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Abstract

After the willow leaves are dried, the extracts obtained in addition to their
consumption as tea are also used in the pharmaceutical industry. As in other
drying processes, the drying performance of willow leaves is desired to have a
high drying performance in order to deliver a fast dry product to the market.
Therefore, the drying temperature and method should be selected well. Within the
scope of this study, oven and vacuum oven dryers, which are widely used in
industry, were selected as drying methods. As the drying temperature, it was
dried at 35, 45 and 55 ºC, suitable for aromatic plants. The initial moisture
content of the material was determined to be 68.92% (wet base) and the drying
process continued until it fell to the final moisture range of 10-15%. In the study,
it was determined that drying method and temperature values had a significant
effect (p <0.05) on drying values of willow leaves. The longest drying was
determined in vacuum oven with 10 hours and the shortest in drying oven with
3.5 hours. The drying speed of the product was found to be faster in a normal
drying oven than in a vacuum oven.
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Özet

Söğüt yaprakları kurutulduktan sonra çay olarak tüketiminin yanında elde edilen
ekstraklarıda ilaç sanayisinde kullanılmaktadır. Diğer kurutma işlemlerinde
olduğu gibi söğüt yaprağı kurutma işleminde de piyasaya hızlı kuru ürün servis
edebilmek için kuruma performansının yüksek olması istenir. Bu nedenle
kurutma sıcaklığı ve yönteminin iyi seçilmesi gereklidir. Bu çalışma kapsamında
kurutma yöntemi olarak endüstride de çok yaygın olarak kullanılan etüv ve
vakumlu etüv kurutucular seçilmiştir. Kurutma sıcaklığı olarak ise aromatik
bitkiler için uygun olan 35, 45 ve 55 ºC sıcaklık değerlerinde kurutulmuştur.
Materyalin ilk nem içeriği % 68.92 (y.b.) olarak belirlenmiş ve % 10-15 son nem
aralığına düşene kadar kurutma işlem devam etmiştir. Çalışmada, kurutma
yöntemi ve sıcaklık değerlerinin söğüt yaprağının kuruma değerlerine etkisinin
önemli düzeyde (p<0.05) olduğu tespit edilmiştir. En uzun kuruma 10 saat ile
vakumlu etüvde, en kısa ise 3.5 saat ile etüv kurutucuda tespit edilmiştir. Ürünün
kuruma hızı vakumlu etüve göre, normal etüvde daha hızlı olduğu bulunmuştur.

Corresponding Author. ORCID: 0000-0001-5025-0807. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, muhammed.tasova@gop.edu.tr

1. Giriş
Hasat edilen tarımsal ürünlerin nem içeriğinin yüksek olmasından dolayı raf
ömürleri kısadır. Kurutma işlemi ile ürünlerin bünyelerindeki yüksek nem içeriği
depo edilebilecek nem seviyesine kadar düşürülerek hem bozulmasını
hızlandıracak etmenler inhibe olmakta hem de nem kaybıyla beraber ağırlık ve
hacimde azalmayla birlikte nakliye maliyetleri de azalmaktadır (Fazaeli vd., 2012;
Silva-Espinoza, 2019). Ürünlerin kurutulmasıyla besin değerleri yoğunlaşırken,
enzimatik reaksiyonların sebep olduğu olumsuz etkiler de azalmaktadır (Bimbenet
vd., Takougnadi vd., 2020).
Tarımsal ürünlerin kurutulması için birçok işlem uygulanmaktadır. Bunlardan
biriside özellikle üreticiler tarafından çok fazla tercih edilen açıkta kurutma
yöntemidir. Bu yöntemle konvansiyonel kurutma işlemlerindeki en büyük girdi
maliyeti olan yapay enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi
kullanılmamaktadır. Ancak bu yöntemde ürünlerin kalite özelliklerinin
korunmasında etkili olan sıcaklık, hava akış oranı, hava hızı, nem içeriği gibi
parametreler kontrol edilememektedir. Bunun yanında ürünün açıkta olması,
kimyasal ilaçların ve böceklerin bulaşma ihtimalinden dolayı da uygun bir yöntem
değildir (Sahdev vd., 2016; Dubey vd., 2020). Yaygın olarak kullanılan diğer bir
kurutma yöntemi ise ürettiği sıcak hava ile üründen nemi uzaklaştıran etüv
kurutuculardır. Bu kurutma yöntemi, açıkta (güneş-gölge) ve diğer kurutma
yöntemlerine göre enerji tüketimi açısından uygun olmasa da açıkta kurutma
yöntemine göre daha üniform bir şekilde ürünü kurutmakta ve dolayısıyla da
kuruma süresini azaltmaktadır (Wanyo vd., 2011; Ratseewo vd., 2020).
Kurutulan ürünlerden biri olan söğüt yaprağının araştırmalar neticesinde sarılık ve
egzama gibi hastalıkların iyileşmesinde tedavi amaçlı olarak kullanıldığını
belirtmektedirler. Yapısında bulunan etken maddelerden dolayı vücut ve cilt
sağlığı açısından oldukça faydalı olduğu ifade edilmektedir. Kurutulduktan sonra
çayı yapılarak kullanıldığında ise romatizmal kökenli ağrılar başta olmak üzere
birçok ağrıyı azalttığı ve yüksek ateşi düşürdüğü belirtilmektedir (Anonim, 2018).
Tıbbi ve aromatik bitkilerin belirtilen bu sağlık özelliklerinden en üst düzeyde
faydalanabilmek için hasattan sonra yapılan işlemlerin en doğru şekilde
uygulanması gerekmektedir. Hasat sonra yapılan işlemler arasında kurutma işlemi
hem enerji kriteri hem de sağlık ve besin değerlerini etkilemesi açısından çok
önemlidir. Bu çalışmada, 35, 45 ve 55 ºC sıcaklık değerleri kullanılarak etüv ve
vakumlu etüv kurutucularda belirlenen % 10-15 son nem değeri aralığına kadar
kurutularak kuruma kinetiği değerleri belirlenmiştir.
2. Materyal ve Metot
2.1. Materyal
Çalışma kapsamında kurutma materyali Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite
bahçesinde yetişen söğüt ağaçlarında toplanılmıştır. Yapraklar toplandıktan sonra
vakit kaybetmeden şeffaf poşetlere konulup +4±0.5 ºC sıcaklıktaki buzdolabı
ortamında saklanmıştır.
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2.2. İlk nem içeriğinin belirlenmesi (%)
Söğüt yaprağının başlangıç nem içeriğinin belirlenmesi için 70 ºC sabit sıcaklığa
ayarlanmış etüvde ağırlık sabitlenene kadar bekletilmiştir (Oliveira vd., 2020). Bu
işlem için ortalama 15±0.1 g yaş örnek kullanılmıştır.
2.3. Kurutma işlemleri
Materyalin kurutulmasında normal etüv ve vakumlu etüv olmak üzere 35, 45 ve 55
°C sıcaklık değerleri kullanılmıştır. Ürünün başlangıç nem içeriği ortalama % 10-15
son nem seviyelerine düşene kadar kurutulmuştur. Yaprakların ağırlık
değişimlerini takip edebilmek için % 1 g hassasiyetindeki Sartorius marka hassas
terazi kullanılmıştır (Şekil 1).
Şekil 1. Materyal ve tartım işlemleri

3. Bulgular ve Tartışma
3.1. Materyalin kuruma değerleri
Kurutma materyalinin yaş baza göre tespit edilen ilk nem içeriği ortalama % 68.92
olarak bulunmuştur. Yapılan kurutma işlemlerinde ürünün son nem içeriği 0.15
±0.04 (k.b.) değerlerine kadar kurutulmuştur. Örneklere ait ortalama kuruma
süresi ve son nem değerleri Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Ortalama kuruma değerleri
Son nem değerleri
Kurutma yöntemleri
(y.b.)
35 ºC
13.41
Etüv
45 ºC
16.91
55 ºC
10.33
Vakumlu
35 ºC
10.16
etüv
45 ºC
11.03
55 ºC
9.29

Kuruma süreleri
6 saat
4.5 saat
3.5 saat
10 saat
5.5 saat
4.5 saat

Çizelge 1’e göre, söğüt yaprağının kuruma süresi ve son nem değerlerine kurutma
yöntemi ve sıcaklığın etkisinin önemli olduğu görülmektedir. Çalışmada en uzun
kuruma süresi 10 saat ile vakumlu etüvde yapılan işlemde belirlenirken, en kısa ise
3.5 saat ile normal etüvde yapılan kurutma işlemde belirlenmiştir. Söğüt yaprağı
vakumlu etüve göre, normal etüvde kurutulduğunda 35, 45 ve 55 ºC sıcaklık
değerleri için sırasıyla %40, 18.18 ve 22.22 oranlarında kuruma sürelerinin
azaldığı tespit edilmiştir. Bu durum daha büyük kapasitelerde söğüt yaprağı
kurutulduğunda kısa süre içerisinde piyasaya kuru ürün servis olanağı
sağlayacaktır. Şahin ve ark. (2018), sıcak havalı normal ve vakumlu fırınlarda 50,
70 ve 90 ºC sıcaklık değerlerinde zeytin yaprağı kurutma çalışmasını
gerçekleştirmişler. Normal fırında ürünün kuruma süreleri sırasıyla 270, 75 ve 45
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dakika olarak belirlenirken vakumlu fırında ise bu değerler 180, 90 ve 60’şar
dakika olarak belirlenmiştir. Çalışmada, kurutma yöntemleri ve sıcaklık
değerlerinin zeytin yaprağının kuruma performansını önemli düzeyde etkilediğini
belirtmişler. Raja vd. (2019), papaya yaprağını liyofilizatör, gölge ve normal sıcak
havalı fırın ortamında kurutmuşlar. Kurutma yöntemlerinin örneklerin son nem
değerlerine önemli seviyede etki ettiğini ifade etmişler. Jimenez-Garcia vd. (2020),
Eneighe vd. (2020) çalışmalarında benzer bulguları tespit etmişler.
3.2. Kuruma kinetiğine ait veriler
Kurutma yöntemi ve sıcaklığın örneklerin kuru baza göre olan nem değerlerine
olan etkisinin önemli düzeyde olduğu belirlenmiştir (Şekil 2).
Şekil 2. Söğüt yaprağı örneklerine ait kuru baza göre nem eğrileri

Şekil 2’ye göre, farklı kurutma yöntemi ve sıcaklık değerlerinin ürünün kuruma
kinetiğine farklı etkilerinin olduğu görülmektedir. Vakumlu etüv göre, normal
etüvde yapılan kurutma işlemlerinde nem değişimi daha dikey bir azalan eğri
oluştuğu görülmektedir. Bu durum normal etüvün kurutma özelliğinin vakumlu
etüve göre, ısıyı ürüne daha iyi difüze etmesine ve bundan dolayı da nem
uzaklaşmasının daha yüksek ve kuruma hızının da daha hızlı olmasına neden
olmuştur (Şekil 3).
Şekil 3. Söğüt yaprağı örneklerine ait kuru baza göre nem eğrileri

Şekil 3’e göre, örneklerin kuruma hızlarına yöntemin ve sıcaklığın etkisinin önemli
düzeyde (p<0.05) olduğu belirlenmiştir. Kurutma sıcaklığının artmasıyla kuruma
hızının arttığı görülmektedir. Ürünün kuruma hız eğrileri incelendiğinde bazen
yükselme ve ardından da azalmanın olduğu görülmektedir. Bu durum kurutma
tabaklarına konulan örneklerin ağırlıklarının azalmasıyla fan hareketinin örnekleri
36

Taşova, M. (2020). The Effect of Method and Temperature Values on Drying Kinetics of
Willow Leaves Dried in Normal Oven and Vacuum Oven

bazen üst üste getirmesinden ve bazen de nem uzaklaşmasının daha kolay olduğu
pozisyonlara itmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
4. Sonuç
Kurutuma yöntemi ve sıcaklık değerlerinin ürüne özgü olarak belirlenmesi son
kalite kriterleri açısından önemlidir. Özellikle bol sulu ve şekerli meyveler ile
uçucu bileşiklerce zengin ve kuruma hızı yüksek olan tıbbi ve/veya aromatik
bitkilerin kurutulması işlemlerinde daha hassas olunması gerekmektedir. Materyal
olarak seçilen söğüt yaprağının kurutulması işleminde normal etüv ve vakumlu
etüv kurutucular kullanılmış ve sıcak değerlerinin kuruma kinetiği değerlerine
olan etkileri incelenmiştir. En uzun kuruma süresi ise vakumlu etüvde 10 saatte
istenilen nem aralığına ulaşırken, en kısa kuruma süresi ise normal etüvde 3.5
saatte ulaşmıştır. Kuruma hızı ve nem uzaklaşma oranları açısından ise normal
etüvün, vakumlu etüve göre daha performanslı olduğu tespit edilmiştir.
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