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ÖZET
Gıdaların saklanması için geçici veya kalıcı koruma yöntemleri uygulanır.

Geçici yöntemler, gıdayı soğutmak veya soğutucuda saklamak, gıdanın nem ve

hava ile temasını kesmek gibi özetlenebilinir. Kalıcı veya daha uzun süre koru-

ma yöntemine en iyi örnek ise gıdaların kurutulmasıdır. Bu çalışmada, yeni

geliştirilen havalı güneş kolektörleri kullanılarak reyhan ve nane kurutulması

sağlanmış ve kurutmada kullanılan kolektörler deneysel ve teorik olarak araştı-

rılmıştır. Çeşitli yüzey profillerine sahip havalı güneş kolektörleri, hava sirkü-

lâsyonu sağlayan radyal fan ve kurutma odasından oluşan, deney düzeneği

kurulmuş ve deneyler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Havalı Kolektörler, Gıda Kurutma, Zorlanmış Taşınım,

Enerji ve Ekserji 

1. GİRİŞ
Kurutma tekniği, insanoğlunun doğadan öğrendiği ve gıdaların

bozulmalarını engelleyebilmek için çok eskiden beri uyguladıkları

bir saklama yöntemidir. Kurutma tekniğinin uygulamasında elde

edilen gelişmelere bağlı olarak sebze ve meyve kurutma sektörü

ortaya çıkmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Kurutma, madde-

lerin ihtiva etikleri sudan uzaklaştırılması olayına denir. Gıda kurut-

ması da aynışekilde meyve ve sebzelerin bünyesindeki % 80-95

oranlarındaki suyun % 10-20 oranlarına düşürülerek uzun süre

dayanmasını sağlama işlemidir. Yiyeceklerin kurutulması, toplumsal

yapı ile bağlantılıdır. Göçebelik döneminde yiyecekler bol olduğu

zamanlarda kurutularak, gidilen yerlere götürülür ve daha sonra

hazır yiyecek olarak tüketilirdi. Göçebelikten tarım düzenine geçil-

dikten sonra da, yiyeceklerin kurutulmasına devam edilmiştir. Yazın

bol olan yiyecekler, kışın tüketilmek üzere kurutulmuşlardır.

Gıdaların kurutulması mevsimlere göre hareket etmenin bir kanıtı-

dır. Günümüzde birçok kurutma yöntemi kullanılmaktadır.

Bunlardan en sık kullanılanı tabii kurutma olarak da isimlendirilen

günışığında kurutmadır. Gün ışığında kurutma, güneş enerjisinden

yararlanarak açık havada yapılan kurutma işlemidir. Meyveler ve

Kurutmada Kullanmak İçin Havalı
Kollektörler Tasarlanması

Abs tract: 

Temporary or permanent methods of

protection are used for the preserva-

tion of foods. Temporary methods may
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sebzeler güneş enerjisinden yararlanarak açık hava-

da kurutulurken toz, toprak, yağmur ve sergi yerle-

rinde dolaşan çeşitli böcek ve hayvanlar ürün kalite-

sini olumsuz yönde etkilemektedirler. Dünya’da

ticareti yapılan kurutulmuş sebzelerin %98’i kontrol-

lü koşullarda, sıcak hava ile kurutulmuş, belirli fizik-

sel özelliklere sahip, görünüş ve renk bakımından

üstün kalitede ve hiç yabancı madde bulundurmama-

sından dolayı hemen tüketilmeye hazır ürünlerdir.

Dünya pazarlarının kurutulmuş sebzeye olan talep

fazlalığı, bu pazarın aradığı sebze türlerinin ülke-

mizde bol olarak yetiştirilmesi ve kurutulmuş sebze

alıcısı Avrupa ülkelerine yakınlığımız gibi nedenler-

den dolayı, kurutma prosesleri ülkemizde önemli yer

tutar. Kurutma işlemi sırasında sürekli bir kütle ve ısı

transferi gerçekleşir. Mühendislik açısından bu kar-

maşık işlemin kontrol parametrelerinin daha iyi anla-

şılabilmesi çok önemlidir. Kurutma işleminin mate-

matiksel modellenmesi yeni kurutma sistemlerinin

tasarımında veya geliştirilmesinde kullanılabildiği

gibi, kurutma işleminin kontrolü amacıyla da kulla-

nılabilir.

Bu çalışmada kurutmada kullanılan ısı kaynağı hava-

lı güneş kolektörleri ile sağlanmıştır. Kurutmada,

kurutma havası sıcaklığı ve kurutma havası hızı gibi

tüm parametreler direkt olarak kurutma koşullarına

ve kurutulacak ürünün cinsine, şekline bağlıdır.

Havalı güneş kolektörleri hakkında literatürde yapıl-

mış birçok çalışma mevcuttur. Yıldız ve arkadaşları

(2002), yaptıkları çalışmada emici plakanın üstünde

ortada ön emici olarak hizmet eden, havanın geçtiği

yere diyagonal yerleştirmiş, plakanın üzerine alü-

minyum yün kaplatılarak değişiklik yapılmış havalı

bir güneş ısıtıcısı dizayn ve test etmişlerdir.

Geliştirdikleri kolektör etkinliği aynı ölçülere sahip

düzlemsel güneş kolektörü ile karşılaştırmışlardır.

Forson ve arkadaşları (2003), tek geçişli, çift boşluk-

lu bir havalı güneş kolektörünün matematiksel

modelini yapmıştır. Araştırıcılar başarılı sonuçlar

elde ettiklerini, sayısal çözümleme ile deneysel

sonuçların uyum içinde olduğunu belirtmişlerdir.

Momin ve arkadaşları (2002), plaka şeklindeki

güneş kolektörlerinin emici yüzeylerine V-şekilli

kanatçıklar yerleştirmişlerdir. Bu geliştirdikleri

kanatlı kolektörleri verim ve basınç kaybı yönünden

düz klasik kolektörlerle karşılaştırmışlardır ve geliş-

tirdikleri kolektörlerden deneysel bağıntılar elde

etmişlerdir. Torres-Reyes ve arkadaşları (2003), ter-

modinamiğin I. ve II. kanununu temel alarak opti-

mum kolektör performans parametrelerini belirle-

mişlerdir.  Kolektörlerin ekserji analizlerini yapan

araştırmacılar çeşitli deneysel bağıntılar sunmuşlar-

dır. Hegazy (2000), yaptığı araştırmada klasik tip

kolektörler yerine yutucu yüzeylere sahip güneş

kolektörleri geliştirmiştir. Araştırıcı geliştirdiği

kolektörleri verim yönünden klasik kolektörlerle

karşılaştırmıştır.  Naphon ve Kongtragool  (2003),

yaptıkları çalışmada havalı güneşısıtıcılarının per-

formans ve ısı transfer karakteristiklerini nümerik

olarak araştırmışlardır. Abu-Hamdeh (2003), yeni bir

ince plaka kaplı bir havalı güneş kolektörü geliştir-

miş ve ısıl kazancını ve ısıl etkinliğini araştırmıştır.

Yapılan çalışmada geliştirdiği kolektörün ısı transfe-

ri ve basınç kaybı yönünden düz kolektörle karşılaş-

tırılması yapılmıştır. Çalışmada kolektör içi hava

hızı ile kolektör dışı hava hızının kolektör verimine

etkisi araştırılmıştır. Araştırıcı çalışmasında çeşitli

deneysel bağıntılar vermiştir. Ammari (2003), tek

geçişli düzlemsel havalı güneş kolektörünün ısıl per-

formansını hesaplamak için matematiksel bir model

geliştirmiştir. Hava akışının hacimsel oranının

kolektör uzunluğu ve havalı güneşısıtıcısının ısıl per-

formansı üzerindeki etkisini, emici yüzey ve alt taba-

ka arasındaki boşluk için araştırmıştır. Ayrıca, en

genel şekli ile sunduğu havalı güneş ısıtıcılarının bu

dizaynının nümerik karşılaştırmasını yapmıştır. Bari

(2000), Malezya’da herhangi bir pozisyonda farklı

işlem periyotları için güneş kolektörlerinin çevre

şartlarına uyumunu ve en iyi eğim açısını belirlemek

için bir metot tanımlamıştır. 

Yapılan çalışmada, Elazığ iklim şartlarında, yenile-

nebilir enerji kaynakları yardımıyla tarımsal ürünle-

rin kurutulması ele alınmıştır. Yenilenebilir enerji

kaynağı olarak güneş enerjisi kullanılmıştır. Bu

amaçla, akım ortamına üç farklı açı ile kanatçıklar

yerleştirilen özgün bir havalı güneş kolektörü mode-

li tasarlanmıştır. Kurutulacak tarımsal ürün olarak

nane ve reyhan kullanılmıştır. Böylece, kurutma işle-
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mi maliyetini azaltarak, geniş bir kullanım alanına

sahip nane ve reyhanın fiziksel özelliklerini bozma-

dan yıl boyunca kullanımını sağlamak amaçlanmış-

tır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
Ele alınan çalışmada, deney düzeneğinin ve kurutma

yönteminin sanayide kolaylıkla uygulanabilmesi için

sistemin tasarımı basit, mali olarak ekonomik ve

aynı zamanda etkin bir kurutucu modeli olmasına

özen gösterilmiştir. Deney düzeneği esas olarak üç

ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; 

Isıtma ünitesi; havalı güneş kolektörlerini içermekte-

dir. Kurutma ünitesi; kabin tipi kurutma (şartlandır-

ma) bölümünden oluşmaktadır. Ölçüm ve kontrol

ünitesi ise ölçüm ve kontrol ünitesi olarak ikiye

ayrılmaktadır. Ölçüm ünitesi; veri toplayıcı ve buna

bağlı bulunan sıcaklık, hız, basınç, nem ve kütle

problarını içermektedir. Kontrol ünitesi; havanın

kütlesel debisi için fan, ayarlanabilir AC frekans

dönüştürücü ve Pentium III bilgisayardan oluşmak-

tadır. Bu çalışmada ısıtma ünitesi incelenecektir.

Isıtma ünitesi: kurutucu havanın ısıtılması için hava-

lı güneş kolektörleri kullanılmıştır. Güneş kolektör-

leri standart kolektör ölçülerinde (0.93x1.93 m2)

imal edilmiştir (Şekil 1). Kolektör hava akış kanalı

yüksekliği 10 cm, içerisinde aynı  yükseklikte 30°,

45° ve 60° açıyla yerleştirilmiş kanatçıklar olacak

şekilde tasarlanmıştır.

Kanatçıklar arası mesafe 10 cm’dir. Toplayıcı yüze-

yi 0.6 mm kalınlığında galvanizli sacdan imal edil-

miştir. Toplayıcı yüzeyinden ısı kayıplarını önlemek

için saydam tabaka olarak 4 mm kalınlığında cam

kullanılmıştır. Kolektör yan ve alt yüzeyleri standart

(10 cm kalınlığında cam yünü) izolasyon malzeme-

siyle kaplanmıştır. Toplayıcı yüzey, mat siyah boya

ile boyanmıştır. Şekil 1’de havalı güneş kolektörü ve

akış kanalı görüntüleri verilmiştir. Ayrıca, akış kana-

lı içerisine yerleştirilen açılı kanatçıkların kanal içe-

risindeki pozisyonları açıkça verilmektedir. 

3. BULGULAR VE İRDELEME 
Bu çalışmada, kurutucu havanın ısıtılması için hava

güneş kolektörleri kullanılmıştır. Bilindiği gibi

kurutma işleminde, kurutucu havanın debisi ile bir-

likte sıcaklığında ürünün kuruma hızı üzerinde

önemli bir parametredir. Bununla birlikte, kurutma

işleminde, kurutucu hava sıcaklığının geniş bir aralı-

ğında deneyler yapılarak kurutucu havanın uygun

sıcaklığı saptanmaktadır. Böylece, uygun bir kütlesel

Şekil 1. Akış alanının fotoğrafı ve boyutu
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debide ve sıcaklıkta yaş ürün üzerinden geçirilen

hava ile daha verimli ve sağlıklı kurutma yapılmak-

tadır. Bilindiği gibi havalı güneş kolektörlerinde,

hava giriş-çıkış sıcaklık farkı;

(∆T) = f (V,I,Ak,ta ,Fr,UL) (3.1)

fonksiyonu olarak değişmektedir. bununla birlikte

denklem (3.1)’de verilen bu bağımlı ve bağımsız

değişkenlerde kendi içlerinde farklı parametrelere

bağlı olarak değişmektedirler. Bu çalışmada, geniş

bir sıcaklık farkında ('T) kurutma deneyleri yapmak

için kolektör etkinliğini pasif yöntemler artırma

yoluna gidilmiştir.

Qu FRI (ta) – FRUL (Tg – Tç)h = ———– = —————————–——     (3.2)
I . Ak I

Burada; 

h = Kolektörün etkinliği 

Qu = Alınan Enerji (W) 

I = Eğik düzlem üzerine gelen toplam ışınım (W/m2) 

Ak = Kolektör yüzey alanı (m2) 

(ta)= Kolektör toplayıcı yutma-geçirme oranı (-) 

FR = Isı kazanç faktörü (-) 

UL = Kolektör ısı kayıp katsayısı (W/m2K)

Kolektör etkinliğini belirlemede kullanılan (Alınan

Enerji) faydalı enerji Qu aşağıdaki eşitlik ile hesapla-

nabilmektedir.

.
Qu = m . Cp . (Tç – Tg) (3.3)

Burada;
.

m = Havanın kütlesel debisi (kg/s) 

Cp = Havanın sabit basınçta özgül ısısı (J/kgK) 

Tç = Havanın kollektörden çıkış sıcaklığı (K) 

Tg = Havanın kollektöre giriş sıcaklığı (K)

Kolektör etkinliğini artırmak amacıyla akım ortamı-

na a = 30°, 45° ve 60° olacak şekilde kanatçıklar

yerleştirilmiştir. Bilindiği gibi akım ortamına kanat-

çıklar yerleştirilmesi, akış kanlında sınır tabakanın

oluşumunu engelleyerek akım yolunu uzatmaktadır.

Ayrıca, kanatçıkların etkisiyle genişletilmiş yüzey

etkisi oluşmakta ve havanın çıkış sıcaklığı artmakta-

dır. Kurutma deneylerine başlamadan önce kolektör

etkinliklerini belirlemek ve kurutma deneyleri için

en uygun kolektör tipi tespit edilmiştir. Bu amaçla

ilk olarak her üç kolektör için üç farklı debide ısı

transfer deneyleri yapılmıştır. Kolektör deneylerinin

yapıldığı günlere ait ışınım değerleri Şekil 2’de

verilmiştir. Öncelikle vurgulanmalıdır ki; her bir

debi için en az üç gün deney yapılmıştır. Ancak, yak-

laşık aynı ışınım değerlerinde olan günler için karşı-

laştırmalar yapılmış ve burada sunulmuştur. Görül-

düğü gibi 8-23 Ağustos 2005 tarihleri arasında

Elazığ bölgesi ışınım değerleri sabah saatlerinde 450

W/m2K’den başlamakta ve saat 12-14 arasıda maksi-

mum değerine ulaşarak yaklaşık 760 W/m2K olmak-

tadır. saat 16’dan sonra ışınım değerleri hızlı bir

şekilde düşmekte ve saat 18’de 200 W/m2K civarın-

da olmaktadır. Denklem 3.2’de elde edilen verilere

göre D=30° için kolektör etkinliği Şekil 3’de veril-

miştir. Görüldüğü gibi havanın debisi ile kolektör

etkinliği doğru orantılıdır. Işınım değerlerine bağlı

olarak m=0.012 kg/s  için kolektör verimi saat 9’da

%29 olurken, saat 13’de %42’ye kadar çıkmaktadır.

m=0.012 kg / s  için elde edilen bu maksimum etkin-

lik değeri m=0.026 kg/s için %51 ve m=0.033 kg/s

için %63 olmaktadır. Klasik düzlem yüzeyli güneş

kolektör etkinlik değerlerinin %20-25 arasında

değiştiği göz önüne alınırsa, bizim geliştirdiğimiz

kolektörler için elde edilen etkinlik değerlerinin

önemli oranda arttığı görülmektedir.

Şekil 2. Kolektör deneylerinin yapıldığı günlere ait ışınım

değerlerinin günün zamanına göre değişimi

.

. .

.
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Kanat açısı a=45° olduğunda, m = 0.012 kg/s için

maksimum etkinlik değeri %38 olurken, m=0.026

kg/s için %45 ve m=0.033 kg/s  için %55 olmaktadır.

Şekil 3-5 dikkatle incelendiğinde, etkinlik değerinin

günün saatlerine göre tam bir parabol oluşturmadığı

ve bazı saatlerde sapmalar görülmektedir. Bu durum,

deney günlerinde yerel yerel bulutlanmalar olduğunu

göstermektedir. a=60° olduğunda, kolektör maksi-

mum etkinliği m=0.033 kg/s için %47 olmaktadır. 

Güneş kolektörlerinin kompakt birer ısı değiştiricisi

olduğu göz önüne alınırsa, ısı transferi için literatür

karşılaştırması yapılabilir. Bu amaçla, ortalama

Nusselt sayısının tespit edilmesi gerekir. Bilindiği

gibi Nusselt sayısı yüzeydeki sıcaklık gradyanına

eşittir. 
∂q hDhNu = ——               = ——                            (3.4)
∂y    y=toplayıcı k 

q = Sıcaklık farkı 

h = Havanın taşınım katsayısı 

Dh = Akışın eşdeğer çapı 

k = Havanın ısıl iletim katsayısı 

Denklem (4.3), havanın kütlesel debisinden dolayı

taşıdığı ısı kazanç miktarını vermektedir. Ayrıca bu

eşitlik, havanın taşınım katsayısına bağlı olarak elde

edilen ısı miktarına eşittir.

Qu = hAkLOSF = mCp∆T     (3.5)

Burada LOSF; Logaritmik sıcaklık farkıdır. Dh ve

LOSF;

4A
Dh = ——     (3.6)

U

Şekil 3. a=30° için anlık kolektör etkinliğinin günün

zamanına göre değişimi

Şekil 4. a=45° için anlık kolektör etkinliğinin günün

zamanına göre değişimi

Şekil 5. a=60° için anlık kolektör etkinliğinin günün

zamanına göre değişimi

Şekil 6. Ortalama Nusselt sayısının Reynolds sayısına

göre değişimi

.
.

.

.

.
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((Ty – Tg) – (Ty – Tç))
LOSF = —————————— (3.7)

(Ty – Tg)
ln  ————

(Ty – Tç)

eşitlikleriyle elde edilir. Böyle sistemlerde akış türü

ısı transferi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Akış

türü, boyutsuz Reynolds sayısı ile belirlenir. 

VDh

Re = ——– (3.8)
u

havanın fiziksel özellikleri ortalama sıcaklığa

((Tç – Tg)/2) göre belirlenmiştir. Görüldüğü gibi, bir

tarafı izole edilmiş diğer tarafında ise üniform ısı

akısı bulunan bir kanal için ortalama Nusselt sayısı

Kays-Crawford bağıntısı kullanılmaktadır (Şekil 6).

Kütlesel debilere bağlı olarak kolektör içerisinde

3371≤Re≤9270 olmaktadır. Reynolds sayısına bağlı

olarak a=60° için Nusselt sayısı 76 ile 115 arasında

değişmektedir. a=45° için 83 ile 121 arasında ve

a=30° için 89 ile 138 arasında değişmektedir.

Buradan anlaşılacağı gibi Reynolds sayısı arttıkça

kanat açısının etkisi de artmaktadır. Bu gibi sistem-

lere pasif yöntemler kullanılarak ısı transferi önemli

oranda artırılabilir. Görüldüğü gibi a=60° için orta-

lama Nusselt sayısı teorik Nusselt sayısına göre yak-

laşık 5 kat, a=45° için yaklaşık 6 ve a=30° için yak-

laşık 6.5 kat artmaktadır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yeni tasarlanmış havalı güneş kolektörler yardımıy-

la Elazığ iklim şartlarında, kabine tipi kurutucuda

nane ve reyhanın kurutma parametreleri deneysel

olarak belirlenmiştir. Havalı güneş kolektörlerinden

elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilinir. 

- Havanın debisi ile kolektör etkinliği doğru orantılı-

dır. Işınım değerlerine bağlı olarak m=0.012kg/s

için kolektör verimi saat 9’da %29 olurken, saat

13’de %42’ye kadar çıkmaktadır. m=0.012kg/s

için elde edilen bu maksimum etkinlik değeri m=

0.026 kg/s için %51 ve m=0.033kg/s için %63

olmaktadır. Klasik düzlem yüzeyli güneş kolektör

etkinlik değerlerinin %20-25 arasında değiştiği göz

önüne alınırsa, bizim geliştirdiğimiz kolektörler

için elde edilen etkinlik değerlerinin önemli oranda

arttığı görülmektedir. 

- Kanat açısı a=45° olduğunda, m=0.012 kg/s için

maksimum etkinlik değeri %38 olurken, m=0.026

kg / s için %45 ve m=0.033 kg/s  için %55 olmakta-

dır. Etkinlik değerinin günün saatlerine göre tam bir

parabol oluşturmadığı ve bazı saatlerde sapmalar

görülmektedir. a=60° olduğunda, kollektör maksi-

mum etkinliği m=0.033kg/s için %47 olmaktadır.

- Reynolds sayısına bağlı olarak D=60° için Nusselt

sayısı 76 ile 115 arasında değişmektedir. a=45° için

83 ile 121 arasında ve a=30° için 89 ile 138 arasın-

da değişmektedir. Buradan anlaşılacağı gibi

Reynolds sayısı arttıkça kanat açısının etkisi de art-

maktadır.
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