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ÖZET
Bu çalışmada, çam fıstığı kozalakların açılabilmesi için, çam fıstığının endüstri-

yel ısı pompalı ve güneş enerjili bir kurutucuda kurutulması amaçlanmıştır.

Sistem tasarımı ve analizi düşük enerji tüketimi ile çam fıstığını kaliteli kurut-

mak için yapılmıştır. Çam fıstığı, Türkiye’nin önemli tarımsal ürünlerinden biri-

sidir. Çam fıstığı kurutulmasında en önemli problemler ürün kalitesi ve zaman

kayıplarıdır. Kurutma sisteminde, kurutma havası sıcaklığı, bağıl nemi, hava

hızı ve ürün kütlesi bir bilgisayar yardımı ile kontrol edilebilecektir. Böylece

ürün bu sistem tasarımı kullanılarak daha kaliteli ve verimli olarak optimum

şartlarda kurutulabilecektir. 

Anahtar kelimeler: Güneş enerjisi, ısı pompası, kurutma

1. GİRİŞ
Ülkemizde büyük potansiyele sahip tarım ürünlerinden çam fıstığı-

nın işlenmesinde çok büyük problemler görülmektedir. Bu problem-

lerin en önemlisi çam fıstığının kozalaklardan ayrılmasında yaşanan

zaman veya haşlanmasıyla ürün kalitesindeki kayıplardır. Yapılacak

teknik kurutma ile çam fıstığının son nem miktarına kadar kurutma

işlemi gerçekleştirilerek renk, koku, tat ve aroması istenilen şartlar-

da olması sağlanmalıdır.

Çam fıstığı, fıstık çamının (pinus pinea) kozalaklarından çıkartılan

sert kabukların kırılması sonucu elde edilen ve besin değeri oldukça

yüksek bir besin maddesidir. Yenilebilir ve yüksek ticari değeri olan

bir tohumdur. Yetişme yeri bakımından sorun çıkartmayan türlerden-

dir. Neredeyse her tür toprakta yetişmekte; fakir kumlu, kireçli veya

killi topraklarda kurak iklimlerde yetişir. Güneşli yerleri sever, soğuk

ve sert iklimlerde gelişemez, ışık isteği fazladır.

Çam fıstığı teknik metotlarla kurutulamadığından bazı kalite bozul-

maları söz konusu olmakta bu da ürün kalitesini olumsuz yönde etki-
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lemektedir. Bu araştırma kapsamında yapılacak olan

bilgisayar kontrollü güneş enerjisi ve ısı pompası

destekli kurutucuda teknik kurutma yöntemi ile;

enerji tasarrufu ve yatırım maliyetlerinin düşürülme-

si ve kurutulan ürünün de yüksek kalitede olması

hedeflenmiştir. Bu teknik kurutma ile çam fıstığı,

endüstriyel ölçekte yaz-kış şartlarında işlenmeye

devam edilecek ve ekonomiye büyük katkı sağlaya-

caktır.

2. ÇAM FISTIĞI
Ülkemizin şartları, çam fıstığının yetişmesine müsa-

ittir. Bu ağaç özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü

yerlerde yetişir; bilhassa Batı Anadolu'da (Ayvalık,

Aydın, Muğla) orman oluşturacak kadar yaygındır.

Kuzeybatı Anadolu'da yetişenler Kozak tipi

(Bergama), Aydın ve Antalya'dakiler Aydın tipi,

Kahramanmaraş civarında yetişenler de, Maraş tipi

çam fıstığı olarak adlandırılır. TSE standartlarına

göre de çam fıstığı; Kozak tipi, Aydın tipi ve Maraş

tipi olarak üç tipe ayrılmaktadır. Çam fıstığı özellik-

lerine göre ise tek sınıftır [1].

Çam ağacının; kabuk, katran, reçine, polen, soymuk,

tomurcuk ve esans gibi çeşitli ürünlerinden faydala-

nılmaktadır. Bu ürünlerden biri de çam fıstığıdır.

Fıstık çamı, 12-25 m kadar uzayabilen, taç kısmı

şemsiyeye benzeyen gösterişli bir ağaçtır. 150 yıl

kadar yaşayabilen bu bitki, 7-9 yaşlarından itibaren

'meyve' tabir edilen 'kozalak' vermeye başlar. (Resim

1,2) Bu kozalaklar, ağaç 10-15 yaşlarına geldiğinde

toplanacak duruma gelir. Çam fıstığı, isteğe bağlı

olarak kabuklu veya kabuksuz şekilde tüketiciye

sunulur. Bu ağaçlardan 70-80 yaşına kadar bol mah-

sul alınabilir. Üç yılda olgunluğa erişen kozalaklar,

üçüncü yılın Kasım-Şubat ayları arasında toplanır

[2]. Fıstıkçamı kozalağı olgunlaştıktan sonra toplan-

ması gerekirken, bazı yörelerde erken toplanmakta-

dır. Dolayısıyla kozalaklar tam olgunlaşmadan top-

landığından besin değeri düşmektedir. Ayrıca haşla-

madan dolayı, lezzet, aroma ve beyazlığını kaybet-

mekte, kalitesini yitirmektedir.

Çam fıstığı isteğe göre kabuklu veya kabuğundan

çıkartılmış iç olarak üretilir. Bir ağaçtan yaklaşık

120 kg kozalak, bundan da 6-8 kg iç fıstık elde edi-

lir [3]. Nitekim Kozak ve Mazon yörelerinde fıstık-

çamı ormanlarında bir ağaçtaki kozalak miktarı 22

ve 56 adet, hektardaki ortalama verim ise 68.3 kg ve

118.5 kg iç fıstık olarak belirlenmiştir [4].

İthalatçı ülkeler, çam fıstığının özellikle beyaz, iri,

kırıksız, iyi elenmiş, yıkanmış olmasını ve aflotoksin

gibi zararlılara karşı sağlık belgesi istemektedirler.

Çam fıstığının ana ihraç limanı İzmir olup,

Gaziantep ve İstanbul'dan da ihracat yapılmaktadır.

Çam fıstığı beyazımsı bir renge ve kendine has bir
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aromaya sahiptir. Enerji verici bir hususiyeti vardır.

Bol protein ve mineral ihtiva eder. Bu hususiyetleri

dolayısıyla dünyadan haklı bir üne sahip olan bu

gıda sağlıklı diyetler için tavsiye edilmektedir. 100

gr çam fıstığı terkibinde 44.9 gr yağ- 31.6 gr prote-

in- 5.15 gr karbonhidrat ila vitaminler, mineraller ve

su bulunmaktadır. En çok bulunan vitaminler askor-

bik asit (C vitamini), tiamin (B1 vitamini) ve ribof-

lavindir (B2 vitamini) çam fıstığında doymamış yağ

asitlerinden oleik asit ve ginoik asit; doymuş yağ

asitlerinden de palmitik asit ve sitearik asit bulun-

maktadır [2].

Çam fıstığının 100 gramının kalori değeri 583 olarak

belirtilmiştir. Çam fıstığı tüberküloz ve aneminin

gelişmesinin engellemeye vesile olmakta; ayrıca

damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, oniki parmak

bağırsağı, siroz, MS ve mide tedavisinde kullanıl-

maktadır. Bu gıda pankreas hastalıkları ile romatiz-

manın tedavisinde de tesirlidir. Çam fıstığının müht-

eviyatında bülünan doymamış yağ asitlerinden lino-

leik asit vücütta olüşması muhtemel birçok zehir için

panzehir özelliği taşımaktadır. Yağ asitlerinin bir

kısmı vücut tarafından üretilmez, yalnızca beslenme

yoluyla alınır. Çam fıstığı, vücut için gerekli olan

gamma linolenik asid-pinolenik asidin (GLA)

mühim kaynaklarından biridir. Çam fıstığı ayrıca

GLA'dan başka karoten, çinko, manganez, bakır,

potasyum, omega-3, omega-6, fosfor, B, E vitamini

ve demir yönünden oldukça zengin, güçlü antioksi-

danlardan biridir [2]. Çam fıstığı ile alınan linolenik

asit vücutta, gamma linolenik asite (GLA) dönüştü-

rülür. Bu, daha sonra vücutta bir dizi reaksiyonla

prostaglandinlere dönüşmektedir. Hormonlara ben-

zer tesiri olan ve pek çok metabolik işleme tesir eden

prostaglandinler, hücre fonksiyonlarının düzenlen-

mesinde hayatî öneme sahip kılınmıştır. Başta MS

(Multiple Skleroz) olmak üzere, kolesterolden zen-

gin diyet, çinko eksikliği, viral enfeksiyonlar, şeker

hastalığı, stres, radyasyon, kanser, yaşlılık gibi

durumlar bu enzimi bloke eder. Bu sebeple GLA'nın

vücuda dışarıdan alınması, tedavide olumlu neticeler

vermektedir. GLA ihtiva eden bileşiklerin lâboratu-

var şartlarında kanser hücrelerinin ölmesine vesile

olduğu tespit edilmiştir. Beyin, prostat ve son olarak

meme kanseri hücrelerinde denenmiş olan GLA,

İngiltere'de 'göğüs kanseri' olan kadınlarda,

Tamoxifen adlı (meme kanserinde kullanılan) hor-

monal bir ilâçla birlikte kullanılmış ve hastaların bu

ilâca cevap verme nispetlerinde artış tespit edilmiş-

tir. Kesin olarak bilinmemekle birlikte, GLA'nın,

tümörün beslenmesine ve gelişmesine yol açan

damarlanmadaki artışı (anjiogenesis) baskılamaya

vesile olduğu tahmin edilmektedir. Bir çalışmada

GLA'nın kanser ilâçlarının tümör üzerindeki tesirini

artırmada rol aldığı tespit edilmiştir. Meme kanserin-

de kullanılan Vinorelbin adlı ilâçla birlikte alınan

GLA'nın tümör hücresinin üremesinin hızlı ve tesirli

bir şekilde durmasına vesile oluğu belirlenmiştir.

Başka bir çalışmada ise, GLA'nın tümör hücrelerin-

deki yapışma (adhezyon) özelliğini, dolayısıyla da

tümör hücresinin hareket etme kabiliyetini azaltma-

da rol aldığı ortaya konulmuştur. Yine aynı araştır-

mada; GLA'nın tümör hücresi üzerinde lipit peroksi-

dasyonu adı verilen bir mekanizma ile seçici toksisite

(zehirleme) özelliği gösterdiği ve tümörün beslenme-

sini sağlayan damarlanmayı baskılamaya vesile oldu-

ğu tespit edilmiştir. İtalya'da yetiştirilen çam fıstığının

1.300 adedi 1 kg gelir ken, kozak yöresinde yetişen

çam fıstığının 1213 adedi 1 kg gelmektedir [2].

3. KURUTMA
Kurutma; bir madde içinde bulunan sıvının uzaklaş

masıdır. Teknik kurutmada, kuruma işlemine dış

müdahale yapılarak madde içinde bulunan nem deği-

Tesisat Mühendisliği - Sayı 131 - Eylül/Ekim 2012 45

Resim 2. Çam fıstığı kozalağı ve içi

haci mehmet sahin:Sablon  19.02.2013  15:29  Page 45



Makale

şik metotlarla alınır. Bu nedenle kurutma; kuruyacak

ürün neminin istenilen kuruluk değerlerine belli bir

süreçte indirgenmesi olarak tanımlanır. Belli bir

süreçte ürünün kuruma değerlerine gelmesini sağla-

yan ve değişik birimlerden oluşan (ısıtma, nem alma,

nem verme vb.) ünitelerin bütününe de "kurutma sis-

temi" denir. Kurutma işleminde kullanılan sistemler

sanayinin birçok dalında (gıda, kâğıt, çimento,

kereste ve kimya sanayi gibi endüstri dallarında)

yaygın olarak uygulanmaktadır [5].

Günümüzde ürünlerin daha teknik metotlarla kurutu-

larak iç ve dış piyasaya daha kaliteli olarak sürülme-

si son derece önemli hale gelmiştir. Üründeki kalite

değerlerini de ürünün son nem miktarı (kurutma son-

rası), ürünün kurutma sonrası su aktivitesi değeri,

üründeki aflatoksin miktarı, ürünün aroması, ürünün

rengi ve ürünün dayanıklılığı olarak sıralanabilir.

Gıdaların kurutulması, insanlığın tabiattan öğrendiği

ve bu yüzden ilk çağlardan beri uygulanmakta olan

en eski muhafaza yöntemidir. Gerçekten bu metot

tabiatta çoğu zaman kendi kendine gerçekleşmekte

ve örneğin, çeşitli tahıllar ve baklagiller tarlada

kendi halinde kuruyarak dayanıklı hale gelebilmek-

tedir. Doğada kuruma, güneş enerjisiyle gerçekleş-

mekte olduğundan, kurumanın her yerde ve her

zaman bu yolla olması imkânsızdır. Her ürünün

güneşte kurutulması doğru değildir. Bu yüzden bir-

çok ürünün diğer metotlarla kurutulma yolları geliş-

tirilmiştir [6].

Kurutmanın uygulandığı en yaygın alanlar; gıda

sanayi, deri sanayi, tarım sektörü, kimya sanayi,

silah sanayi ve orman ürünleri sanayi olarak özetle-

nebilir. Bu alanlara kurutma işlemi uygulanarak

ürünlerin kalitelerinin iyileştirilmesi yanında, nem-

den korunması, hacimlerinin ve ağırlıklarının azaltıl-

ması, taşıma, kullanım ve işlenme kolaylığı vb.

avantajlar kazandırılması da eklenebilir.

Gıda maddelerinde kurutma işlemi daha çok meyve

ve sebzelere uygulanmaktadır. Kuru meyvelerin ana-

vatanı ve binlerce yıllık üretim alanı olan Türkiye'de

kuru meyveler tarih boyunca ve günümüzde özellik-

le dış ticaret gelirlerine önemli katkılarda bulunmak-

tadır. Türkiye'de kuru meyve yetiştiriciliğinin çok

eski ve üretimin fazla olmasında bu meyvelerin

kolay hasat, muhafaza ve nakil edilebilir oluşlarının,

ekolojik imkanların uygunluğunun ve doğal olarak

yetişmiş olmalarının büyük payı vardır.

Birçok uygulamada, havanın kurutma sisteminde

yeniden dolaştırılması ısıl verimi arttırır. Fazla dola-

şım ile oluşan düşük ısı kaybı ile, az dolaşımla olu-

şan yüksek kuruma hızı, dolaştırılan hava oranı en

uygun duruma getirilerek giderilebilir. Kurutma

havasının nem içeriği, yeniden çevrimden etkilendi-

ği için, istenilen hava neminin korunması amacıyla

zaman zaman analiz edilmelidir. Havanın soğurabi-

leceği maksimum nem miktarını; yaş termometre

sıcaklığındaki doyma nemi ile sisteme sağlanan

havanın çiy noktası sıcaklığındaki nemi arasındaki

fark verir. Havanın gerçek nem alma potansiyeli ısı

ve kütle transferi oranlarıyla hesaplanır ve genelde

maksimum değerlerden düşüktür [7].

1. Kurutmanın iç ve dış şartları:
Bir ürünün kurutulması sırasında aynı anda iki temel

prensip birden oluşur:

1. Sıcak gazdan, kurutulacak ürün bünyesinden bu-

harlaşan sıvıya doğru ısı transferi.

2. Kurutulacak ürünün iç kısımlarından dış yüzeyine

doğru, sıvı ya da buhar olarak, dış yüzeyden sıcak

gaz içine doğru ise; kütle transferi işlemleridir [8].

Bu işlemleri belirleyen şartlar aynı zamanda kurutma

işlemlerini de belirleyen şartlardır. Bunlar iki kısım-

da incelenir:

2. Katı bünyesindeki sıvının katı yüzeyine gelmesi

sürecinde oluşan, iç difüzyon, kılcallık gibi iç

şartlar.

3. Kurutucu olarak kullanılan sıcak gazın hızı, sıcak-

lığı ve nemi gibi dış şartlardır [8].

Bir kurutma sistemi seçiminde izlenecek yol aşağı-

daki gibi olmalıdır [9-11]:

1. Uygun kurutucunun araştırılması.

2. Değişik tiplerin ön maliyet analizlerinin yapılma-

sı: İlk yatırım ve işletme maliyetleri.
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3. Prototip veya laboratuar ölçeklerinde yapılan ku-

rutma testleri ve bu testler için en uygun donanı-

mın kullanılması (Bazen pilot bir işletme de kul-

lanılabilir).

4. Örneklerin kurutulduğu denemelerin sonuç analiz-

lerinin yapılması.

İşletme ve ilk yatırım maliyetini etkileyebilecek fak-

törler ise aşağıda verildiği gibidir:

1. Ürün kalitesi (kesinlikle ödün verilmez).

2. Tozlanma, çözücü veya diğer ürün kayıpları.

3. Yer kısıtlamaları.

4. Ürünün yığın yoğunluğu (paketleme maliyetini

etkileyebilir).

Literatürdeki diğer çalışmalar incelendiğinde,

Hawlader ve Jahangeer güneş enerjisi destekli ısı

pompalı kurutucunun ve su ısıtıcısının performansını

araştırmışlardır. Bununla ilgili bir simülasyon progra-

mı geliştirilmiştir. Yükün 20 kg ve kompresör hızının

1200 rpm olması durumunda özgül nem çekme oranı

(SMER) 0,65 olarak saptanmıştır. Sistem performan-

sını etkileyen üç parametrenin güneş radyasyonu,

kompresör hızı ve kurutma odasındaki toplam yük

olduğu belirtilmiştir. Çalışmada, kompresör hızı arttı-

ğında SMER ve COP değerinin azaldığı gözlemlen-

miştir [12]. Akpınar (2004), kırmızı biber dilimlerinin

ince tabaka kurutma işleminin enerji ve ekserji anali-

zini yapmıştır. Araştırmada, konvektif tip kurutucuda

55 °C, 60 °C ve 70 °C sıcaklık değerlerinde ve 1,5 m/s

hava hızında kurutma işlemi gerçekleştirmiştir.

Termodinamiğin I. Kanunu kullanılarak enerji analizi

ve termodinamiğin II. Kanunu uygulanarak ekserji

analizi yapılmıştır [13].

Günerkan (2005), endüstriyel kurutma sistemlerini

incelemiştir. Araştırmada, kuruma zamanının hesap-

lanması, kurutucu hesapları ve kurutma sistemi seçi-

mi ile ilgili unsurlar ayrıntılı bir şekilde irdelenmiş-

tir [14]. Toy ve arkadaşları (2004), meyve ve sebze

kurutmak üzere geliştirilen güneş enerjili bir kurutu-

cu test etmişlerdir. Kuruma süreleri ve kurutulan

ürünün kalitelerini karşılaştırmak üzere açıkta ve

kurutma odasında kurutulan ürünlerin kurutma süre-

si, L-askorbik asit ve renk bakımından karşılaştır-

mışlardır. Kalite özellikleri açısından karşılaştırıldı-

ğında, güneş enerjili kurutucu ile kurutulan ürün

kalitesi açıkta kurutulan ürün kalitesinden daha yük-

sek olmuştur [15]. Olgun ve Rzayev (2000), güneş

enerjisi ile üç farklı sistemde fındığın kurutulmasını

deneysel olarak incelemişler ve kabinet tipi, dolap

tipi ve çadır tipi olmak üzere üç sistemde fındığı

kurutmuşlardır. Sistemde ek ısıtıcı kullanıldığı

durumda kurutma süresinin oldukça kısaldığı

görülmüştür [16]. Fırat (1997), yapmış olduğu çalış-

mada dikey konumdaki saydam iki levha arasındaki

hava akımının güneş enerjisi ile ısıtılması ve kurut-

ma sistemlerine uygulanması incelemiştir [17].

Hawlader (2003), güneş enerjili, ısı pompalı kurutma

fırını ve sıcak su ısıtıcısı yapmıştır [18].

Chua ve diğerleri (1998a, 1998b, 2000), ısı pompalı

kurutucuda tarımsal ve deniz ürünlerini (mant ar,

meyveler ve istiridye) kurutmuştur. Isı pompalı

kurutucularda planlanmış kurutma şartları ile tarım-

sal ve deniz ürünlerinin kalitesinin arttırılabileceğini

ifade etmişler [19-21]. Prasertsan ve diğerleri (1997,

1998a), ısı pompalı kurutucuda tarımsal gıdaları

(muz) kurutmuştur. Isı pompalı kurutucuların yüksek

nem miktarına sahip materyaller için daha uygun

olduğunu ifade etmiş. Isı pompalı kurutucuların

işletme maliyetlerinin onları ekonomik olarak müm-

kün yaptığını belirtmişler [22, 23].

Strommen ve diğerleri (1994), ısı pompalı kurutucu-

da deniz ürünlerini (balık) kurutmuş. Isı pompalı

kurutma sistemlerinin büyük avantajının kurutulmuş

ürünlerin yüksek kalitede olmasını sağlaması ve

kontrol edilebilen sıcaklık programı ile ürün özellik-

lerine (gözeneklilik, rehidrasyon, renk, doku ve

dayanıklılık) göre kurutma programının ayarlanabil-

mesinin mümkün kılınmasıdır ifadesini kullanmıştır

[24]. Coşkun (1993), kurutma işlemlerinde ısı pom-

pası ile enerji tasarrufu sağlanmasını deneysel olarak

incelemiştir. Kurutma havasının ısı pompasının

yoğuşturucusunda ısıtılmasının fuel-oil ile ısıtılması-

nın yanında %25 daha verimli olduğunu saptamıştır.

Ayrıca, geri beslemesiz tip ısı pompasından daha

etkili olan geri beslemeli tip ısı pompası ise herhan-

gi bir tekstil fabrikasında kullanıldığında fuel-oil ile
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çalışan klasik tip kurutucular yanında teorik olarak

%48 civarında bir enerji tasarrufu sağlanacağını tes-

pit etmiştir [25]. Coşkun (2000), ısı pompası yardı-

mıyla sürekli kurutma sisteminin simülasyon progra-

mını oluşturmuştur [26]. Teeboonma ve diğerleri ısı

pompalı meyve kurutucularının optimizasyonunu

yapmış. Isı pompalı meyve kurutucularının optimum

şartları belirlenirken en önemli faktörlerin dönüş

havası oranı, evaporatör by-pass oranı, kütlesel debi

ve kurutma havası sıcaklığı olduğunu belirtmiş.

Sonuç olarak kurutulacak ürünün fiziksel özellikleri

optimum hava debisini ve evaporatör by-pass hava

oranını önemli bir biçimde etkilemektedir ifadesini

kullanmış [27]. Braun ve diğerleri ısı pompalı hava

çevrimli kurutucuların enerji verimliliği analizini

yapmış. Hava çevrimli ısı pompalı kurutucuda elbise

kurutularak ekonomik analiz yapılmıştır. Konvansi-

yonel kurutucularla karşılaştırıldığında hava çevrim-

li pratik ısı pompalı kurutucuların önemli verim iyi-

leşmesine sahip olduğu saptanmıştır [28].

4. TÜRKİYE'NİN GÜNEŞ ENERJİSİ
POTANSİYELİ

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu

güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre

şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel

Müdürlüğü verilerine göre mevcut bulunan güneşlen-

me süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak

Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından yapılan çalışma-

da Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme

süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama

toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m2-yıl (günlük toplam

3,6 kWh/m2) olduğu tespit edilmiştir. Aylara göre

Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi

değerleri ise Çizelge 1'de verilmiştir [29].

Türkiye'nin en fazla güneş enerjisi alan bölgesi

Güney Doğu Anadolu Bölgesi olup, bunu Akdeniz

Bölgesi izlemektedir. Güneş enerjisi potansiyeli ve

güneşlenme süresi değerlerinin bölgelere göre dağı-

lımı da Çizelge 2'de verilmiştir.
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Çizelge 2. Türkiye'nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı [29]

Çizelge 1. Türkiye'nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli

AYLAR AYLIK TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ (kcal/cm2-ay)
(kWh/m2-ay)

GÜNEŞLENME SÜRESİ
(saat/ay)

BÖLGE ADI TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ
(kWh/m2-ay)

GÜNEŞLENME SÜRESİ
(saat/ay)
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5. KURUTMA SİSTEMİ
Çam fıstığı kozalakları ya güneşin doğrudan tesiri ile

kurutularak ya da kaynatılıp yumuşatılarak patoz

makinelerinde dövülme işlemi ile içerisindeki sert

kabuklu fıstık çekirdeği çıkartılabilmektedir.

Kaynatma yöntemiyle işlenen kozalaktan elde edilen

iç fıstık sararmakta, rengi, kokusu, aroması ve besin

değeri düşmektedir. Doğal kurutma yönteminde ise

Kasım-Aralık döneminde toplanan kozalaklar ancak

Haziran-Temmuz aylarına kadar bekletilip kurutul-
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Şekil 1. Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Destekli Çam Fıstığı Kurutma Sistemi

1. Kompresör, 2. Konderser, 3. Genleşme valfı, 4. Evoparatör, 5. Soğuk su deposu, 6. Nem alıcı batarya, 7. Fan, 8.-9. Isıtıcı
batarya, 10. Kurutma havası gidiş kanalı, 11. Kurutma rafları, 12. Kurutma odası, 13. Kurutma santraline dönüş kanalı, 14.
Güneş kolektörü, 15. Değişken debili dış hava kanalı, 16. Sirkülasyon pompası, 17. Dijital debimetre, 18. Genleşme tankı,

19. Anemometre, 20. Load c ell (ağırlık ölçer), 21. Selonoid vana, 22. Vana.

1-2: Güneş enerjisi ön ısıtıcı, 2-3: Kondenser, 3-4: Güneş enerjisi son ısıtıcı, 4-5: Kurutma odası, 5-6: Soğutucu batarya

Şekil 2. Güneş enerjisi ve ısı pompası destekli kurutma sisteminin taslak psikrometrik analizi

haci mehmet sahin:Sablon  19.02.2013  15:29  Page 49



Makale

maktadır. Her iki yöntemde de ekonomik kayıplar

olmaktadır. Bu olumsuz nedenleri ortadan kaldırmak

maksadıyla endüstriyel amaçlı ısı pompalı ve güneş

enerji destekli bir kurutma yöntemi tasarlanmıştır

(Şekil 1).

Klasik kurutma sistemlerinde kurutulan ürün üzerin-

den geçirilen havanın nemi artmakta ve bu sıcak ve

nemli hava sistemden atmosfere atılmaktadır. Bu

işlem kurutma uygulamalarında enerji kayıplarına

yol açmaktadır. Bu çalışmada Şekil 1'de görüldüğü

gibi kurutma havası resirküle ettirilip, üründen nem

alan hava kurutma santralinde çiy noktası sıcaklığı-

nın altına kadar soğutulup havanın soğuk yüzeyde

nemi alınacaktır. Soğuyan ve nemi alınan hava güneş

kollektörlerinden gelen sıcak suyun gönderildiği

Şekil 1'de verilen 8 nolu ön ısıtıcı bataryadan geçiri-

lerek duyulur olarak ısıtılacaktır. Daha sonra kon-

denserde (2 nolu batarya) yine duyulur olarak ısıtılıp

kurutma odasına gönderilecektir. Eğer kurutma oda-

sına üflenen havanın sıcaklığı yeterli olmazsa, güneş

kollektörlerinden gelen sıcak suyun gönderildiği

Şekil 1'de verilen 9 nolu son ısıtıcı bataryadan geçi-

rilerek kurutma odasına gönderilecektir. Şekil 1'de

verilen 7 nolu fan sistemde hava dolaşımını sağlaya-

cak olup 19 numaralı anemometreden ölçülen hava

hızı değeri ve set değeri arasındaki ilişkiye göre fre-

kans invertörü ile devrini ayarlayacaktır.

Sistemde ısı pompası devrede olduğunda, kondense-

rin daha rahat ısı atabilmesi için güneş enerjisi siste-

minin ön ısıtıcısının akışını kontrol eden Şekil 1 'de

verilen 21 no’lu selonoid vana ile akış kesilecektir.

Güneş enerjisinin yeterli olmadığı yada olmadığı

zamanlarda sistemin enerji kaynağı ısı pompası sis-

teminin kondenseri olacaktır. Kondenserde ısıtılan

hava kurutma odasına gönderilecek, kurutma odasın-

dan çıkan havanın bağıl nemi yüksek ise evoparatör

tarafından tankta soğutulan su pompa ile 6 nolu

soğutucu bataryaya pompalanarak havanın çiy nok-

tası sıcaklığının altında bir yüzey sıcaklığı elde edi-

lerek havanın nemi alınacaktır. İkinci bir alternatif

olarak sistemde kurutma odasından çıkan havanın

bağıl nem miktarı yükseldiğinde eğer dış havanın

bağıl nemi düşük ise Şekil 1'de verilen 15 numaralı

değişken hava debisi ayar ünitesi ile gerekirse bir

miktar taze hava alınabilmesi de mümkün olacaktır.

Ürün ağırlığı ise loadcell (ağırlık ölçer) ile bilgisayar-

dan kontrol edilerek son nem miktarına gelindiğinde

kurutma işlemi sonlandırılacaktır. Sistemde, kurutma

havası sıcaklığı, hızı ve bağıl nemi kontrol edilecek ve

bu kontrol ile sistem optimum şartlarda çalışabilecek

bu da sistemde enerji giderlerini azaltacaktır.

Kurutulacak ürünün özellikleri dikkate alınarak bilgi-

sayar yardımıyla gerekli otomatik kontrol yapılarak

ürün standartlara uygun ve optimum şartlarda kurutu-

larak çam kozalaklarının açılması sağlanacaktır. Bu

yöntemle çam fıstığının son nem miktarına kadar

kurutma işlemi gerçekleştirilerek renk, koku, tat ve

aroması istenilen şartlarda, doğal kurutmadan hiçbir

farkı olmadan, endüstriyel ölçekte 24 saat çalışma

prensibine dayalı olarak yaz -kış işletme devam ede-

cek ve ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır.

Şekil 1'de tasarlanan kurutma sistemin taslak psikro-

metrik analizi Şekil 2'de görülmektedir.

Şekil 2'de görüldüğü gibi 1 şartlarında güneş enerji-

si sisteminin ön ısıtıcısına giren hava duyulur olarak

ısıtılarak, 2 şartlarında kondensere girmekte ve 3 şar-

tında çıkmaktadır. Sistem havası 4 şartında da güneş

enerjisi sisteminin son ısıtıcısını terk etmektedir. 4

şartlarında kurutma odasına üflenen hava Ax kadar

nemi artarak kurutma odasını 5 şartlarında terk

etmekte ve son olarak da soğuk yüzeyde nemi alına-

rak 6 şartına ulaşmaktadır.

6. SONUÇ
Tarım ürünlerinin istenilen özelliklerde bozulmadan

uzun süre saklanamaması, dayanıklılığının arttırıl-

masının sağlanması, besin ve aroma değerlerinin

korunması gibi etkenler kurutmaya olan ihtiyacı gös-

termektedir. Gıdaların uzun süre saklanabilmeleri

için, denge nemi değerine kadar kurutulup, muhafa-

za edilmeleri gereklidir. Türkiye'de birçok ürünün

kurutulması güneşe serilerek tabii olarak yapılmak-

tadır. Kontrolsüz olarak yapılan tabii kurutma işlem-

lerinde ürün daha uzun sürede ve kalitesiz olarak

kurumaktadır. Yapılan kontrolsüz kurutma işlemleri
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ile üründe istenmeyen mikrobiyolojik bozulmalar

meydana gelmektedir.

Kurutma sistemi güneş enerjisi ve gerektiğinde ısı

pompası desteğiyle otomatik kontrol ile optimum

şartlarda çalışacak bu da enerji giderlerini azaltacak

ve büyük enerji tasarrufu sağlanacaktır. Kurutulacak

ürünün özellikleri dikkate alınarak bilgisayar yardı-

mıyla sıcaklık, nem ve hava hızı kontrolü de yapıla-

rak ürün standartlara uygun şekilde teknik kurutma

yöntemiyle kaliteli olarak kurutulacaktır. Bu maksat-

la 24 saat çalışma esasına dayalı kurutucu ve çam

fıstığını işleyecek bir sistem tasarlanacaktır.

Türkiye için önemli bir tarımsal ihraç ürünü olan çam

fıstığının işlenmesi esnasında, kalite kayıplarının

sebeplerini ve bozulma mekanizmalarını anlamak,

kalitenin yükseltilmesi ve korunması için gerekli

önlemlerin alınması açısından önemlidir. Çam fıstığı

üretiminde yetersiz olan kurutma ve işleme yöntem ve

şartları sebebiyle, özellikle küfler faaliyet göstermekte

ürünün aroması bozulmakta, bu da çam fıstığında

önemli kalite kayıplarına sebep olmaktadır.

Aynı zamanda Enerji Verimliliği Kanunu kapsamın-

da, enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi,

enerji maliyetinin ekonomi üzerindeki yükünün

hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kay-

naklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin art-

ması amaçlanmıştır. Bu çalışma ile bilgisayar kont-

rollü kurutucuda enerji giderleri azaltılacak ve aynı

zamanda ürün daha kaliteli bir şekilde kurutulabile-

cektir. Böylece çam fıstığı iç ve dış piyasada hak etti-

ği yeri bulacaktır. İç piyasadaki ve ihracat değeri de

artarak çam fıstığı kurutma ve işleme sistemi istih-

dam da yaratacaktır.
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