkları 1 m

3
/saat, deneyimli 

göz ile okuma hassasiyeti 0.1 m
3
/saat’dir.  

Basınç kaydı 2014 yılında yapılan testlerde manometre üzerinden 15 dakikada bir değer 

okuyarak yapılmış, 2015 testlerinde ise transmitterden bilgisayara saniyede bir kayıt 

olarak aktarılmıştır. Basınç okuma aralığı her ikisinde de 1-10 bar olup, okuma 

hassasiyeti her iki test serisinde de 0.1 bardır. Aynı şekilde sıcaklık-nem ölçüm cihazı 

da 2014 testlerinde 15 dakikalık okumalarla, 2015 testlerinde ise bilgisayara bağlı 
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olarak saniyelik veri sağlamıştır.  

Sıcaklık okuma aralığı 0-60 °C, bağıl nem okuma aralığı % 0.1-100 ve her ikisinde de 

okuma hassasiyeti 0.1’dir. 

 

Şekil 3.11 Kompresör havası ölçüm düzeneği ve detay görünüm (sıcaklık-nem-basınç-debi) 

Termostatlar 

Şekil 3.12’de solda görünen termostat (UTH-150) kabin içi sıcaklığı, sağdaki termostat 

ise (UTH-120) kabine giren havanın sıcaklığını ölçer ve kontrol eder. Termostatların 

ölçüm aralığı sırasıyla 0-99 ve 0-120, okuma hassasiyetleri ise 1 °C’dir. 
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Şekil 3.12 Sıcaklık kontrol termostatları 

Sıcaklık ve bağıl nem ölçme cihazı 

Çıkan kurutma havasının son sıcaklık ve bağıl nem ölçümleri şekil 3.13’de görülen 

Kanal Tipi Sıcaklık-Nem Ölçüm Cihazı ile saniyelik olarak ölçülmüş ve kaydedilmiştir. 

Bu cihazın sıcaklık ölçüm aralığı 0-120 °C, okuma hassasiyeti 0.1 °C ve bağıl nem 

ölçümlerinde okuma hassasiyeti % 0.1’dir. 

 

Şekil 3.13 Çıkış havası sıcaklık-nem ölçüm cihazı 

İnfrared termometre 

İnfrared termometrenin okuma hassasiyeti 0.1 °C’dir. 
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Şekil 3.14 Fındık yüzey sıcaklığını ölçen infrared termometre 

Elektrik sayacı 

Harcanan enerjiyi ölçmek için elektrik sayacı kullanılmıştır. Ölçüm hassasiyeti 1 Wh 

olmakla beraber son hane dikkate alınmamış, hesaplamalarda 0.01 kWh okuma 

hassasiyetine sahip okumalar kullanılmıştır. 

3.1.3 Deney materyali (yaş fındık) 

Testlerde kullanılmak üzere 2014 yılında zurufsuz ve kabuklu yaklaşık 900 kg yaş 

fındık bir üreticiden, 2015 yılında da yaklaşık 600 kg yaş fındık FAE’den (Fındık 

Araştırma Enstitüsü) emaneten alınmış ve kurutulduktan sonra iade edilmiştir. 

Kullanılan fındıklar yörede yaygın olan Çakıldak tipidir. Deneyler öncesinde nem 

ölçümleri yapılmıştır. Numunelerin kabuk nemleri % 19.1-22.1 y.b. iken, iç nemlerinin 

15.3-20.8 y.b. aralığında olduğu tespit edilmiştir. Şekil 3.15’de makine içinden alınan 

fındıklar görünmektedir. 



60 

 

 

Şekil 3.15 Test bitiminde makina içinden alınan fındıklar 

3.1.4 Basınçlı hava 

Testler Giresun OSB’de kurulu Noor Fındık A.Ş. tesislerinde yapılmış ve deneyler için 

basınçlı hava tesisin hava hattından sağlanmıştır. Sistemdeki basınç değişkenlik 

gösterdiğinden, vana ayarı test boyunca sabit tutularak değişen debi ve basınç test 

boyunca ölçülmüştür. 

3.2 Yöntem 

3.2.1 Kurutma testleri 

3.2.1.1 Prototip testleri ve veri elde edilmesi 

Test için imal edilen prototip 2014 ve 2015 hasat sezonunda Giresun’da kullanılmıştır. 

2014 yılında 4 kurutma denemesi yapılmış, ölçümler 15 dakikalık aralıklarla alınmıştır. 
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Yapılan son test daha fazla veri elde etmek amacıyla diğerlerine göre uzun tutulmuştur. 

22.5 saat süren son testin ayarları, önceki testlerden elde edilen veriler ışığında 

yapılmıştır. 

2015 yılında üç defa kurutma deneyi yapılmıştır. Veri analizi için 2015’in üçüncü testi 

esas alınmış, diğer iki test verisi kıyaslama ve ek analizler için kullanılmıştır. 

Bu çalışmadaki analizler esas olarak 2015 yılında yapılan üçüncü testte kaydedilen 

30,595 veri seti ile yapılmış ve 2014’ün son testi de yardımcı olarak kullanılmıştır. 

3.2.1.2 Test sırasında sıcaklık ve debi ayarlarının yapılması 

Kurutma işlemini süre ve enerji tüketimi bakımından etkileyen faktörler şunlardır: 

 Fındığın başlangıç nem içeriği 

 Fındığın kurutma sırasındaki sıcaklığı 

 Fındığa üflenen havanın sıcaklığı 

 Fındığa üflenen havanın bağıl nemi 

 Fındığa üflenen havanın debisi 

Bu faktörlerin de bazıları arasında ters veya düz ilişki vardır. 

Fındığın başlangıç nem içeriği, kurutma işleminde buharlaştırılacak suyun miktarını 

göstermekte olup, kurutma süresini ve kullanılacak enerjiyi doğrudan etkileyen bir 

faktördür. Bu çalışmada günde iki defa kurutma yapabilen bir makina tasarlanması 

amaçlanmıştır. Bu nedenle 2014’ün son deneyi hariç, diğer deneyler genellikle 10 saat 

civarında tutulmuştur. 

Karadeniz sahil bandında yer alan bahçeler daha yüksek sıcaklık ve daha düşük bağıl 

nem altında olduğu için, hasat edilen fındıklar genellikle uygun nem içeriğinde 

olmaktadır. Yüksek kesimlerdeki bahçeler daha düşük sıcaklık ve yüksek nem altında 

hem geç olgunlaşmakta, hem de beklense bile uygun nem oranına düşememektedir. 
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Yüksek kesimlerde genellikle hasat nemi y.b. % 20’nin üzerindedir. Ayrıca yüksek 

rakımlı bahçelerin hasat zamanı yağmur mevsiminin başlangıcına gelmektedir. 

Fındığın kurutma sırasındaki sıcaklığı, temel izleme parametresidir. Her 30 dakikada bir 

infrared termometre ile elle ve makina kapağı açılarak ölçüm yapıldığı için hata payını 

düşürmek amacıyla test sırasında kısa bir süre içinde dönen kazanın deliklerinden 

görülen fındıkların yüzey sıcaklığı 8-10 defa hızlıca ölçülmüş ve en yüksek-en düşük 

sıcaklıklar dikkate alınmıştır. Kabuk üzerinde 45-50 °C olarak görülen ölçümler normal 

kabul edilmiş, 50 °C’nin üzerinde okumalar arttığında “fındığa üflenen hava sıcaklığı” 

set değeri düşürülmüştür 

Fındığa üflenen havanın sıcaklığı temel kontrol parametresi olup, fındığın sıcaklığını 

belirlemektedir. Testin başlarında hava sıcaklığı 100 °C olarak uygulanmış ve yüzey 

sıcaklığı 50 °C’ye yaklaştıkça düşürülmüştür. 

Fındığa üflenen havanın nemi, önemli olmakla beraber kompresör-kurutucu setinden 

çıktığı için ayarlanması mümkün olmayan, sadece hesaplamalarda dikkate alınan bir 

faktördür. Sıfır olması, hava içinde başlangıçta hiç nem olmaması anlamına gelir. 

Fındığa üflenen havanın debisi, kurutma işleminin süresini ve enerji verimini en çok 

etkileyen faktördür. Optimum şekilde ayarlanması gerekir.  

Fındığın içine konulan kazan sabit olduğu için, kazanın merkezinden hareket eden bir 

birim hava belli sayıda fındığa değerek dışarı ulaşmaktadır. Debinin artışı kazanın 

içindeki havanın hızının artması anlamına gelmekte olup, aynı fındıklarla ama daha kısa 

süreli temas sağlanması anlamına gelir. Bu nedenle, debi artışı ile fındıktan alınan nem 

artışı aynı oranda olmaz. Debi artışları atılan havanın mutlak nemin düşmesine ama debi 

arttığı için de fındıktan alınan toplam nemin artmasına yol açmaktadır. Ancak deneyler 

sırasında debi oranında doğrusal artış görülmemiştir. 

Fındığa üflenen havanın sıcaklığı üzerinde değişim imkanı sınırlıdır. Çok yüksek 

sıcaklıklar lokal olarak bu hava ile ilk karşılaşan fındıklarda yanmaya neden olabilir. Bu 
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nedenle kazan sürekli düşük devirde döndürülerek hava-fındık temasının homojen 

olmasına çalışılmaktadır. Deneyler sırasında 100 °C’nin üzerinde hava sıcaklığına 

çıkılmamıştır. Fındık kurudukça giriş sıcaklığı kademeli olarak düşürülmüştür.  

Çıkış havasının sıcaklık ve nem değerleri optimizasyon yapılması için veri 

sağlamaktadır. Çıkış havasının, dış ortam havasından çok sıcak olması tercih 

edilmemelidir. Örneğin dışarıda hava 30 °C iken, dışarı atılan hava 50 °C’nin üzerinde 

olursa enerji israf edildiği anlamına gelir. Bu aynı zamanda, kurutma işlemi bittiğinde 

eldeki fındıkların çok sıcak olmaması için önemlidir.  

Çıkış havasının ortam sıcaklığına kadar düşmesi de tercih edilmez, çünkü havanın 

düşük sıcaklıkta nem taşıma kapasitesi çok düşer. Deneylerde edinilen ve psikrometrik 

şemalarda da doğrulanan tecrübeye göre, çıkış sıcaklığının 40-45 °C aralığında olması 

daha uygun olduğu gözlemlenmiştir. Daha yüksek sıcaklıklar gereksiz ısıtmaya ve 

fındıkların kritik sıcaklığı geçme ihtimaline, daha düşük sıcaklık ise HYO’nun düşük 

olmasına yorumlanır. Her iki durum da enerji israfıdır.  

Çıkış havası sıcaklığı, sıcak bölgelerde serin bölgelere göre yüksek olacaktır, bu da 

sıcak bölgelerde daha hızlı kurutmanın aynı zamanda ekonomik yapılabileceği anlamına 

gelmektedir. Çıkış sıcaklığı çok yüksekse, giriş sıcaklığını aynı tutarak debiyi arttırmak 

ekonomik olmaz. Giriş sıcaklığını düşürmek daha doğru olur. Çıkış havasının makul 

sıcaklıkta olması ama bağıl neminin görece düşük olması, debinin yüksek olduğu 

şeklinde yorumlanabilir. Bu hallerde debi kısılmıştır. Aksi halde ısıtılan hava, yeteri 

kadar nem almadan ve sıcaklığı düşmeden dışarı atılacak, enerji israf edilmiş olacaktır. 

Çizelge 3.1 Hava sıcaklığı ve debisinin test verileri üzerindeki etkisi 

Değişkenler Etkilenen çıktılar  

Giriş hava 

sıcaklığı 
Debi 

Çıkış havası 

sıcaklığı 

Çıkış havası 

mutlak nemi 

Fındıktan 

alınan nem 

Kurutma 

süresi 

Enerji 

tüketimi 

 =      

=       
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Çizelge 3.1’de gösterilen oklar, giriş hava sıcaklığı ve debi artışlarının çıktılar 

üzerindeki etkilerini göstermektedir. Her iki artış da enerji kullanımını doğrusal orantı 

ile artırmakta iken, diğer çıktıların daha düşük bir oranda artmasına veya düşmesine yol 

açmaktadır. Okların farklı eğimli gösterimi, aradaki bağıntının paralellik derecesini 

göstermek içindir. 

3.2.1.3 Kurutma prosesinin psikrometrik şemada gösterimi 

Kurutmada kullanılan hava yöre havasının kompresör ile sıkıştırılması ile elde 

edilmektedir. Havanın değişiminin incelenmesi dış ortam koşullarından başlatılmıştır. 

Kurutma prosesinin sırası : 

 basınçlandırma (kompresör), 

 hava nemini alma (hava kurutucu ve filtre), 

 ısıtma (boru tip rezistans ve infrared filmler), 

 kabin içinde genleşme ve fındıktan nem alma, ve 

 nemli havanın kabin dışına atılması şeklinde olur 

Seçili ana ait (24.08.2015, saat 14:15:16) havanın bu sıradaki değerlerinin psikrometrik 

şemada gösterimi şekil 3.16’da verilmiştir 

 

Şekil 3.16 Seçili ana ait havanın proses boyunca psikrometrik değişimi 
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3.2.2 Test parametreleri ve verilerin toplanması 

Bu çalışmada temel konu kurutma olduğu için temel ölçüm olarak da fındık nemi esas 

alınmıştır. Fındığın ürün kalitesini gösteren çeşitli fiziksel ve kimyasal ölçümler kapsam 

dışı tutulmuştur. Fındık neminin değişimini ölçmek, incelemek, analiz etmek için 

toplanan esas ve yardımcı veri ve ölçümler çizelge 3.2’de gösterilmiştir, 2015 testinde 

bu şekilde 30,595 set veri elde edilmiş ve hesaplamalarda kullanılmıştır.  

Çizelge 3.2 Ölçüm parametreleri ve verisi ile kullanım amaçları 

Ölçülen değer Okuma 

birimi 

Set/sınır 

değeri 

Kayıt 

sıklığı 

Kullanım amacı 

Fındık yüzey sıcaklığı 0.1 °C 50 30 dak Temel kontrol parametresi 

Kabine giren hava sıcaklığı 1 °C 50-100 15 dak Temel kontrol parametresi 

Kabin içi tepe sıcaklığı 1 °C 50-70 15 dak Temel kontrol parametresi 

Kompresör havası sıcaklığı  0.1 °C --- 1 saniye Psikrometrik hesaplama 

         bağıl 

nemi 

% 0.1 --- 1 saniye Psikrometrik hesaplama 

Analog debimetre 0.1 m
3
/saat --- 15 dak Psikrometrik hesaplama 

Debimetre girişi manometre 0.1 bar --- 15 dak Transmitteri doğrulama 

Basınç transmitteri 0.1 bar --- 1 saniye Psikrometrik hesaplama 

Çıkış havası sıcaklığı 0.1 °C --- 1 saniye Psikrometrik hesaplama 

         bağıl nemi %  0.1 --- 1 saniye Psikrometrik hesaplama 

Elektrik sayacı 0.01 kWh --- 30 dak Enerji hesabı doğrulama 

Dış ortam havası sıcaklığı 0.1 °C --- 30 dak Gözlem 

Dış ortam havası bağıl nemi % 0.1 --- 30 dak Gözlem 

Fındık içi ve kabuk nemleri % 0.01 --- Test öncesi-sonu ve ayrıca saatte bir 

Yapılan ölçümler ve bunların üzerinden hesaplanan diğer veri ve fiziksel büyüklükler 

bir MS Excel çalışma dosyası ile yapılmıştır. Her bir saniye için bütün hesaplamalar 

yapılmış ve grafikler hazırlanmıştır. 



66 

 

3.2.2.1 Kurutma öncesinde, sırasında ve sonrasında, iç ve kabuk nem oranları 

Bu çalışmada ikinci derecede veri olarak dikkate alınan 2014 testine ait nem oranları 

Noor Fındık A.Ş. laboratuarı tarafından sağlanmıştır. 2014 testi sırasında test alanını 

sağlayan fabrika laboratuarında nem ölçümleri yanı sıra asit oranına ve acılaşmaya da 

bakılmıştır. Bu ek veri ile fındık kurutulurken sıcaklığın nereye kadar çıkabileceği de 

dikkate alınmıştır.  

2015 testi için test alanında fırın kullanılmış, numuneler 105-110 °C sıcaklıkta sabit 

ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuş ve örneklerin kütleleri şekil 3.9’da görülen 10 mg 

hassasiyetinde terazi ile ölçülmüştür. Yapılan ölçümler yaş baz nem değeri olarak hesap 

edilip, kaydedilmiştir. Aynı sırada üçer set numune de aynı fabrika laboratuarında 

ölçülmüştür. Kurutma testlerinin başında ve sonunda iç fındık ve kabuk numunelerinin 

nem içerikleri ayrı ayrı ölçülmüş, ayrıca ölçüm yapılan fındıktan “şahit numune” 

ayrılmıştır. Bazı testler sırasında ara ölçüm de yapılmıştır. 

3.2.2.2 Dış ortam havasının sıcaklık ve bağıl nemi 

Dış ortam havasının ölçülmesi ve kayıt altına alınması sadece bilgi ve karşılaştırma 

içindir. Test, basınçlı hava ile kapalı ortamda yapıldığı için dış ortam havası 

psikrometrik hesaplara dahil değildir. Ölçüm şekil 3.10’da görülen cihazla yapılmıştır. 

Cihaz, kendi üzerindeki ve ayrıca kablonun ucundaki sensörde hissedilen sıcaklık ve 

nemi ayrı ayrı göstermektedir. Bu ölçüm 15 dakika aralıklarla yapılmıştır. 

3.2.2.3 Kompresör havasının basınç, debi, sıcaklık ve bağıl nemi 

Test için müstakil bir kompresör kullanılmamış, fabrika hava kaynağından test alanına 

hat çekilmiştir. Makinaya gelen hat üzerinde dik çalışan analog bir debimetre, öncesinde 

bir analog manometre, debimetre çıkışına da dijital bir basınç transmitteri ve sıcaklık-

nem ölçer yerleştirilmiştir. Dört cihazdan oluşan set şekil 3.11’de gösterilmiştir. 
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Bu sayede test sırasında kullanılan havanın debisinin hacimsel veya kütlesel olarak 

hesaplanması amaçlanmıştır. Debimetre analog olduğu için 15 dakikalık aralıklarla 

kaydedilmiştir. Basınç ölçümlerinde 2014 yılında yapılan testlerde manometre 

üzerinden 15 dakika aralıklarla yapılmış, 2015 testlerinde ise transmitterden bilgisayara 

saniyede bir kayıt olarak aktarılmıştır. Basınç okuma hassasiyeti her iki test serisinde de 

0.1 bardır. Aynı şekilde sıcaklık-nem ölçüm cihazı da 2014 testlerinde 15 dakikalık 

okumalarla, 2015 testlerinde ise bilgisayara bağlı olarak saniyelik veri sağlamıştır.  

3.2.2.4 Kurutma havasının sıcaklığı 

Kompresörden gelen hava ölçüm düzeneğinden sonra makinanın üst kısmında bulunan 

ısı eşanjör borularından geçerek ısınmaktadır. Bu hava boru tip ısıtıcıdan geçirilerek bir 

miktar daha ısıtılır ve kazanın içine girer. Kurutma havasının taşıdığı nem miktarı bir 

önceki ölçüm noktasından bilinmektedir. Bu nedenle tekrar nem ölçümüne ihtiyaç 

yoktur ve yüksek sıcaklıkta bağıl nem ölçümleri hatalı olabilir. Bu ölçüm birinci 

derecede kontrol amaçlı olarak yapılmıştır. Fındığın yüzey sıcaklığının sınır değeri 

geçmesi halinde kurutma havası sıcaklığı set değeri düşürülmektedir. Kurutma 

havasının sıcaklığı şekil 3.12’de görülen termostat ile ayarlanmaktadır. Sıcaklık artarsa, 

termostat tarafından boru tip ısıtıcı devre dışı bırakılır.  

3.2.2.5 Çıkan kurutma havasının son sıcaklık ve bağıl nemi 

Fındıkla temas ederek kabinin dışına atılan havanın sıcaklık ve bağıl nem değerleri 

temel veriler arasındadır. Çıkış havasının psikrometrik hesaplamaları için bu veri çifti 

önemlidir ve aynı giriş havası gibi 2014 testlerinde 15 dakikalık ölçümlerle, 2015 

testlerinde bir başka Kanal Tipi Sıcaklık-Nem Ölçüm Cihazı ile saniyelik olarak 

ölçülmüş ve kaydedilmiştir.  

3.2.2.6 Fındığın kurutma sırasındaki kabuk yüzey sıcaklığı 

Testin yürütülmesi sırasında dikkat edilen temel izleme ve kontrol parametresidir. Yağ 
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asidi yapısının değişmesi fındığın acılaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle fındığın 

kurutma sırasında 50 °C’nin altında tutulması tavsiye edilir. Bu konuda yapılmış bir 

çalışmada 50 °C’nin sınır değerler içinde olduğu görülmekle birlikte, 45 °C’de 

kurutulan fındıklarda bitkisel yağların oksitlenme kararlılığını gösteren Ransimat 

değerinde dikkate değer bir azalma olduğu tespit edilmiştir (Özdemir 2002). 

Ancak 2014 yılında uygulanan testlerde yapılan gözlemler ve laboratuarın yaptığı 

acılaşma kontrolleri 50 °C sıcaklığın fındık için güvenli olduğunu göstermiştir. Kabuklu 

fındıklar artan sıcaklığa karşı kabuğun koruması altındadır. Kazana konulan fındığın 

içinde patoz sırasında içlenmiş (kabuksuz) veya kabuğu kırılmış fındıklar da doğal 

olarak bulunmaktadır. Kurutma işleminin sonunda kazandan alınan kabuksuz fındıklar 

en yüksek sıcaklığı gören numunelerdir. Laboratuvarda incelenen bu fındıklarda dikkate 

değer bir acılaşma gözlenmemiştir. 

Test sırasında her 30 dakikada bir makina kapağı açılarak şekil 3.14’de görülen infrared 

termometre ile dönen kazan içindeki fındığın yüzey sıcaklığı çeşitli noktalardan 

ölçülmüş ve alt-üst değerler kaydedilmiştir. Yüzey sıcaklığının 50 °C’yi geçmesi 

halinde, kabin içi sıcaklığını kontrol eden termostat ile kurutma havasının kabine giriş 

sıcaklığını kontrol eden termostat değerleri bir miktar düşürülmüştür. Hızlı kurutma 

amacıyla, yüzey sıcaklığı üst limit olan 45-50 °C aralığında tutulmuştur. İnfrared 

termometrenin okuma hassasiyeti 0.1 °C’dir. 

3.2.2.7 Kabin içi üst bölge sıcaklığı 

Fındık yüzey sıcaklığına göre ikincil bir kontrol parametresidir. Yüzey sıcaklığının 

durumuna göre kurutma havasının sıcaklığının ayarlanması daha belirleyicidir. Kurutma 

hava sıcaklığı düşürüldüğünde kabin üstünden ölçülen sıcaklık da bir miktar 

düşürülmüştür. Bunu ölçen termostat karbon filmleri kontrol etmektedir. Kabin üstünde 

set değeri yakalandığında karbon filmler devre dışı kalmakta, sıcaklık düştüğünde tekrar 

devreye girmektedirler. Bu sayede dış tarafa yakın fındıkların iç kısımdakilerden daha 

fazla ısınması engellenmektedir.  
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3.2.2.8 Elektrik tüketimi ve enerji hesaplamaları 

Çıkan kurutma havası ile kompresörden gelen hava arasındaki entalpi farkı, fındığı 

ısıtma ve nemini almak için harcanmaktadır. Kurutma işlemi sırasındaki en büyük enerji 

buna harcanır. Deney sırasında yapılan ölçümler kullanılarak bu enerji hesaplanmıştır. 

Kabin kapağının ölçüm için kısa süreliğine açılması enerji kayıp sebebidir. Isı yalıtımı 

deneysel olarak ölçülmüştür. Ayrıca kazanı çeviren motor da enerji harcamaktadır, 

fındık yüklü iken deneysel olarak tespit edilmiştir. Isıtmaya ve bunlara harcanan toplam 

enerjiyi ölçmek için elektrik sayacı kullanılmıştır. Bu ölçüm 30 dakikalık aralıklarla 

yapılmıştır. Basınçlı hava elde etmek için de enerji harcanmaktadır ancak basınçlı hava 

fabrikanın sisteminden alındığı için bunu ölçmek mümkün olmamış, hava debi değerleri 

ile kompresör katalog değerlerinin kıyaslanması ile yaklaşık olarak hesaplanmıştır.  

3.2.3 Psikrometrik hesaplamalar  

Bu çalışmada psikrometriden iki alanda yararlanılmıştır. 

Birincisi testin yürütülmesi sırasında hızlı kurutma amacıyla sınır değerlerin ayarı ve 

gözlemlenmesi ve ikincisi de girişten çıkışa havadaki nem değişimleri ve kurutmaya 

harcanan enerjinin hesaplanmasıdır.  

Hesaplamalarda ve psikrometrik şemaların üretiminde lisanslı PsycroGen 2.0 yazılımı 

ile enerji ve çevre konularında faaliyet gösteren Vaisala şirketine ait teknik dokümanda 

yer alan güncel formüller kullanılmıştır (Anonymous 2013). 

3.2.3.1 Hava içindeki nemin tayini 

Mutlak nem, birim havada bulunan suyun kütlesidir.
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 = C.Pw / T             (3.1)

 : Mutlak Nem (g/m
3
) 

C : Sabit sayı (2.16679 g.K/J) 

Pw : Karışımdaki Su Buharının Basıncı (Pa) 

T  : Sıcaklık (K) 

Proses sırasında sıcaklıkla beraber hacim de değişkenlik gösterdiği için hacimsel nem 

yerine birim hava kütlesinin taşıdığı değeri mutlak nem olarak kabul etmek daha doğru 

olacaktır. Hesaplamalarda kütlesel mutlak nem kullanılmış, bu da formül 3.2 ile 

hesaplanmıştır.

 = C.Pw / (.T)            (3.2)

 : Mutlak Nem (g/kg hava) 

C : Sabit sayı (2.16679 g.K/J) 

Pw : Karışımdaki Su Buharının Basıncı (Pa)

 : Havanın o sıradaki yoğunluğu (kg/m
3
) 

T            : Sıcaklık (K) 

 

Bağıl nem  

Hava içinde bulunan suyun buhar basıncının, doymuş havadaki buhar basıncına 

oranıdır. 

RH=  Pw / Pws            (3.3) 

RH : Bağıl Nem 

Pw : Su Buharının Basıncı (Pa) 

Pws : Doymuş Havadaki Su Buharının Basıncı (Pa) 

Bağıl nem, havanın sıcaklık ve basınç, dolayısıyla hacim değişimleri ile değişir. Havaya 

su eklenmediği ve çıkarılmadığı halde, aynı hava-su karışımını farklı sıcaklık ve basınç 

altında farklı bağıl nem değerleri ile ifade etmek mümkündür. 
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ln (
Pws

Pc

)=K
T c

T

Doymuş buhar basıncının hesabı 

Hava-su karışımındaki suyun (nemin) oluşturabileceği en yüksek buhar basıncıdır. 

Ölçüm cihazının sağladığı değer bağıl nem ve sıcaklıktır. Mutlak nemin hesaplanması 

için doymuş buhar basıncı bilinmelidir. Hava ve su, basınç ve sıcaklığa karşı farklı 

davranışlara sahip maddeler olduğu için, buhar basıncının hesapları gözlem ve 

ölçümlere dayanan ampirik formüller ile yapılır.

 = 1- (T/ Tc)             (3.4) 

K = K1 + K2
1,5

 + K3
3
 + K4

3,5
 + K5

4
 + K6

7,5
        (3.5) 

 

                      (3.6) 

T  : Sıcaklık (K) 

Tc : Kritik Sıcaklık (647.096 K) 

Pc : Kritik Basınç (22064 kPa) 

K1  =  –7.85951783 

K2  = 1.84408259 

K3  =  –11.7866497 

K4  =  22.6807411 

K5  =  –15.9618719 

K6  = 1.80122502 

 

3.2.3.2 Debi ve kütle hesaplamaları 

Havanın özgül kütlesi 

Termodinamik hesaplamalar ve analiz için test sırasında ne kadar hava kullanıldığının 

bilinmesi gereklidir. Test sırasında bununla ilgili kaydedilen veri hacimsel debi ve 

basınçtır. İdeal gaz kanunu kullanılarak: 
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P = RsT       = P / (T. Rs)            (3.7) 

P: Basınç (Pa)  

T: Sıcaklık (K)  

Rs: Spesifik Gaz Sabiti (Hava için 287,058 J/kg.K) 

Havanın ksütleel debisi 

Test sırasında hacimsel debi ölçümü yapılmaktadır. Hesaplamalar için havanın kütlesi 

gerekli olduğundan, o sıradaki hava yoğunluğu ile çarpılarak kütlesel debi elde edilir. 

Ṁ= ύ                 (3.8) 

Ṁ : Kütlesel debi (kg/saat)   

ύ: Hacimsel debi (m
3
/saat) 

: yoğunluk (kg/m
3
) 

 

3.2.3.3 Enerji hesaplamaları 

Mekanik enerji  

Elektrik sayacı ile ölçülen sisteme verilen enerjinin bir kısmı makinanın dış yüzeyindeki 

ısı kaybına gitmektedir. Bir kısmı motorun makinayı çevirmesi için olup, ısıtma 

fonksiyonu kapatılarak bu tüketim yaklaşık 440 W olarak tespit edilmiştir. 

Isı kaybı 

Makinanın dış ortamdan daha sıcak olması nedeniyle, makinanın dış yüzeyinden ısı 

kaybı vardır. Bunun ölçülmesi için kabin içi ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkı 25 °C 

olarak sabitlenmiş ve 90 dakika boyunca elektrik tüketimi kaydedilmiş ve ortalama 

enerji tüketimi (ısı kaybı) belirlenmiştir.  
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Fındık ve makinanın ısınması 

Isıtmaya harcanan enerjinin önemli bir kısmı da makina ve fındık kütlesinin sıcaklık 

artışına gitmektedir. Testin başında ortam sıcaklığında duran bu kütle testin sonunda 

çıkış havasından daha sıcak durumdadır. Yaklaşık 100 kg metal ile, yaklaşık 200 kg 

fındık kütlesi dikkate alınırsa dolu makinaya özel bir özısı hesabı yapılması gerekir.  

Puiggali tarafından 1987’de 1.65 kJ/kg.K olarak verilen özısı değeri, takip eden pek çok 

çalışmada atıflanmıştır. Ancak bu değerin iç fındığa mı, kabuklu fındığa mı ait olduğu 

açık değildir. Bu nedenle, fındık içi ile kabuk ağırlığı eşit kabul edilerek bu çalışma için 

fındığın yaklaşık bileşimi (Şimşek ve Aslantaş 1999) ve bileşim içindeki maddelerin 

veya benzerlerinin öz ısı değerleri dikkate alınarak yaklaşık öz ısı hesaplanması yoluna 

gidilmiştir (Fasina ve Colley 2008). 

Çizelge 3.3 Kabuklu fındığın bileşimi ve özısı değerleri 

Bileşim 
Özısı  

(kJ/kg.K) 

Kabuklu fındık 

ağırlık oranı (% ) 

İç fındık  

ağırlık oranı (% ) 

Yağ 1.74 30 60 

Karbonhidrat 1.26 7 14 

Protein 1.70 7 14 

Selüloz ve kül 1.40 47 6 

Su 4.18 9 6 

Ortalama özısı  1.76 1.79 

Hesap sonucu çıkan özısı değeri (1.76) ile Puiggali tarafından verili özısı değeri (1.65) 

arasında fark vardır. Bileşenlerin özısı değerleri dikkate alındığında, bileşenlerin 

oranları değişse de 1.7 ve üzeri değerlerin kabul edilebilir olduğu görülmektedir. Verimi 

% 50’den düşük fındıklarda, selüloz oranı artacağı için Puiggali tarafından verilen özısı 

değeri kullanılabilir. 

Hesap sonucu çıkan özısı katsayısı ile deney sırasındaki kütlenin özısısı hesaplanır: 
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cm = (200.cf + 100.cfe)/300 = 1.33 kJ/kg.K         (3.9) 

cm : Makinanın toplam özısısı 

cfe : Metal aksamın özısısı (0.48 kJ/kg.K) 

cf  : Fındığın özısısı (1.76 kJ/kg.K) 

Havanın ısıtılması 

Kurutma havasının sıcaklığını arttırmak için yüklenen enerji, bu havanın nemlenmesi ile 

sıcaklığın düşmesine yol açmakta ve daha yüksek bir entalpi ile dışarı atılmaktadır. 

Çıkış ve giriş entalpileri arasındaki fark, havaya yüklenen enerjidir. Boru tipi ısıtıcı ve 

karbon film olarak iki ayrı kaynaktan beslenildiği için, başka bir noktada bu farkın 

doğrulanması mümkün değildir. Çıkış ile girişin farkı olduğu için ısı kaybı bu değerin 

doğruluğunu etkilemez.

h = h2 – h1                 (3.10) 

Kurutma havası giriş ve çıkışta farklı nem içeriğine sahiptir, bu nedenle farklı karışım 

oranlarına sahip olması nedeniyle, karışım oranına bağlı entalpi formülü kullanılacaktır. 

h = T (1.01 + 0.00189X) + 2.5X             (3.11) 

h: Entalpi (kJ/kg)   

T : Sıcaklık (°C)  

X : Karışım oranı (g/kg)  

 

X = B.Pw / (Pt – Pw) (3.12) 

Pw: Suyun Kısmi Buhar Basıncı (Pa) 

Pt : Havadaki Toplam Basınç (Pa) 

B = 18.015 / 28.963 = 621.9907 g/kg 

 

B = Suyun Molekül Ağırlığı / Havanın Molekül Ağırlığı             (3.13) 
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3.2.3.4 Giriş – çıkış havası arasındaki ilişki 

Test sırasındaki en önemli sınır değer “fındığın yüzey sıcaklığı” kabul edilmiştir. 

Aslında kritik olan ve esas kontrol değeri olması gerek fındık içinin sıcaklığıdır, ancak 

mevcut imkanlar içinde ölçülmesi mümkün olmamıştır. 

Kabine giren sıcak ve kuru hava nem aldıkça sıcaklığı düşmekte ve kabin dışına çıkana 

kadar en düşük sıcaklığa gelmektedir. Karışma sebebiyle homojenlik sağlanırken, 

fındığın sıcaklığının çıkış havasından biraz daha yüksek olacağı, ama yağlı iç fındığın 

sıcaklığının da kabuktaki yüzey sıcaklığından daha düşük olacağı açıktır. Isınma dıştan 

içe ve nem hareketi de içten dışa olduğundan, kurutma işlemi boyunca kabuk, fındık 

içinden daha sıcak olacaktır. Sınır değer olarak kabuk için 50 °C kabul edilmiş ve giriş 

havası sıcaklığının bunun üstünde kabuk sıcaklığına yol açmaması için ayarlanması 

yoluna gidilmiştir.  

 

Şekil 3.17 Psikrometrik şema üzerinde yaş termometre ve bağıl nem eğrileri 

Testin ilk dakikalarında alınan bir veri çiftine göre, dışarı atılan hava 31.5 °C ve % 78 

bağıl nem, dolayısıyla 23.1 g/kg hava nem içermektedir (şekil 3.17, 1 noktası). 
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Bu havanın Yaş Termometre sıcaklığı 28.2 °C’dir. Kayıtlı verilere göre, aynı sırada 

giriş havası yaklaşık 1.8 g/kg hava nem içermektedir, Yaş Termometre Sıcaklığından 

geri giderek giriş havasının Kuru Termometre sıcaklığının şemadan 80 °C olması 

gerektiği görülür. (şekil 3.17, 2 noktası) 

Kayıtlı verilere göre de bu sırada kurutma havası boru tip ısıtıcıdan sonraki ölçüm 

noktasında termostat ile 80 °C olarak ayarlanmıştır. Fındık yığınına üflenen kurutma 

havası 80 °C olduğu halde, fındığın bu sıradaki kabuk yüzey sıcaklığı 44-49 °C olarak 

ölçülmüştür. Kabin dışına atılan hava 31.5 °C olduğuna göre, fındığın henüz 40 °C 

civarında olduğu tahmin edilebilir.  

Kurutma testleri yaklaşık sabit vana ayarı ile yapılmış, debi basınca bağlı olarak anlık 

değişim içinde olmuştur. Farklı testler için farklı debi ayarları yapılmış olup, hesaplama 

öncesinde gözlemler de yapılmıştır. Hava debisi azalınca, çıkış bağıl nemi artar ama 

fındık yüzey sıcaklığı da artacağı için sisteme verilen ısı termostatlar tarafından azaltılır. 

Hava debisinin düşmesi demek, kurutma hızının da azalması demektir. 

Buna göre, hava debisi artınca nem alma artmakta ama çıkış bağıl nemi düşmektedir, 

ayrıca kurutma havasının sıcaklığı termostat ayarlı olduğu için daha fazla enerji 

harcanmaktadır. Havanın nem alma kapasitesi sebebiyle, deneyler boyunca çıkış 

sıcaklığını 40 °C’nin biraz üzerinde tutma yoluna gidilmiştir. 

3.2.3.5 Kurutmada enerji kullanımı 

Başka kurutma sistemlerine ve çalışmalara göre kıyaslama yapmak, bu çalışmada daha 

uygun ve verimli ayarları bulmak için ne kadar suyun ne kadar enerji ile 

buharlaştırıldığı hesabı yapılmıştır. Dikkate alınması gereken bir başka ölçüt de, ne 

kadar suyun ne kadar hava ile buharlaştırıldığı olmalıdır. Kullanılan hava miktarı ile 

harcanan enerji arasında da ilişki vardır. 

Bu değerlendirmede iki ayrı enerji hesabı yapılmaktadır: 
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 Havayı ısıtma için harcanan enerji, 

 Basınçlı hava üretimi de dahil toplam enerji 

Toplam enerji içinde ısı kaybı ve motor hareketi de vardır. Motor hareketi için harcanan 

enerji sabit kabul edilebilir, ısı kaybı ise makinanın ısı ve hava yalıtımının daha iyi 

şekilde imal edilmesiyle azaltılabilir. 

Özgül ısıtma enerjisi 

eh = Eh /m              (3.14) 

eh  : Özgül ısıtma enerjisi (kJ/kg su) 

m  : Fındıktan buharlaştırılan su (kg) 

Eh : Isıtmaya harcanan enerji (kJ) 

Eh = Ṁh /3600 + cm.Mm.T        (3.15)

h  : Çıkış – giriş entalpi farkı (kJ/kg) 

Ṁ : Kütlesel debi (kg/saat) 

cm  : Makinanın genel özısısı (kJ/kg.K) 

Mm  : Makinanın toplam kütlesi (kg) 

T  : Testin sonu ile başı arasındaki fındık sıcaklık farkı 

Özgül hava kullanımı 

ev = VT /m              (3.16) 

ev  : Özgül hava kullanımı (m
3
/kg su) 

VT : Kurutma boyunca kullanılan toplam hava (m
3
) 

m  : Fındıktan buharlaştırılan su (kg) 

 

Özgül Enerji 

eT = ET /m              (3.17) 

eT  : Özgül Enerji (kWh/ kg su) 

ET : Sistemin kullandığı toplam enerji (kWh) 

m  : Fındıktan buharlaştırılan su (kg) 
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ET = Ed + Ep           (3.18) 

Ed : Deneysel olarak ölçülmüş harcanan enerji (kWh) 

Ep : Basınçlı hava elde etmek için harcanan enerji (kWh) 

Basınçlı hava üretimi için harcanan enerji, kompresör üreticilerinin verdiği katalog 

değerlerinden hesaplanacaktır. 

Özgül Nem 

wT = 1/eT           (3.19) 

wT  : özgül nem (kg su/kWh) 

 

3.2.4 Ölçüm cihazlarından gelen belirsizliğin hesaplanması 

Manometre (Transmitter): Kalibrasyon ve doğrulaması üretici firma tarafından 

yapılmış olup, 0.1 bar hassasiyetle okuma yapmaktadır. Test boyunca ortalama yaklaşık 

5 bar basınç olduğu görülmüştür, okuma hassasiyetinin % 2, ölçüm belirsizliğinin % ±1 

olduğu kabul edilebilir. 

Debimetre: Kalibrasyon ve doğrulaması üretici firma tarafından yapılmış olup, çizgi 

aralığı 1 m
3
/saat, deneyimli göz ile okuma hassasiyeti 0.1’dir. Deneyimsiz kullanıcı için 

bu okuma 0.2 olarak alınabilir. Test boyunca ortalama yaklaşık 10 m
3
/saat basınçlı debi 

kullanıldığı kabul edilirse, okuma hassasiyetinin % 1, ölçüm belirsizliğinin % ±0.5 

olduğu görülmektedir. 

Kanal Tipi Sıcaklık-Nem Ölçüm Cihazı: Kalibrasyon ve doğrulaması üretici firma 

tarafından yapılmış olup, 0.1 °C hassasiyetle okuma yapmaktadır. Test boyunca giriş 

yapan hava ortalama 25 °C, çıkış yapan hava da ortalama 40 °C civarında seyretmiştir. 

Giriş havası için ölçüm belirsizliğinin % ±0.2, çıkış havası için % ±0.125 olduğu 

görülmektedir. 
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Nem ölçümlerindeki okuma hassasiyeti % 0.1’dir. Test boyunca giriş yapan havanın 

bağıl nem değerleri ortalama % 24, çıkış değerleri % 64 olmuştur. Giriş havası için 

ölçüm belirsizliğinin % ±0.2, çıkış havası için % ±0.08 olduğu görülmektedir. 

Diğer ölçüm cihazları olan dış ortam havası ile infrared termometre verileri hesaplarda 

kullanılmamış olup, gözlem amaçlıdır. Ölçüm belirsizliği üzerine etkisi yoktur. 

Elektrik sayacı: okuma hassasiyeti 0.001 kWh’dir. Test sırasında okumalar 0.01 kWh 

olarak yapıldığı için cihazdan gelen belirsizlik yok kabul edilmiştir. Test süresince 

saatten geçen tüketilen enerji miktarı yaklaşık 20 kWh olduğundan, okumadan gelen 

belirsizlik ihmal edilebilir seviyededir. Ölçüm belirsizliğine önemli bir etkisi yoktur. 

Cihazlardan gelen ölçüm belirsizliği kare dağılım dikkate alınarak birleştirildiğinde 

(UME 1995): 

UM = [ Up
2
 + Uv

2
 + UT1

2
 + UT2

2
 + Uw1

2
 + Uw2

2 
]
1/2

      (3.20) 

UM  : Ölçüm cihazlarının toplam belirsizliği 

Up  : Basınç transmitterinin belirsizliği 

Uv  : Debimetrenin belirsizliği 

UT1  : Giriş sıcaklığının belirsizliği 

UT2  : Çıkış sıcaklığının belirsizliği 

Uw1  : Giriş nem ölçüm cihazının belirsizliği 

Uw2  : Çıkış nem ölçüm cihazının belirsizliği 

UM = [1
2
 + 0.5

2
 + 0.2

2
 + 0.125

2
 + 0.2

2
 + 0.08

2 
]
1/2 

= % ±1.16 olmaktadır. 

Bu birleştirilen belirsizlik, havanın mutlak nem içeriğine ve entalpi hesaplarına esas 

olan değerlere aittir. Hesaplamalarda elde edilen son veriler olan “havaya karışan nem” 

ve “havaya aktarılan enerji” hesaplarındaki ölçüm belirsizliği % 1 civarında olacaktır. 
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4. BULGULAR  

4.1 ındıkta Sıcaklık – Nem İlişkisi Analizi 

Deneyler sırasında yapılan kontroller ve ayarlamalar ile fındık sıcaklığının 50 °C’yi 

geçmemesi sağlanmıştır. Sıcak olarak kabine giren havaya buharlaşma nedeniyle 

fındıktan gelen su karıştıkça hava sıcaklığı düşer. Adyabatik koşullarda sıcaklık-nem 

değişimi tam olarak şekil 2.9’daki sabit entalpi çizgileri boyunca veya yaklaşık olarak 

şekil 3.17’de gösterilen “yaş termometre eğrisi” boyunca olur. 

Çizelge 4.1’de 24.08.2015 tarihli test sırasında saat 14:15:16 kaydı olarak alınan hava 

ölçüm değerleri verilmiştir. Çizelgede havanın taşıdığı nem ve sıcaklık değişimi 

görülmektedir. Entalpi değerleri formül 3.11 ile hesaplanmıştır. 

Çizelge 4.1 Seçili ana ait havanın sıcaklık-nem değerleri 

 Sıcaklık 

(°C) 

Bağıl Nem 

(% ) 

Mutlak Nem 

(g/kg hava) 

Entalpi 

(kJ/kg) 

Kompresör Çıkışı (4.4 bar) 24.1 23.1 0.969 35.05 

Kabine Giriş 99.0 -- 0.969 102.41 

Çıkış 39.4 65.2 32.299 116.95 

Testin ilk saatlerine ait olan bu veri, içeriye çok sıcak bir hava da verilse henüz nemli 

olan fındıklardan buharlaşan su sebebiyle havanın hızla soğumakta olduğunu 

göstermektedir. Giriş sıcaklığı 100 °C civarında olsa da, fındığın yüzey sıcaklığı 50 °C 

sınırının altında kalmaktadır.  

Seçili andaki hava değişiminin psikrometrik şemada gösterimi şekil 4.1’de verilmiştir. 

Kabine giren havanın çıkarken daha yüksek entalpiye sahip olmasının sebebi, kabinde 

infrared ısıtıcıların da çalışıyor olmasıdır. Bu nedenle nem alma sırasında havanın 

izlediği yol adyabatik değildir. İnfrared filmlerin de devrede olmasıyla artan entalpi ile 
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beraber neredeyse yaş termometre çizgisi boyunca giden bir nem alma işlemi vardır 

(şekil 4.1, 23) 

 

Şekil 4.1 Seçili andaki havanın psikrometrik değişimi (123) 

 

Şekil 4.2 Fındıkta ısı ve nem ilişkisinin şekil üzerinde gösterimi 

A: Fındık içi 

B: Fındık içi ile kabuk arası boşluk 

C: Kabuk dış yüzeyi 

D: Fındığa üflenen kuru sıcak hava 

E: Fındıktan çıkan nemli ılık hava 
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Isı kaynağı fındığın bulunduğu ortama üflenen havadır. Nem kaynağı ise fındık kabuğu 

ve içidir. Şekil 4.2’de gösterilen noktaların arasındaki sıcaklık ilişkisi aşağıdaki gibidir. 

TD > TC > TB > TA  > TE       (4.1) 

Kuruma devam ettiği sürece bu noktalar arasındaki sıcaklık farkları azalacak ve nem 

akışı da yavaşlayacaktır. Fındığın kabuk sıcaklığı 50 °C’nin altında tutulduğu sürece 

kurutma işlemi güvenlidir. Kurutmanın sonlarına doğru kabine verilen havanın sıcaklığı 

50 °C’ye kadar düşecektir. Bu verilerin kıyaslaması çizelge 4.2’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.2 Dış ortam havası ile kompresör havasının 50 °C’de kıyaslanması 

 Dış Ortam Kompresör 

Sıcaklık (°C) 25.0 24.1 

Bağıl Nem (% ) 72.0 23.1 

Mutlak Nem (g/kg hava) 16.3 0.969 

50 °C’de Bağıl Nem (% ) 20.8 1.2 

Kurutulmuş fındık içindeki nem içeriğinin % 5-6 olduğu dikkate alınırsa, dış ortam 

havası ile nem almanın kompresör havasına kıyasla çok daha zor olacağı görülmektedir. 

Fındık içi kurumaya yakın evrede de 50 °C sıcaklık altında dışarı su vermeye devam 

edebilir, ancak dışarıdan gelen hava nemli olduğu için açığa çıkan suyun 

buharlaştırılması daha uzun zaman almaktadır. Bu da daha fazla enerji harcanmasına ve 

kısa sürede kurutma yapılamamasına neden olmaktadır. Dış ortam havası kullanılan 

çalışmalarda tam kuruma 24 saatten fazla sürelerde mümkün olmuştur. 

Kompresör havası 50 °C’de % 1.2 bağıl nem taşıdığı için % 5 nem oranına düşmüş 

fındığı dahi kurutmaya devam edebilir. 

2014 yılında yapılmış olan kurutma deneyinde kuruma anı deney sırasında belirlenmiş, 

deneme amacıyla kurutma bir süre daha devam ettirilmiştir. Fındık içinde % 5.80 y.b., 



83 

 

kabukta % 9.02 y.b. neme ulaşıldığı andaki (20.08.2014, 08:00) veriler çizelge 4.3’de ve 

psikrometrik değişim şekil 4.3’de gösterilmiştir 

Çizelge 4.3 Kurumanın tespit edildiği andaki nem kıyaslaması 

  Sıcaklık  

(°C) 

Bağıl Nem     

(% ) 

Mutlak Nem 

(g/kg hava) 

1 Dış Ortam  23.7 90.0 16.60 

2 Kompresör (5.8 bar) 23.0 23.7 0.71 

3 Kabine Giriş  79.0 --- 0.71 

4 Çıkış Havası 51.3 18.0 14.87 

Kurumanın tespit edildiği anda dış ortamda bulunan hava, kabinden çıkan havadan daha 

nemlidir. Çizelge 4.3 nem değerlerini ve şekil 4.3 de prosesin psikrometrik şema 

üzerinde gösterimini vermektedir. Bu hava ile kurutma yapmaya çalışmak enerji ve 

zaman kaybına neden olur. 

 

Şekil 4.3 Kurumanın tespit edildiği andaki havanın psikrometrik değişimi 
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4.2 Hava Nem İçeriği Hesaplamaları ve Analizi 

4.2.1 Testte kullanılan havaya ait basınç ve debi ilişkisi 

Deneyler sırasında hava kaynağı olarak fabrikanın hava kompresörü kullanılmıştır. 

Bağlantının hava kaynağına uzaklığı, çapı ve hat boyunca oluşan diğer basınç kayıpları 

ve fabrikada aynı kaynaktan beslenen diğer makinalar da dikkate alındığında, sabit hava 

debisi sağlamak mümkün olmamıştır. Zaten hava kompresörleri belli bir basınç 

aralığında çalışırlar ve sabit debi sağlayamazlar; devrede olup olmamasına göre basınç 

değiştiğinden hava debisi de değişmektedir.  

Grafikte görülen basınç ve debi değişimleri, vana ayarı sabit iken basınç ve debi 

arasında doğrusallığa yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu ilişkinin analizi için 

seçili verilerle (her 15 dakikada bir) basınç-debi grafiği elde edilmiş çizelge 4.4 ile şekil 

4.4’de gösterilmiştir. Şekil 4.5’de son test sırasında kullanılan havanın test süresince 

basınç ve basınçlı debi değişimini göstermektedir. 

Termodinamik hesaplamalar, bağıl nem hesaplamaları atmosferik debi üzerinden 

yapılmıştır. Zaten kabine basınçlı olarak verilen hava henüz fındıklara ulaşmadan 

genleşip, atmosferik basınca düşmektedir. Nem alma hesaplamalarında ve enerji 

hesaplarında kullanılan temel veri kütlesel debidir. Testte kullanılan havanın kütlesel 

debi değişimi şekil 4.6’da gösterilmiştir. Kurutma havası miktarının hesabı için 

kullanılan formüller 3.7 ve 3.8’dir. Bunlar kullanılarak havanın o andaki basınç 

altındaki özgül ağırlığı ve kütlesel debi hesaplanmıştır. Esas alınan veri debimetrede 

ölçülen basınç ve debi değerleridir. Yaklaşık 50 cm uzunluğundaki debimetrenin giriş 

ve çıkışları arasında basınç kaybı vardır. Anlık kaydedilen basınç transmitteri verisi ile 

iki uçtaki manometre verisi sürekli kıyaslanmış, aradaki farkın bir veri çifti hariç hiç 0.2 

bardan büyük olmadığı görülmüştür ki, kadranlı bir manometre için okuma hatası içinde 

kabul edilebilecek bir büyüklüktür.  

Üçüncü teste ait basınç verileri ile ilgili kıyaslama ilk ve son veriler hariç tutularak 
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çizelge 4.4’de gösterilmiştir. Basınç okumaları arasındaki fark % 1 civarındadır ve bu 

tür bir test için ihmal edilebilir bir faktördür. 

Çizelge 4.4 Debimetrede giriş ve çıkış basınçları ile basınçlı debi (24.08.2015) 

Saat Debi 

(m3) 

Transmitter  

(bar) 

Manometre 

(bar) 

Fark Fark  (% ) 

12:30 9.5 4.5 4.5 0.0 0 

13:00 10.2 5.4 5.5 -0.1 -1.82 

13:15 9.5 4.7 4.6 0.1 2.17 

13:30 9.5 4.6 4.6 0.0 0 

13:45 10.4 5.5 5.5 0.0 0 

14:00 10.2 5.2 5.4 -0.2 -3.70 

14:15 9.4 4.4 4.4 0.0 0 

14:30 9.7 4.8 4.8 0.0 0 

14:45 9.8 4.9 5.0 -0.1 -2.00 

15:00 10 5.2 5.2 0.0 0 

15:15 9.7 4.8 4.9 -0.1 -2.04 

15:30 9.8 5.2 5.1 0.1 1.96 

15:45 9.7 4.6 4.8 -0.2 -4.17 

16:00 9.8 4.9 5.0 -0.1 -2.0 

16:15 10.2 5.4 5.4 0.0 0 

16:30 9.4 4.4 4.5 -0.1 -2.22 

16:45 9.7 4.9 4.9 0.0 0 

17:00 10.3 5.5 5.6 -0.1 -1.79 

17:15 9.7 4.9 4.9 0.0 0 

17:30 9.5 4.6 4.7 -0.1 -2.13 

17:45 10.4 5.7 5.7 0.0 0 

18:00 10 5.1 5.1 0.0 0 

18:15 9.6 4.8 4.8 0.0 0 

18:30 9.4 4.4 4.5 -0.1 -2.22 

18:45 10.2 5.4 5.3 0.1 1.89 

19:00 9.9 5.0 5.1 -0.1 -1.96 

19:15 9.5 4.6 4.7 -0.1 -2.13 

19:30 9.9 4.8 5.0 -0.2 -4.00 

19:45 10.2 5.2 5.3 -0.1 -1.89 

20:00 9.8 4.8 5.0 -0.2 -4.00 

20:15 9.4 4.4 4.5 -0.1 -2.22 

Ortalama 9.816 4.923 4.977 -0.054 

 

-1.10 
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Debimetre giriş ve çıkışı arasındaki basınç okuma farklarının ihmal edilebilir derecede 

olması nedeniyle, anlık veri sağlayan basınç transmitterinin basınç okumaları hesaplar 

için esas alınmıştır. Görsel okuma ile aynı anda alındığı için regresyon analizleri için 

manometre basınç değerleri kullanılmıştır. 

 

Şekil 4.4 2015-3. testte basınç-basınçlı debi ilişkisi ve doğrusal regresyon 

Test 3  y = 0.863 x + 5.516 R
2
 = 0.960     (4.2) 

Debimetrenin analog olması sebebiyle 15 dakika aralıklarla alınabilen debi değerlerine 

karşılık, transmitterin saniyede bir aldığı değerlerin beraber veri çifti olarak 

kullanılabilmesi için yapılan regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen Belirtme 

Katsayısı (R
2
) 1’e çok yakındır, dolayısıyla basınçlı debi ile basınç arasındaki regresyon 

bağıntısı doğrudan kullanılabilir.  

Çizelge 4.4’de ve şekil 4.4’de gösterilen veri çiftlerindeki debimetre değerlerinden bir 

kısmı  kompresör devrede iken (yükselen basınç) ve kalan kısmı da kompresör devre 

dışı iken (alçalan basınç) ölçülmesi sebebiyle hata payı artmıştır. Bu nedenle, aradaki 

ilişki elde edilen belirtme katsayısının gösterdiğinden daha da doğrusaldır. Şekil 4.4’de 

elde edilen regresyon bağıntısı kullanılarak saniyelik transmitter basınç verisi 
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kullanılarak basınçlı debi değerleri elde edilmiş ve veri çifti olarak havanın kütlesel 

debisi hesaplanmıştır. 

Diğer iki test için de regresyon analizi yapılmıştır: 

Test 1  y = 0.530 x + 4.885 R
2
 = 0.961     (4.3) 

Test 2  y = 0.919 x + 7.875 R
2
 = 0.857     (4.4) 

 

Şekil 4.5 2015-3. test süresince basınç ve basınçlı debi değişimi 
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Şekil 4.6 2015-3. testte kullanılan havanın kütlesel debisi 

Şekil 4.5’in içerdiği verilerle şekil 4.6 elde edilir, bu grafiğin altında kalan alan test 

süresinde kullanılan toplam havayı vermektedir. Bu alan, kütlesel debinin zaman göre 

integrali olmaktadır. Anlık veri mevcut olduğu için formül 4.5’le hesaplanabilir. 

=  Ṁ/3600        (4.5) QT = 

QT : toplam hava miktarı (kg) 

Ṁ : anlık kütlesel debi (kg/saat)    

 

Kurutma havasının toplam miktarı formül 4.2 kullanılarak QT = 568.58 kg olarak 

hesaplanmıştır 

8.5 saat sürdürülen testte ortalama debi de 66.89 kg/saat olarak gerçekleşmiştir. 

Hacimsel debi ise bu değerlerin o sıcaklıktaki atmosferik hava yoğunluğuna bölünmesi 

ile elde edilir. 
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VT =  Ṁ /482.26 m
3
       (4.6) 

VT : toplam hava debisi (m
3
) 

Ṁ : hava debisi (kg/saat)

: yoğunluk (kg/m
3
) 

 

Veri serisinde yoğunluk hesabı kabine giriş noktasında yapıldığı için bu debi giriş 

noktasında genleşerek kabine giren havanın miktarı olup, çıkış sıcaklığı genelde daha 

yüksek olduğu için daha büyük bir hacim makinadan çıkar. Kompresörlerin katalog 

değerleri hacim üzerinden gösterildiği için tasarım parametresi olarak hacimsel debinin 

kullanılması tercih edilecektir.  

Çizelge 4.5 Fındık kurutma testleri miktar, hava ve kurutma süreleri 

 Test 
Yaş fındık 

(kg) 
Buharlaşan 

su (kg) 

Kabine giren 

hava (m3
) 

Kurutma 

süresi (saat) 

Ortalama 

debi (m3
/saat) 

2014 (4.) 177.5 21.2 894 22.5 39.7 

2015 (3.) 207.3 16.2 482 8.5 56.7 

İki test arasında bazı farklar vardır: 

 2014 hasat sezonunda iklim etkisi ile fındık büyük ölçüde yanmış ve genel 

olarak bahçeler bakımsız kalmıştır, bu nedenle alınan fındıkta çürüme ve 

kurtlanma sebebi ile büyük oranda boş fındık olduğundan aynı hacimdeki 

kazana konulan fındığın ağırlığı daha düşük olmuştur. 

 2014 testinde sıcaklık sınırı biraz geçilmiş ve test süresi uzun tutularak fındık 

istenenden daha fazla kurutulmuştur. Enerji tüketiminin artmaması için hava 

debisi azaltılmış, bu nedenle kurutma hızı diğer testlere göre yavaş kalmıştır. 

 2015 testinde daha fazla hava debisi kullanılmış, bu sayede oransal olarak daha 

fazla miktarda su buharlaştırılmıştır. 
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4.2.2 Nem hesaplamaları 

Termodinamik hesaplamalar ve kurumanın gözlenmesi için kurutma havasının giriş ve 

çıkıştaki mutlak nem içeriği hesaplanmıştır. Ayrıca dış ortam havasının nem içeriği de 

hesaplanmıştır. Dış ortam havasının kurutma sürecine etkisi yoktur, inceleme ve 

kıyaslama amacıyla gösterilmiştir. 

Ölçüm cihazlarından bağıl nem verisi alınmıştır. Mutlak nemin hesaplanabilmesi için 

ayrıca sıcaklık ve basınç değerleri de kullanılmıştır. Seçili ana ait (saat 14:15:16) hava 

ölçüm değerleri çizelge 4.6’da verilmiştir. 

Çizelge 4.6 Seçili ana ait sıcaklık ve bağıl nem değerleri (hava debisi 59.734 kg/saat) 

Hava Kaynağı Basınç (bar) Sıcaklık (°C) Bağıl Nem (% ) 

Dış Ortam 1.0 24.8 72.0 

Giriş Havası 5.4 24.1 23.1 

Çıkış Havası 1.0 39.4 65.1 

Bölüm 3.6’da yer alan 3.1-3.6 numaralı formüller kullanılarak havanın mutlak nem 

içeriği her bir ölçüm anı için hesaplanmıştır. Tüm verilere ait hesapların sonuçları 

grafiklerde gösterilmiştir. 

Çizelge 4.7 Seçili anın mutlak nem oran ve miktarları (hava debisi 59.73 kg/saat) 

Hava Kaynağı Nem 

(g/kg.kuruhava) 

Nem x Debi 

(g/saat) 

Dış Ortam 13.840 --- 

Giriş Havası 0.969 57.9 

Çıkış Havası 29.950 1,789.0 

Alınan Nem 28.981 1,731.2 
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Şekil 4.7 2015-3. testinde hava mutlak nem değerleri 

 

Şekil 4.8 2015-3. testinde fındıktan alınan nem miktarı 
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Test boyunca hesaplanan birim havadaki mutlak nem değerleri şekil 4.7’de 

gösterilmiştir. Bu grafik dikkate alınarak yapılacak ilk yorum, çıkış havası ile dış ortam 

havası ve kompresör havası nem farkları dikkate alındığında, kompresör havası ile dış 

ortam havası kullanılmasına göre iki kat fazla nem alınmakta oluşudur. 

Şekil 4.8’de ise fındıktan alınan nem miktarının test süresince değişimi görülmektedir. 

Giriş ve çıkış havalarının nem oranları zamana göre aşırı değişim içinde değillerdir. 

Ancak kompresörden gelen debinin basınca bağlı olması ve her ikisinin de periyodik 

benzeri değişimi fındıktan alınan nem miktarında belirleyicidir. Şekil 4.8’de görülen 

değişim, şekil 4.6’ya benzemektedir. 

Basınç, debi ve alınan nem miktarı arasındaki ilişkiyi şekil üzerinde daha detaylı 

görebilmek için üçüncü testin saat 13:15 ile saat 13:45 arasındaki veriler şekil 4.9’da 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.9 2015-3. testinin belirli bir diliminde basınç, debi ve nem 
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Grafik ölçeğinin daha iyi görülmesi için (bar) olarak ölçülen basınç değerleri ile (kg) 

olarak hesaplanan nem değerleri 10 ile çarpılmıştır. 

Bu üç değişimin oldukça paralel olduğu görülmektedir. Değişim oranları kıyaslanırsa, 

bu aralıktaki verilerden basınç değerlerinin yüzdelik standart sapması % 8.08 iken, 

debinin % 10.29, nem alımının ise % 10.52 olduğu görülmektedir. 

Sadece üçüncü testin veya tek bir testin verileri dikkate alınarak debi ile alınan nem 

arasındaki ilişkinin tam olarak belirlenmesi mümkün değildir. Üçüncü testin gösterilen 

dilimindeki debi miktarı 67.35 m
3
/saat olarak gerçekleşmiş, basınç değişimlerine bağlı 

olarak periyodik sapmalar göstermiştir. Basınç ve debi arasındaki doğrusala yakın ilişki 

birden fazla teste ait veriye dayanan regresyon analizi ile tespit edilmiştir. Alınan nem 

ile debi arasında da benzer bir ilişki olduğu sonucuna varmak için tek test verisi yeterli 

değildir.  

 

Şekil 4.10 2015-1. testinin belirli bir diliminde debi ve fındıktan alınan nem miktarı 
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Aradaki ilişkinin daha iyi anlaşılması için birinci teste ait veriler şekil 4.10’da 

gösterilmiştir. Her üç testin 90-120 dakikaları aralığına ait veriler karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 4.8, üç testin debi ve alınan nem miktarlarının kıyaslanmasını göstermektedir.  

Çizelge 4.8 2015 yılına ait üç testin debi ve nem miktarları kıyaslaması 

 Ort. Debi  
(kg/saat) 

Alınan Nem 
(g/saat) 

A. Nem/Debi 
(g/kg) 

1. Test 58.97 1,554 26.35 

2. Test 83.20 1,829 21.98 

3. Test 67.35 1,727 25.64 

Aynı makina, aynı cins fındık ile yapılan üç testte debi arttığında alınan nem de artmış 

ancak oransal olarak düşmüştür. Düşük debiye sahip birinci testte alınan nem düşüktür, 

ancak oransal olarak daha yüksektir. Üçüncü testte bu anda giriş havası 100 °C’ye 

ayarlanmışken, birinci testte bu ayar 90 °C’dir. Buna rağmen oransal olarak daha fazla 

nem alınmaktadır. Bu sonuç çizelge 4.2’de verili bağıntıyı doğrulamaktadır. 

Toplam nem hesabı 

Test boyunca çıkış – giriş havaları arasındaki nem farkının toplamı ile fındıktan alınan 

nem toplamı eşit olmalıdır.  

Hava giriş ve çıkış nemleri ile, debi verisi dikkate alınarak hesap yapıldığında   

MF =  ṀX /3600 = 16.65 kg            (4.7) 

MF : Test boyunca alınan toplam nem (kg) 

Ṁ : Hava debisi (kg/saat)

X : Çıkış ve giriş karışım oranları farkı (kg su/kg hava)  

Hesap sonucu elde edilen nem farkı toplamı 16.65 kg iken, terazi ölçümüne dayanan 

kütle farkı 16.2 kg olmuştur. Her iki değerin hesabında da hata payı ve ölçüm 

belirsizliği olmakla beraber, araklarındaki fark % 2.8 olup tutarlı bir sonuç çıkmıştır. 
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4.2.3 2014 yılına ait testin nem hesaplamaları 

2014 yılında aynı yerde, aynı hava hattı ve aynı prototip makina ile 4 defa kurutma testi 

yapılmıştır. İlk testlerde 2015 yılında olduğu gibi parametrelerin izlenmesi, uygun 

ayarların bulunması ve mekanik sorunların giderilmesi sağlanmış ve dördüncü test ilk 

üçünün sağladığı veriler dikkate alınarak yapılmıştır. 

Gerekenden fazla kurumanın da gözlenmesi amacıyla son test 22.5 saat sürdürülmüştür. 

2015 yılından farklı olarak tüm ölçümler 15 dakika aralıklarla yapılmıştır. Testin 

fabrika havası ile yapılması ve fabrikanın çalışma halinde olması nedeniyle, sağlanan 

hava miktarında düzensizlik görülmüş, ancak fındık sıcaklığı ve giriş havası sıcaklığı 

limitler içinde tutulmuştur. Hava debisi, giriş ve çıkış hava sıcaklıkları ile çıkış havası 

bağıl nem değişimi şekil 4.11’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.11  2014-4. testine ait debi, giriş ve çıkış havası değişimleri 

Çıkış havasının sıcaklığını sabit tutmak amacıyla fındık yüzey sıcaklığı 50 °C’ye 
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ulaştıktan sonra önce vana üzerinden debi azaltılmış (4. saat), daha sonra giriş havasının 

sıcaklığı kademeli olarak düşürülmüştür. Son yarım saatte ısıtıcılar kapatılıp sadece 

hava üflenmiştir. Bu nedenle son yarım saatte giriş ve çıkış sıcaklıkları düşerken, çıkış 

havasının bağıl nemi yükselmiştir. İlk bir saatte düşük debi ve artan sıcaklık ile 

başlandığından, çıkış havası sıcaklığı artış, bağıl nemi ise düşüş eğilimindedir. 

Grafikteki debi düşümleri sırasında bağıl nem değerlerinde de yükselme olmuştur ancak 

aynı zamanda giriş sıcaklığı da kademeli olarak düşürüldüğü için bağıl nem artışları 

debi düşmesi kadar belirgin değildir.  

Buna karşın debinin artış eğilimde olduğu 10-12.5 saatler arasında çıkış havası bağıl 

nemi düşme eğilimindedir. Debi ile çıkış havasının taşıdığı nem arasındaki ilişki üzerine 

yapılan gözlemler çizelge 3.1’i doğrular niteliktedir.  

Hesap sonucu elde edilen nem toplamı 22.53 kg iken, terazi ölçümüne dayanan kütle 

farkı 21.2 kg olmuştur. Her ikisinde de hata payı ve ölçüm belirsizliği olmakla beraber, 

tutarlı bir sonuç çıkmıştır. Hesaplamalarda terazi ölçümü esas alınacaktır. Fındık nem 

ölçümleri, dış ortam, giriş ve çıkış mutlak nem miktarları şekil 4.12’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.12 üzerinde fındığın içinin %  6 y.b. neme düştüğü yer olarak 18. saat 

görünmektedir. Ortalama nemin % 8 y.b. olduğu an ise 16. saattir. Bu sırada makinadan 

atılan nemli hava, ancak dış ortam havası kadar nem içermektedir. Şekil 4.2 dikkate 

alındığında, fındığa sıcak olarak yaklaşan hava fındıktan nem alarak ve soğuyarak ama 

fındığı da ısıtarak uzaklaşacaktır. Proses sırasında fındık havadan ısı alırken nem 

verdikçe ısı kaybeder, fındığın nem içeriği düştükçe gelen ısı karşılığında verilen nem 

azalır ve sıcak hava fındık sıcaklığını riskli sınırın üzerine çıkarır. Grafikte görüldüğü 

gibi 16. saatten itibaren çıkış havasının bağıl nemi dikkate değer ölçüde düşerken, 

sıcaklığı hafifçe yükselmektedir. Sıcaklığın daha fazla yükselmemesi için şekil 4.11’de 

de görüldüğü gibi 16. saatten itibaren giriş havası sıcaklığı düşürülmüştür. 

Fındığın 18. saatteki nem içeriği ve sıcaklığına göre dışarı verebileceği nem verme hızı 

bellidir. Bunu arttırmak için kurutma havası sıcaklığı arttırılamaz çünkü fındık zaten 

kritik sıcaklık olan 50 °C’ye ulaşmıştır. Bu sırada dış ortam havası üfleniyor olsaydı, bu 

hava fındığın sıcaklığını 50 °C’nin üzerine çıkarmadan nem alamazdı. Şekil 4.13 birim 

hava başına ve toplamda alınan nem miktarının değişimini göstermektedir. 

 

Şekil 4.13  2014-4. testinde debi, çıkış havası nemi ve fındıktan alınan nem 
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4.3 Fındık Nem İçeriği Hesaplamaları ve Analizi 

4.3.1 2014 yılı fındık kurutma testi 

2014 testinde fındık nem içerikleri fabrika laboratuarında belirlenmiştir. Fabrika 

laboratuvarındaki nem tayini infrared nem ölçer ile yapılmıştır. 2014 yılının dördüncü 

testinde testin başı ve sonu dahil, ara ölçümlerle beraber toplam 11 defa ölçüm 

yapılmıştır. Yapılan tüm ölçümler yaş baz olarak hesap edilmiştir. 

Ara ölçümlerde numune alırken kazanın her yerine ulaşmak mümkün olmadığı için ara 

örnek ölçümleri daha fazla belirsizlik içermektedir. Ara ölçümlerde tespit edilen nem 

değerleri yaklaşık doğrusal olarak test boyunca azalmaktadır. Testin başında % 19.11 

y.b. kabuk ve % 15.29 y.b. iç nemi olarak ölçülen nem değerleri, testin sonunda % 7.17 

y.b. kabuk ve % 4.95 y.b. iç nemi olarak ölçülmüştür. Fabrikada tek set numune 

üzerinden ölçüm yapıldığı için her defasında tek değer esas alınmıştır. 

Fındık veriminin %  50 olduğu varsayılırsa, başlangıç nemi kabuk ve iç ortalaması 

olarak % 17.20 y.b., bitiş nemi % 6.06 y.b. hesaplanmıştır. Testin başında 177.5 kg olan 

fındık, testin sonunda 156.3 kg’a düşmüştür. Tartıma göre 21.2 kg ağırlık kaybı vardır. 

Başta ve sonda ölçülen nem oranlarına göre değişim ise 21.1 kg’dır. Nem oranları verisi 

ile terazi ölçümünün tutarlı olduğu görülmüştür. 

4.3.2 2015 yılı fındık kurutma testi  

2015 testinde, testin başlangıcında ve sonunda alınan numunelerin nemleri, gravimetrik 

yöntemle belirlenmiştir. Örnekler 3 set olarak bir etüvde 105 °C’de sabit ağırlığa 

gelinceye kadar ve en az 24 saat kurutulmuştur. Yaş ve kuru numuneler 0.01 g okuma 

hassasiyetine sahip bir terazide tartılarak hesaplamalar yapılmıştır. Nem tayini, fındık 

içi ve kabuk için ayrı ayrı yapılmıştır. Testin başında ve sonunda fındıklar kazanın 

dışında olduğu için örnek seçilirken yığının farklı yerlerinden birer avuç toplanmış, bir 

kovada karıştırılmış ve test numuneleri bu karışımdan seçilmiştir. Her tartımda 3 
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tekerrür kullanılarak ortalama değer tespit edilmiştir. Doğrulama amacıyla 3 set numune 

de testin yapıldığı fabrika laboratuvarında ölçülmüştür. Bu şekilde testin başı ve sonuna 

ait 6’şar ölçüm yapılmıştır. 

Yaş fındık için tekerrür sonuçları dikkate alındığında standard sapma, fındık içi nem 

ölçümleri için ±1.43, kabuk nemi ölçümleri için ise ±1.04 olarak hesaplanmıştır. 

Oransal sapma ise (standard sapma/ortalama değer), fındık içi % ±7.4, kabuk % ±5.0 

olarak tespit edilmiştir. Ölçüm aralığı olarak, veri adedi ve sapmaları dikkate 

alındığında % 95 güvenilirlik sınırları içinde testin başına ait fındık içi nem değeri  % 

19.22±1.77 y.b., kabuk nem değerleri ise % 20.98±1.09 y.b. olarak hesaplanmıştır. 

Nem alma hesaplamaları toplam ağırlık üzerinden yapıldığı için, fındık içi ve kabuk 

ağırlığının eşit olduğu varsayılarak (% 50 verime sahip fındık), bu iki ölçüm birleştirilir. 

Ortalama nem, ortalamaların ortalaması olarak hesaplanır. Toplam sapma ise 

sapmaların ortalaması olarak hesaplanmıştır. Böylece kurutma öncesi fındık nem içeriği  

wF1 = % 20.10 ± 1.43 y.b. olarak hesaplanır. 

Kurutulmuş fındık için tekerrür sonuçları dikkate alındığında standard sapma, fındık içi 

nem ölçümleri için ±1.22, kabuk nemi ölçümleri için ise ±1.36 olarak hesaplanmıştır. 

Oransal sapma ise (standard sapma/ortalama), fındık içi için % ±13.2, kabuk için % 

±11.4 olarak tespit edilmiştir. Ölçüm aralığı olarak, veri adedi ve sapmaları dikkate 

alındığında %  95 güvenilirlik sınırları içinde testin sonuna ait fındık içi nem değeri % 

9.22±1.51 y.b., kabuk nem değerleri ise % 11.96±1.69 y.b. olarak hesaplanmıştır. 

Kurutulmuş fındık için de % 50 verim kabul edilerek, bu iki ölçüm yaş fındıkta olduğu 

gibi birleştirilir. Böylece kurutma sonrası fındık nem içeriği, 

wF2 = % 10.59 ± 1.60 y.b. olarak hesaplanır. 
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Terazi ölçümlerine göre testin başlangıcında 207.3 kg olan nemli fındık, testin sonunda 

191.1 kg’a düşmüştür. Ağırlık kaybı 16.2 kg olmuştur. 

Başlangıç ve bitiş nem oranları dikkate alındığında, 207.3 yaş fındıkla başlandığında 

ölçüm aralıklarına göre 178.7–192.0 kg aralığında kuru fındık elde etmek gerekir. 

Ortalama değer tutmasa da, terazi ölçümü ile tutarlı bir sonuç ortaya çıkmıştır. Terazi 

ölçümlerinde hem yüklenen, hem de kuruduktan sonra makinadan boşaltılan fındığın 

tartımında hem kayıplardan gelen, hem de terazinin ölçüm belirsizliğinden gelen hatalar 

vardır. Yaklaşık 200 kg fındıkta olabilecek % 1 hata, 2 kg eder ki nem hesaplamaları 

arasındaki farklar bakımından makul görülebilir bir hata miktarıdır. 

Bu sonuç da terazi ölçümü ile daha tutarlı, nem oranları verisine göre makul sınırlar 

içinde bir sonuçtur. Fiziki ölçüme dayalı olduğu için terazi ölçümü diğer hesaplarda 

esas alınacaktır. Terazi ölçümüne göre, fındık nem değerleri düzeltildiğinde başlangıç 

nemi % 19 y.b., bitiş nemi % 12.1 y.b. olarak kabul edilebilir. Bu durumda fındık içinin 

son nemi % 10.5 y.b., kabuğun son nemi % 13.7 y.b. olarak hesaplanır. 

Makina sıcak ve basınçlı hava kullanması sebebiyle hızlı kuruma sağlamakta, ancak 

açık havada doğal kurumaya göre kabuğu daha da hızlı kurutmaktadır. Çizelge 4.9’da 

verili kıyaslama bu metodun en önemli kusurunu ortaya koymaktadır. Fındık içinin 

kuruma anı dikkate alındığında, kabuk istenenden yaklaşık % 3-4 daha fazla 

kurumuştur. Fazla kuruyan fındıklar uygun depolama koşullarında geri nemlenmekte, 

adsorpsiyon yoluyla ortam bağıl nemine göre denge nemine gelmektedir. 

Çizelge 4.9 Fındık nem değerleri karşılaştırması (y.b. % ) 

Ürün Yaş 

fındık 

Güneşte 

kurumuş 

2014 testi  
(kuruma anı-18.saat) 

2014 testi  
(fazla kurumuş) 

2015 testi  
(tam kurumamış) 

Fındık içi 15-18 5-6 5.80 4.95 10.5 

Kabuk 18-22 11-12 9.02 7.17 13.7 

Ortalama 16-20 8-9 7.41 6.06 12.1 
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4.3.3 Fındık nem içeriğindeki ölçüm belirsizliği 

Yaş ve kuru numuneler 0.01 g okuma hassasiyetine sahip bir terazide tartılarak 

hesaplamalar yapılmıştır. Hassas teraziden gelen ölçüm belirsizliği ile seçili örneklerden 

gelen belirsizlik toplam belirsizliği belirlemektedir. 

Ölçüm cihazlarından gelen belirsizlik: Bölüm 3.2.4’de cihazların toplam ölçüm 

belirsizliği % 1.16 olarak ifade edilmiştir. 

Tartımdan gelen belirsizlik: test edilen numunelerin kurutma öncesi ve sonrası ağırlık 

farkı hesaplanmıştır. Bu tartımlarda elde edilen ağırlık farkı 1 g civarındadır. Okuma 

hassasiyeti % 1, ölçüm belirsizliği % ±0.5 olarak hesaplanmıştır. 

Örneklemeden gelen belirsizlik: Her tartımda 3 tekerrür kullanılarak ortalama değer 

tespit edilmiştir. Ayrıca aynı yığından 3 set numune de fabrika laboratuarına 

gönderilmiş, ek veri olarak dikkate alınmıştır. Tekerrür sonuçları dikkate alındığında 

ortalama değerlerin yanı sıra aşağı ve yukarı yönde sapma aralığı da belirlenmiştir. 

Sapma aralığının geniş olması yapılan ölçümün güvenilirliğini azaltır, ancak biyolojik 

bir nesne olan fındığın her bir tanesinin kendine özgü özellikleri olduğu ve ortalamadan 

sapma göstereceği de dikkate alınmalıdır. 

Çizelge 4.10 2015 yılı testine ait kurutma öncesi ve sonrası fındık nem değerleri 

Ürün Ortalama (% ) Sapma (±) Yüzdelik sapma (%  ±) 

Yaş fındık içi 19.22 1.77 9.2 

         kabuğu 20.98 1.09 5.2 

Kurutulmuş fındık içi 9.22 1.51 16.4 

        

kabuğu 

11.96 1.69 14.1 

 

Çizelge 4.10’da verilen örneklemeden ve tekerrür sayısından gelen ölçüm belirsizliği 

diğer tüm belirsizliklere göre çok büyüktür. Ancak, nem oranı ölçümünün sağlamasının 
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yapılması mümkündür. Testin başında ve sonunda yapılan fındık yığını tartımı ile 

ortalama değerlerden ne kadar sapıldığı hesaplanabilir. Bu nedenle, kendi aralarında 

daha tutarlı olan “Hesaplanmış nem kaybı toplamı” ile, terazi tartımına dayanan “ağırlık 

kaybı” daha güvenilir sonuçlar vermektedir. Deneyde kullanılan fındıkların tartıldığı 

terazi kalibre edilmiş olup, 20 g okuma hassasiyetine sahiptir. Tartımlar 10-50 kg 

ağırlığında çuvallarla yapılmış olup, bu aralıkta terazinin yapabileceği toplam hata 

miktarı en fazla 100 g olabilir. Toplam ağırlık kaybının 16 kg civarında gerçekleştiği 

dikkate alınırsa, terazi ölçümü ile yapılabilecek ölçüm hatası % 1’den küçüktür. 

Bu durumda, laboratuvar ölçümlerine ve örneklemeye dayanan “fındık nemi” 

değerlerinin sadece fikir edinmek için kullanılması daha doğrudur. Diğer iki ölçüm daha 

güvenli olup, her ikisi de % 1 civarında ölçüm belirsizliği içermektedir.  

4.4 Enerji Hesaplamaları ve Analizi 

4.4.1 Enerji kayıplarının analizi ve hava üretimine harcanan enerjinin hesabı 

Kurutma testlerinde enerji ölçümleri deneysel olarak kaydedilmiş ve hava giriş-çıkış 

değerleri ile termodinamik hesaplamalar yapılarak iki ölçüm karşılaştırılmıştır. 

Makinanın ısıtma fonksiyonu ile motorun harcadığı enerji elektrik hattına bağlıdır ve 

elektrik sayacı ile ölçülmüştür. Elektrik sayacından geçen enerji üçe ayrılmaktadır; 

motor, kabin içi infrared ısıtıcılar ve hava hattındaki boru rezistans ısıtıcı tarafından 

kullanılmaktadır.  

Testin son yarım saatinde ısıtıcılar kapatılmış, elektrik sayacı üzerinden yapılan tüketim 

dikkate alınarak makinaya hareket veren motorun ne kadar enerji çektiği hesaplanmıştır. 

Fabrika verisi 1.1 kW olan motorun deneysel olarak belirlenen gücü 440 W olmuştur. 

Kurutma testi haricinde makina kabini ile dış ortam arasındaki fark 25 °C’ye ayarlanmış 

ve sadece infrared ısıtıcılar açık şekilde 90 dakika boyunca elektrik tüketimi izlenmiş, 

makinanın ısı kaybı 260 W olarak belirlenmiştir. Kurutma süresinin 10-12 saat olacağı 
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varsayılırsa, hava kaçağı ve yalıtıma bağlı ısı kaybı ile yaklaşık 3 kWh enerji 

kaybedileceği görülmektedir. Daha iyi yalıtımla bunu azaltmak mümkündür. 

Çıkış ve giriş havaları arasındaki entalpi farkı (formül 3.10) birim havayı ısıtmak ve 

alınan suyu buharlaştırmak için kullanılan enerjiyi verir.  

Çizelge 4.11 Seçili ana ait giriş ve çıkış havası arasındaki değişim 

Ölçüm/hesap Giriş Çıkış 

Basınç (bar) 5.6   1.0 

Sıcaklık (°C) 24.1 39.4 

Bağıl Nem (% ) 23.1 65.1 

Karışım Oranı (g/kg hava) 0.97 29.95 

Entalpi (kJ/kg) 26.81 116.90 

Seçili ana (24.08.2015, 15:16:17) ait veriler dikkate alındığında, ısıtıcılar tarafından 

havaya 90.09 kJ/kg enerji transfer edilmektedir.  

Testin yapıldığı 11:45:00 ile 20:30:00 aralığı dikkate alındığında, elektrik sayacı 

ölçümleri arasındaki fark 21.49 kWh olmuştur. Bu süre içinde motorun 3.85 kWh enerji  

kullandığı ve ısı kaybının 2.27 kWh olduğu dikkate alınırsa kalan 15.37 kWh enerji 

giren hava ile makina ve fındık kütlesini ısıtma için kullanılmıştır.  

Bunun çevrilmiş hali 55,332 kJ’dür. 

Testin başı ile sonu arasında makina ve fındık kütlesindeki sıcaklık artışı, ortam ve çıkış 

havası sıcaklıklarına bakılarak 15 °C olarak kabul edilebilir (formül 3.9). 

Em =  cm.Mm.T = (1.33) 300. 15 = 5,985 kJ 
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Kütle ısıtmaya harcanan bu enerji düşülürse hava ısıtmaya harcanan enerji 49,347 kJ 

(13.71 kWh) olarak hesap edilmiştir.  

Ölçümlere dayalı termodinamik hesaplamalar dikkate alınarak veri listesinden aşağıdaki 

entalpi farkı toplamı alınır (formül 3.9 ve 3.15) 

 

Eh =    Ṁh /3600 = 51,922 kJ  

 

Enerji farkı = 51,922 – 49,347 = 2,575 kJ 

Entalpi farkından hesaplanan enerji ile elektrik sayacı verisine dayanarak hesaplanan 

enerji arasında % 4.95 fark vardır. Her iki hesapta da olabilecek hata payları içinde 

kabul edilebilecek bu fark ölçümlerin güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu iki 

veriden, doğrudan ölçüm (elektrik sayacı) esas alınacaktır. Kütlenin ısınması kaçınılmaz 

olduğu için, ısıtma ve buharlaştırmaya harcanan enerjiye dahil kabul edilir, bu test 

süresince 15.37 kWh enerji kütlenin ısınması ve suyun buharlaştırılması için 

kullanılmıştır. 

2014 testinde toplam hava debisi 894 m
3
, buharlaşan su miktarı ise 21.2 kg olarak tespit 

edilmiştir. Vidalı kompresör kataloğundan birim enerji karşılığı üretilen atmosferik 

hava debisi ihtiyat payı bırakılarak 60 m
3
/kWh kabul edilmiştir (Anonim, 2016) 

4.4.2 Verimlilik hesapları 

Özgül ısıtma enerjisi 

Isıtmaya harcanan enerji, hava ısıtmaya harcanan enerji ile makina kütlesini ısıtmak için 

harcanan enerjinin toplamı olup, bu test için 15.37 kWh’dir (55,332 kJ) (formül 3.15). 

Fındıktan alınan toplam su da 16.2 kg olarak kabul edilmiştir. Isı ve hava kaybına bağlı 
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enerji kaybı ile motor hareketine harcanan enerji hariç tutulmuştur, bunlar toplam enerji 

verimliliği içine dahil edilmiştir. Formül 3.14 ile: 

eh = Eh /m = 15.37/16.2 = 0.949 kWh/kg su = 3.415 MJ/kg su  

Özgül hava kullanımı (formül 3.16) 

2015 yılı testi 

ev = VT /m      ev = 482.26 / 16.2 = 29.77 m
3
/kg su 

2014 yılı testi 

ev = 894 / 21.2 = 42.17 m
3
/kg su 

Özgül Enerji (formül 3.17 ve 3.18) 

2015 yılı testi 

Basınçlı hava üretimi için gerekli olan enerji, üretici katalog verilerine göre 482 m
3
 hava  

için 8.04 kWh olarak hesaplanmıştır (60 m
3
/kWh). 

ET = Ed + Ep = 21.49 + 8.04 = 29.53 kWh       

eT = ET /m = 29.53 / 16.2 = 1.823 kWh/kg su  = 6.562 MJ/kg su   

2014 yılı testi 

Basınçlı hava üretimi için gerekli olan enerji üretici katalog verilerine göre 894 m
3
 hava 

için 14.90 kWh olarak hesaplanmıştır. 

ET = Ed + Ep = 43.61 + 14.90 = 58.51 kWh       

eT = m / ET = 58.51 / 21.2 = 2.76 kWh/kg su = 9.936 MJ/kg su    

Bu iki test arasında farklar vardır. 2015 testi tam kurumayı sağlamış değildir, bu 

nedenle birim enerji kullanımının olması gerekenden biraz daha düşük olacağı açıktır. 

Bu nedenle, özgül enerji kullanımı 1.823 kWh/kg su olarak hesaplanmıştır.  
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2014 testi ise gereğinden fazla kurutmaya ulaşmış olup, enerji kullanımı olması 

gerekenden yüksek olmuştur. Özgül enerji kullanımı 2.76 kWh/kg su olarak 

hesaplanmıştır. Yüksek olmasının bir sebebi de kurutulan fındığa göre az havanın fazla 

ısıtılmasıdır. Testin sonuna doğru dışarı atılan hava 50  °C civarında olmuştur. Dışarı 

atılan havanın ortam sıcaklığına göre fazla yüksek olması enerji israfı anlamına da 

gelmektedir. İki testin yaklaşık ortalaması olan 2.5 kWh/kg su değeri yapılacak 

tasarımlar için esas alınabilecek bir değerdir. Makina kabininin daha iyi yalıtılması 

halinde % 5 kadar bir iyileştirme yapılabilir görünmektedir. 

Toplam enerji tüketiminin % 27.23’ü 2015 testinde hava üretimine gitmiştir, 2014 testi 

için bu oran % 25.46’dır. 

İki testin havalandırma verimliliği arasındaki fark büyük değildir. 30-40 m
3
/kg su hava 

oranı gelecek tasarımlar için optimuma yakın bir değer olarak alınabilir. Daha fazla 

hava kullanılması toplam kurutma süresini kısaltmakla beraber, enerji verimliliğini 

düşürecektir. 2014 testinde daha düşük debi, daha yüksek sıcaklıkla kullanıldığı halde 

özgül hava oranı daha yüksek olup, 2015 testine göre nem almada daha az başarılıdır. 

4.4.3 Özgül nem değişimi  

Tam kuruma sağlanan 2014 testi esas alınmıştır. Bu testte istenenden daha fazla kuruma 

da sağlandığı için, kurutma hedefine ulaştıktan sonraki enerji kullanımı hakkında da 

fikir vermektedir. Elektrik sayacı ölçülen enerji ile hava üretimi için harcanan enerji 

arasında yukarıda hesaplanan orantı doğrusal kabul edilmiştir. Çizelge 4.12’de verilen 

değerler kullanılarak özgül enerjinin tersi hesaplanarak Özgül Nem (nem/enerji) 

değişimi izlenmiştir (formül 3.19). 
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Çizelge 4.12 2014 testinin alınan nem ve enerji tüketimleri 

Süre  
(saat) 

Alınan toplam 

nem (kg) 

Elektrik 

sayacı (kWh) 
Toplam enerji 

(kWh) 

Özgül nem (kg su/kWh) 
 

Kümülatif Aralıktaki 

1 0,70 2,37 3,18 0,22 0,22 

2 1,90 5,26 7,06 0,27 0,31 

3 3,30 8,05 10,80 0,31 0,37 

4 4,80 10,75 14,42 0,33 0,41 

5 6,20 13,28 17,82 0,35 0,41 

6 7,38 15,42 20,69 0,36 0,41 

7 8,73 17,80 23,88 0,37 0,42 

8 10,01 20,02 26,86 0,37 0,43 

9 11,42 22,32 29,95 0,38 0,46 

10 12,60 24,11 32,35 0,39 0,49 

11 13,67 25,90 34,75 0,39 0,45 

12 14,73 27,76 37,24 0,40 0,43 

13 15,77 29,62 39,74 0,40 0,41 

14 16,70 31,58 42,37 0,39 0,36 

15 17,54 33,40 44,81 0,39 0,35 

16 18,26 35,10 47,09 0,39 0,31 

17 18,92 36,79 49,36 0,38 0,29 

18 19,51 38,44 51,57 0,38 0,27 

19 19,98 39,82 53,43 0,37 0,25 

20 20,40 41,14 55,20 0,37 0,24 

21 20,81 42,38 56,86 0,37 0,24 

22 21,10 43,17 57,92 0,36 0,28 
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Şekil 4.14  2014-4. testinde özgül nem değişimi 

Kuruma sağlandıktan sonra azalan nem için daha fazla birim enerji harcandığı üstteki 

şekil 4.14’den görülmektedir. Son saatlerdeki özgül nem artışının sebebi giriş hava 

sıcaklığının kısılması ve son yarım saatte ısıtmanın tamamen kapatılmasıdır.  
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ  

5.1 Tartışma  

5.1.1 Kurutma deneylerinde şartların tanımlanması 

Kaynak olarak alınan çalışmalarda deney şartları genellikle hava sıcaklığı ile hava 

debisi veya hızı olarak tanımlanmıştır. Kurutma deneylerinde en öncelikli deney şartı, 

deneylerin yapıldığı yerin veya yörenin meteorolojik şartlarının bildirilmesidir. Temel 

veri deneyin yapıldığı an veya süre içindeki sıcaklık ve bağıl nem değerleridir, 

termodinamik hesaplamalar üzerinde az da olsa atmosferik basınç verisi de etkilidir. 

Kurutma amacıyla fındığa farklı sıcaklıklarda hava üflenmektedir, sıcaklığın yanı sıra 

bu havanın taşıdığı bağıl nem de bilinmelidir. Kurutma havasının hızından 

bahsedilmekte olup, bu bilgi tek bir fındığın kuruma davranışının belirlenmesinde 

anlamlı olabilir. Fındığın sergi halinde veya akışkan yatak içinde olması halleri de 

dikkate alınırsa, birim fındık başına hava debisinin bilinmesi önemlidir. Hava hızı debi 

bilgisi ile hesaplanabilir. Kurutma havası nem aldıkça sıcaklık ve nem değerleri 

değişime uğrar. Sıcaklık düşer, nem içeriği artar. Psikrometrik hesap yapılabilmesi için 

aynı debideki havanın yeni sıcaklık ve bağıl/mutlak nem ölçümü yapılmalıdır. Bilinmesi 

gereken önemli bir parametre de, kurutma sırasında fındığın sıcaklığıdır. Fındık 

sıcaklığı, kurutma havasının sıcaklığı ile aynı değildir, her zaman kurutma havasından 

daha düşüktür.  

5.1.2 Kurutulmuş fındığın ideal nemi 

TS 3074-Kabuklu Fındık Türk Standardının 1.2.1.c maddesine göre kabuklu fındık nem 

içeriği en çok % 12, fındık içinde ise en çok % 7 olmalıdır. Ürün standardı olması 

nedeniyle, verili nem değerlerinin yaş bazlı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak TS 3074’de 

yer alan ifade yanlış anlaşılmaya müsaittir. Kabuklu fındıkta fındık içi % 7 y.b. nem 

içeriyorken, kabuğun neminin en çok % 12 y.b. olması şeklinde ifade edilmelidir. 
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Ürün standardının yöre şartlarında genel depolama koşullarına göre tanımlı olması 

gereklidir. Yani bu nem değerleri tipik Karadeniz havasına sahip, özel tertibat 

içermeyen depolar için olmalıdır. Yazın 30 °C ve % 60 bağıl nem, kışın 10 °C ve % 80 

bağıl nem, geçiş dönemlerinde ise 20 °C ve % 70 bağıl nem gibi değerler olağandır. 

Depolama sırasında ortam neminin denge neminden fazla olması halinde, fındık nem 

almaya başlarken küf gelişimi de başlayabilir. Ancak arada doğrusal bir ilişki yoktur, 

belli nem ve sıcaklık değerlerinin üstünde fındıkta bozulma ve küflenme başlamaktadır. 

Fındığın uygun depolama koşulları deneysel olarak belirlenmiş durumdadır. Ancak 

literatürde farklı koşullar tanımlanmaktadır. Bazı çalışmalar kabuktan ayrılmış çiğ iç 

fındık ile yapılmıştır. Kabuklu fındık adi depolama koşullarında iç fındığa göre daha 

dayanıklıdır. Yapılan çalışmalar dikkate alındığında farklı ama birbirine yakın koşullar 

öne sürülmektedir. 

Özdemir (2003) çalışmasında Sanchis vd.’ne  (1988) atıfla naturel (kavrulmamış) 

fındıklar için su aktivitesini 0.38 olarak tanımlamış, ve nem içeriğinin de Beuchat’ye 

(1991) atıfla % 5 olması gerektiğini bildirmiştir. Bu değerler kabuksuz iç fındık içindir. 

Okuroğlu ve Örüng (2000) ise, kabuklu Türk fındıklarının 15-20 °C ve % 70-75 bağıl 

nem koşullarında 2 yıl; soğutma tertibatlı depolarda 0-2 °C ve % 65 bağıl nem 

koşullarında 4 yıl saklanabileceğini bildirmişlerdir. Bu arada % 65 bağıl nemde kabuklu 

fındığın nem içeriğinin % 8 y.b. olması gerektiği de öne sürülen şartlar arasındadır. 

Yapılmış çalışmalar ve ürün standardı dikkate alınarak, fındığın özel koşullandırma 

yapılmayan adi depolama şartlarında muhafazası için uygun nem içeriğinin fındık içinde 

% 5 y.b., bu sırada kabukta % 11 y.b. ve ortalama % 8 y.b. olması gerektiği bu 

çalışmada ve sonrasında yapılacak tasarımlarda veri olarak alınacaktır. 

5.1.3 Fındık kurutmada ideal sıcaklık 

Yapılan çalışmalarda 40, 45 veya 50 °C gibi sınır değerler tanımlanmaktadır. İdeal 

sıcaklık, fındığın kalitesini olumsuz etkilemeden en hızlı kurutmayı sağlayan değer 

olarak tanımlanabilir. Hasat edilmiş biyolojik bir madde olan fındık hiç sıcaklık 

uygulanmasa bile, yarı canlı halde iken içerdiği kimyasalların değerleri zamanla 
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değişecektir. Bu değerlerin sabit kalma şansı yoktur. Bu etkenleri dikkate alan bir 

çalışmaya göre iç fındığa uygulanabilecek güvenli en yüksek sıcaklık 45 °C’dir. Daha 

yüksek sıcaklıklar kaliteyi belirleyen bazı kimyasalların değişimini daha fazla 

etkilemektedir (Özdemir vd. 2002). 

Yararlanılan çalışmalarda, kabuklu fındığa uygulanan kurutma havasının sıcaklığı 30, 

35, 40, 45, 50 °C’ye ayarlanarak ölçümler yapılmıştır. Kurutma havasının sıcaklığı 

fındığın sıcaklığına eşit değildir. Kurutmanın başlarında hızlı nem tahliyesi yapılırken 

arada büyük fark vardır, örneğin bu çalışma kapsamında 2015 yılının son testinin birinci 

saati sonunda giren havanın sıcaklığı 90 °C’ye sabitlenmişken, aynı anda çıkan hava 

sıcaklığı 34.8 °C ve kabukta görülen sıcaklık değerleri 45-48 °C olarak kaydedilmiştir. 

Bu sırada fındık içi büyük olasılıkla 45 °C veya biraz daha serindir. 8 saatin sonunda 

kuruma hala devam ederken, giriş sıcaklığı 100 °C’ye ayarlanmış, çıkan hava sıcaklığı 

43.1 °C ve kabukta görülen sıcaklık yine 45-48 °C olarak kaydedilmiştir. Muhtemel 

fındık içi sıcaklığının 45°C’yi geçmemiş olduğu düşünülmektedir. Test süresince sıfıra 

yakın nem içeren hava kullanıldığı için, fındıktan havaya nem geçişi diğer metodlara 

göre hızlı olmakta ve yoğun buharlaşma sebebiyle fındık ısınmaya fırsat 

bulamamaktadır. Bu nedenle, kurutma havası sıcaklığı 50 °C’den yukarı olabilir, önemli 

olan fındığın iç sıcaklığının 50 °C’yi geçmemesidir. Kuruma ilerledikçe hava 

sıcaklığının düşürülmesi gereklidir, çünkü nem transferinin yavaşlaması ile birlikte 

fındık ile kurutma havası arasındaki sıcaklık farkı azalır. 2014 yılının son testinde 

uygulanmış olan son hava sıcaklığı 67 °C’dir, bu sırada istenenden daha fazla kurumuş 

olan fındığın kabuğunda tespit edilen sıcaklık 49 °C ve çıkış havası da 50 °C’ye varmış 

durumdadır. Fındık içinin sıcaklığı ölçülememişse de 50 °C’den düşük olacağı açıktır.  

5.1.4 Fındık kurutmada dış ortam havası yerine kompresör kullanılması 

Bölüm 4.1, çizelgeler 4.2 - 4.3 ile şekil 4.3’de dış ortamdan alınan havanın 

kompresörden geçirildikten sonra neminin alınması, ısıtılması ve kabin içinde nem 

aldıktan sonra atılması aşamalarındaki sıcaklık ve nem değerleri gösterilmiştir. Şekil 4.3 

ve çizelge 4.3, kuruma anına ait verileri göstermektedir. Fındığın hedef nem içeriğine 

düşürüldüğü anda makinadan çıkan hava, dış ortamdan daha az nem içermektedir.  
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Şekil 4.1 testin erken evrelerindeki hava değişimi göstermektedir. Kompresör havası 

hava 100 °C’ye ısıtılmaktadır. Kompresöre göre maliyeti düşük olan fan kullanılsaydı 

da, bu hava aynı sıcaklığa ısıtılıp fındığa verilse sorusu değerlendirilebilir. Aynı 

şemada, kompresörlü kurutma işlemi (1-2-3-4) ile beraber dış ortam havasının doğrudan 

ısıtılıp fındığa verilmesi (1-5-6) şema üzerinde gösterilmiş ve şekil 5.1 elde edilmiştir. 

 

Şekil 5.1  Aynı şema üzerinde kompresör ve fan havası ile ısıtma-nem alma işlemleri 

Fick tarafından formüle edilen difüzyon kanununa göre iki ortam arasındaki 

konsantrasyon farkı difüzyon hızı ile orantılıdır. 

J= -D.d/dx             (5.1) 

J: difüzyon akışı (mol/m
2
s) 

D: difüzyon katsayısı (m
2
/s) 

d: konsantrasyon (mol/m
3)

 

Isınmış fındığın dış kabuğunda oluşan su konsantrasyonunun her iki durumda da aynı 

olduğu kabul edilirse, aynı geometride ve sürede fındıkla temas eden havanın başlangıç 

konsantrasyonu ile fındık yüzeyindeki konsantrasyon farkı orantısında nem transferi 

olacaktır. Nem transferi kompresör havası ile (3-4) boyunca gerçekleşmektedir. Fan 

havası ile yine aynı eğimle, bu defa (5-6) boyunca nem alma işlemi görülecektir. Çıkış 
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neminin yine aynı olacağı varsayılırsa ki, Fick’in Difüzyon Kanunu dikkate alındığında 

fan havasının daha az neme ulaşacağı açıktır, nem alma işleminin bittiği (6) noktası 

yaklaşık 70 °C’ye karşılık gelmektedir. Yani fındığın kritik sıcaklığı hayli geçilmiş 

durumdadır. Buradan da, kuru hava ile nemli havanın aynı sıcaklığa getirilmeleri 

halinde termodinamik olarak eşit olmadıkları sonucu çıkmaktadır. Kuru hava daha 

yüksek sıcaklıklarda ürüne üflenebilir, nemli havanın bu derece ısıtılması mümkün 

değildir. Nemli olan kurutma havası daha az nem alacağı için, ürünü daha fazla ısıtır. 

Nemli Karadeniz havası 50 °C’ye ısıtıldığında içerdiği bağıl nem % 20 kadardır. Deney 

süresince kompresörden çıkan havanın 50 °C’de içerdiği bağıl nem ise % 1-2 kadardır. 

50 °C kuruma izotermi kullanılarak bu iki hava arasındaki fark incelenebilir. 

Lopez vd. (1998), fındığın kuruma karakteristikleri hakkındaki çalışmada farklı 

sıcaklıklardaki (30, 40, 60 ve 80 °C) izotermleri incelemişlerdir. 50 °C izotermi olarak 

şekil 5.2’deki 40 ve 60 °C izotermlerinin ortalaması kullanılmıştır. 

 

Şekil 5.2  Fındığın sorpsiyon ve desorpsiyon izotermleri – Lopez vd. (1998) 
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Grafik kuru baz nem seviyesine göre çizilmiştir. Düşük nem seviyelerinde yaş baz ile 

kuru baz arasındaki fark ihmal edilebilir seviyededir. % 8 kuru baz nemin yaş baz 

karşılığı % 7.41, % 5 kuru bazın yaş baz karşılığı ise % 4.76’dır. Orijinal şekle eklenen 

üstteki kesikli yeşil çizgi kurutulmuş kabuklu fındığın nem seviyesini (% 8 y.b.) 

göstermektedir. Normal depolama koşulları olan 25-30 °C gibi sıcaklıklarda ortam 

neminin % 55 civarında olması gerektiği grafikten de anlaşılmaktadır. 

Alttaki kesikli mavi çizgi ise kurutulmuş fındık içinin nem seviyesidir (% 5). Sağdaki 

kırmızı ok dış ortam havası kullanıldığında, bu seviye ile 50 °C’deki denge bağıl nem 

seviyesi arasındaki farkı göstermektedir. Soldaki turuncu ok ise kompresör havası 

kullanıldığında aynı farkın ne kadar olduğunu göstermektedir. Bu iki hava arasında 

kurutmanın diğer aşamalarında görünen fark, son evrede de aynı derecede görülmekte 

olup, kompresör havasının dış ortam havasına göre iki kat hızlı nem alabilmekte olduğu 

bu verilerden çıkarılabilir. 

5.1.5 Hızlı kurutmanın etkileri 

Şekil 4.7, 4.11 ve 5.1’de görüldüğü gibi, basınçlı kuru hava her durumda nemli 

Karadeniz havasına göre en az iki kat hızlı nem almaktadır. Yüksek sıcaklık 

uygulanarak nem alma hızı olası en yüksek seviyeye çıktığında, fındığın kabuğu içine 

göre daha fazla nem kaybetmektedir. Çizelge 4.9’daki veriler dikkate alındığında, 

makina içindeki kuru fındık ortalama % 8 y.b. nem seviyesine düşürüldüğünde, 

muhtemelen fındık içi % 6, kabuğu ise % 10 nem taşıyacaktır. Fındık içi normal 

seviyeye düşmüş olduğunda, kabuk istenenden biraz daha fazla kurumuş olacaktır. 

2014 yılının 4. testine ait değişimi gösteren şekil 4.12 incelendiğinde, son iki saatte 

fındık içi çok az nem kaybederken kabuk hala dikkate değer miktarda nem vermektedir. 

Bu ve diğer test sonuçları dikkate alındığında, kuru havanın yüksek sıcaklıkta 

uygulanması sonucunda kabuğun daha hızlı kuruduğu sonucu açıkça görülür. Gıda 

kalitesi üzerine ne gibi etkileri olduğu ayrıca incelenmelidir. Kurutma havasının 

sıcaklığının düşürülmesi halinde, kabuğun daha fazla nem vermesi azaltılabilir ancak bu 

durumda kurutma süresi uzamış olacaktır. 
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5.1.6 Diğer çalışmalar ve makinalarla kıyaslanması 

Bu çalışma kurutma süresi ve performansı amacıyla yapıldığı için, diğer çalışmalarla ve 

makinalarla kurutma süresi ve enerji tüketimi bakımından kıyaslanmıştır. 2014 yılında 

yapılan deneyde 18 saat sonunda kuruma sağlanmıştır. 2015 yılında yapılan deney 8.5 

saat sonunda tam kuruma sağlanmadan bitirilmiştir, ancak yapılan ölçümler ve 2014 

verileri dikkate alındığında yaklaşık 14 saat sonunda tam kuruma sağlanacağı 

görülmektedir. Her iki testin ortalama değeri olan özgül enerji tüketimi 2.5 kWh/kg su 

(9 MJ/kg su) olarak gerçekleşmiştir. Bu değer Bölüm 4.4.3, şekil 4.14 ile de 

doğrulanmaktadır. Serbest suyun buharlaşması için gerekli olan enerji 2.257 MJ/kg’dır. 

Demirtaş (1996), 60 saat üzerinde kurutma süreleri beyan etmiş olup, kurutma havası en 

fazla 50 °C’de kullanılmıştır. 

Lopez vd. (1998), akışkan yatak kullanarak 12 saatte kuruma sağlandığını beyan 

etmişlerdir. Söz konusu makalede özgül enerji tüketimi ve özgül hava verilmemiştir, bu 

nedenle bu kurutma süresinin hangi şartlarda elde edildiği bilinmeden kıyaslamak 

mümkün olmamıştır. 

Aktaş (2007), ısı pompalı kurutma düzeneğinde 50 °C’de 24 saatte kurutma sağlamıştır. 

Daha düşük sıcaklıklarda daha uzun kurutma süreleri beyan edilmiştir. 

Turan (2017), modern bir makina ile yaptığı kurutma deneylerinde 45 °C’de 40-45 

saatte kurutma sağlamıştır. Aynı makinanın 80 °C’de kullanılması halinde daha kısa 

sürelerde kurutma yaptığı fındık üreticilerince beyan edilmiştir.  

Fındık veya diğer kabuklu yemişlerle yapılmış kurutma çalışmalarında beyan edilmiş 

özgül enerji veya nem değerleri olmadığı için, yaklaşık ceviz büyüklüğünde bir tropik 

meyve olan longan meyvesinin (ejder gözü) Nathakaranakule vd. (2010) tarafından 

yapılmış olan sıcak hava ve infrared enerji kombinasyonu kurutulması verileri ile 

kıyaslanabilir. Bu çalışmada, bulunan en düşük özgül enerji ısı pompasının katkısı hariç 
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tutularak 26.73 MJ/kg su (7.425 kWh/kg su) olarak beyan edilmiş olup, fındık 

kurutulmasına göre oldukça yüksektir. Başlangıç nemi yaş bazda % 84, bitiş nemi % 16 

olan longan meyvesinden nem almak, fındığa göre daha kolay olmalıdır. Test koşulları 

arasında kurutma başlangıç havasının nem içeriği verilmemiştir, yüksek enerji 

tüketiminin bir sebebi olabilir. 

Bozbıyık (2013), fejoya (kaymak ağacı) meyvesi ile yaptığı infrared kurutma 

çalışmasında özgül enerji kullanımı 6.77-12.47 MJ/kg su aralığında gerçekleşmiştir. 

Kurutmanın dilimli meyvelerle yapılmış olması, bütün olarak kurutulan longan 

meyvesine göre daha düşük enerji ile kurutma yapılmasına neden olmuştur. Her iki 

meyvenin de başlangıç ve bitiş nemleri yaklaşık aynıdır, ancak iki deney ortamındaki 

hava değerleri bilinmediği için tam kıyaslama yapmak mümkün değildir. 

5.2 Tasarım Kriterleri ve İyileştirme  

Tasarım kriterlerinin belirlenmesi  

Bu çalışmada kullanılan prototip ile yapılacak bir kurutma için hareket noktası kurutma 

kapasitesi, belirlenecek kriterler ise makinanın yaklaşık hacmi, ısıtma gücü, kompresör 

gücü ve kurutma süresi olmalıdır. Makinanın ticari üretimi söz konusu olursa 1 ton yaş 

fındık kapasitesine sahip olmasının yerinde olacağı görüşülen üreticilerce ifade 

edilmiştir.  

Kurutma süresi ticari talebe göre şekillenecek bir parametredir. Daha yüksek güç ve 

hava kullanımı kurutma süresini aynı orantıda düşürmektedir. Bu nedenle, aynı 

kapasitede farklı güç ayarı ile farklı kurutma süreleri elde edilebilir.  
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Çizelge 5.1 Tasarım kriterlerinin sıra ile belirlenmesi 

Veri/parametre Miktar Ek bilgi 

Fındık kapasitesi 1,000 kg Hacim ve makinanın yaklaşık ebatları belirlenebilir 

Nem içeriği % 20 Yeşilden kahverengine dönmeye başlayan fındığın yaş 

baz nemidir 

Alınacak nem 130 kg Bitiş nemi ortalaması % 8 y.b. olarak alınmıştır 

Toplam enerji 325 kWh 130 kg x 2.5 kWh/kg su özgül enerji kabul edilmiştir 

Kurutma havası 3,900 m
3
 Özgül hava 30 m

3
/kg su kabul edilmiştir 

Kurutma süresi 11 saat Günde iki kurutma yapılabilmesi hedeflenmiştir 

Makinanın toplam 

gücü 

30 kW 325 kWh /11 saat olarak yaklaşık hesaplanmıştır 

Kompresör gücü 6 kW Hava üretim oranı 60 m
3
/kWh kabul edilmiştir, 

katalogdan seçilecek kompresörün gücü 7.5 kW’dır. 

Motor gücü 3 kW Mevcut prototipin 200 kg fındık için 440 W 

kullanması dikkate alınmıştır 

Isıtma gücü 21 kW 

 

Kabin çapının yaklaşık 150 cm olmasından hareketle, 

infrared film konulabilir iç yüzeyinin yaklaşık 8 m2 

olacağı düşünülmüş olup buradaki filmler yaklaşık 6 

kW güç üretebilir. Boru tipi hava ısıtıcılar da toplam 

15 kW olarak seçilecektir. 

 

Tasarımın gözden geçirilmesi 

Çizelge 5.1’de belirlenen tasarım hesabı sonucu ortaya çıkan makina kırsal kullanım 

için uygun değildir. Piyasada 6 kW gücü sağlayabilecek kompresör 7.5 kW olarak 

bulunabilmektedir. Bu durumda kurulu toplam güç 31.5 kW olmakta, bütün 

fonksiyonlar tam güçte çalıştığında 3 fazlı kullanımda faz başına yaklaşık 48 A akım 

çekmektedir. Sanayi işyeri haricindeki meskenler ve diğer işyerlerinde enerji hattından 

bu gücü sağlamak mümkün değildir. 

Bu durumda yapılabilecek değişiklikler, 

 ısı pompası kullanarak ısıtmaya olan ihtiyacı azaltmak, toplam gücü düşürür ama 

makina imalat ve bakım maliyetlerini arttırır, 
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 gazlı veya başka yakıtlı bir ısıtıcı ile sıcak hava temin etmek, bu durumda da 

toplam elektrik gücü düşürülmüş olur ancak ek ısıtıcıyı kullanmak ve kontrol etmek 

için ayrı ihtiyaçlar ortaya çıkabilir, kullanım zorlaşabilir, yeni maliyetler çıkabilir, 

 kapasiteyi düşürmek, örneğin 500 kg fındık kurutacak bir makina için gerekli 

olacak güç yaklaşık 15 kW olacaktır. Bu gücü normal meskenlerde temin etmek 

mümkündür, ancak bu halde kurutma kapasitesi yarıya düştüğü halde makina 

maliyeti yarıya düşmeyecektir, 

 kurutma süresini uzatmak, 11 saat yerine örneğin 22 saat olursa makina için gerekli 

olacak güç yaklaşık 15 kW olacaktır. Bu gücü normal meskenlerde temin etmek 

mümkündür, ancak bu halde kurutma kapasitesi yarıya düşmüş olacaktır. 

Tasarıma ek ve iyileştirmeler 

 Mevcut makina prototip olduğu için yükleme yapma ve boşaltma için geliştirme 

yapılmamıştır. Kullanıcı kolaylığı için özel tasarım veya ek düzenek yapılması 

gereklidir. 

 Ticari makinanın imalatının daha hassas yapılması halinde, ısı yalıtımı ve hava 

kaçakları daha az olacaktır. Enerji kayıplarının daha az olacağı açıktır. 

 Makinaya özel bir kontrol panosu eklenmeli, bu pano sıcaklık ve debi ayarlarını 

kendisi otomatik yapabilmeli; debi ölçümü ile çıkış havasının özellikleri üzerinden 

ne kadar nem aldığını hesaplayarak, giriş set değerlerini dikkate alarak kurumanın 

bittiği anı hesaplayıp otomatik olarak durmalıdır. 

 Kurutma performansının arttırılması için ön ısıtma özelliği güçlendirilebilir. Bunun 

için MIR/NIR veya mikrodalga ısıtıcı eklenebilir. Ek ısıtıcı ile ürünler kabine 

yerleştirilirken uygun bir şekilde veya kabin içinde iken hava üfleme başlamadan 

önce ürünleri 45 °C gibi bir sıcaklığa getirebilir. 

 Otomatik infrared sıcaklık ölçümü eklenmelidir. Kabinin birden fazla yerinde, 

örneğin merkeze en yakın ve dış yüzeye en yakın fındıkların yüzey sıcaklıklarını 

otomatik ölçen ve kontrol panosuna bağlı çalışan “infrared gözler” kullanılabilir. 
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5.3 Sonuç 

Birçok yaş meyve ve sebze % 80-95 y.b. nemden % 10-20 y.b. seviyesine 

kurutulmaktadır. Büyük çoğunluğu hücre duvarının dışında bulunan bu suyu üründen 

uzaklaştırmak, fındık ve benzeri yağlı-kabuklu yemişlere göre daha kolaydır. Fındıkta 

zaten daha az bulunan suyun tamamına yakını hücre içindedir ve bir kısmı da yağ 

molekülleri tarafından hapsedilmiş durumdadır. % 18-20 y.b. nemden başlayarak, bunu 

ortalama % 8 y.b. (fındık içi % 5) gibi düşük bir seviyeye getirmek için daha büyük 

oranda enerji kullanmak gerekmektedir. 

Bu çalışma için üretilen prototip makina ve kullanılan metod, diğer örneklere göre daha 

kısa sürede kurutmayı daha az birim enerji ile yapabilmiştir. Deneyler sonucu tespit 

edilen 14-16 saat kurutma süresi ve 2.5 kWh/kg su (9 MJ/kg su) özgül enerji kullanımı 

diğer kurutma metotları dikkate alındığında oldukça hızlı ve ekonomiktir. Makinada 

tespit edilen ısı kayıpları, çıkış havasının taşımakta olduğu bağıl nem oranı da dikkate 

alınarak iyileştirme yapılabileceği görülmektedir. makinanın ürünü karıştırarak hava ile 

homojen temas sağlama konusunda başarılı olduğu görülmüştür. Metodun başarısı ise 

kurumanın sağlandığı anda bile nem alma devam ederken, makinadan çıkan havanın dış 

ortam havasından daha az nemli olmasıdır. Kompresör yerine dış ortam havası ısıtılıp 

kullanılsaydı, daha az oranda nem alınacağı için proses uzun ve maliyetli olurdu. 

Prototipin imalatı ve özellikleri üzerinde iyileştirmelerin yanı sıra daha fazla sayıda 

kurutma deneyi yapılarak, daha hızlı, daha ekonomik ve daha iyi kuru fındık kalitesini 

sağlayacak proses ayarlarının tespiti için çalışılmalıdır. 

Makina tasarımı yapılırken kurutulan ürünün işlem sırasında şeklini muhafaza ettiği 

dikkate alınmıştır. Bu nedenle, sert kabuklu başka ürünlerin de bu makinayla 

kurutulması mümkündür. Ancak şekli değişen veya ufalanan ürünlerin kurutulmasına 

uygun değildir. 
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