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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 541GI0109 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK Çay Üretimi ve ĠĢleme / Çay Üreticisi ve Operatörü 

MODÜLÜN ADI Çayı Nevilerine Ayırma 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, tekniğine uygun Ģekilde kurutma iĢlemi yapılmıĢ 

çayı nevilerine ayırma yeterliliğinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32+(40/32) Uygulama tekrarı süresi 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Çayı nevilerine ayırmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli araç gereç sağlandığında tekniğine uygun Ģekilde 

çay yapraklarını sınıflandırıp nevilerine ayırabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun Ģekilde çayı kırıcılardan ve 

eleklerden geçirebileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun Ģekilde çayı nevilerine ayırıp 

çuvallayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Üretim atölyesi, teknoloji sınıfı, kütüphane 

Donanım: tasnif makinesi, taĢıyıcı bantlar, helezon yaylar, 

keçe, lif tutucuları, çeĢitli kürekler, süpürge, çuval, , internet 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak 

modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Gıda endüstrisine konu olan ürünlerin çeĢit yönünden giderek artması, son ürünün 

dayanıklı, güvenilir ve çeĢitli olması, tüketicinin damak zevkinin, hayat standartlarının 

artıĢına ve sosyal hayat yaĢantısının değiĢimine paralel olarak geliĢmekte ve farklılık 

göstermektedir. Ayrıca ambalajlamada tüketicinin aradığı üstün albeni niteliğinin ya da arz 

biçiminin, gramajda çeĢitlenme gereksinimlerinin önem kazanması gibi faktörler gerçekte, 

üretici kitlesinin bilinçli veya içgüdüsel dürtülerle gıda endüstrisine yansıttığı görülmektedir. 

Bu durum üretici firmalar arasındaki rekabeti körükleyerek endüstriye yeni bir yön vermekte 

ve hızla geliĢmesine yardımcı olmaktadır. GeliĢmeler doğrultusunda sektörde nitelikli ara 

eleman ihtiyacı artmaktadır. 
 

Çay üretimi ve iĢleme bölgesel üretime dayalı geliĢim gösteren bir dallardır. 
 

Modül sonunda siyah çay üretiminde önemli bir iĢlem olan çayın kırıcılar ve 

eleklerden geçirilerek nevilerine ayrılması iĢlemleri uygulama becerisine sahip 

olabileceksiniz 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 

tekniğine uygun Ģekilde çayı kırıcılardan ve eleklerden geçirebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan çay fabrikalarını ziyaret ederek kırıcılar, elekler ve çeĢitleri 

hakkında araĢtırma yapınız. 

 Ayrıca okulunuzun kütüphanesinden ve internet üzerinden gerekli çalıĢmaları 

yapınız. 

 Hazırladığınız çalıĢmayı sınıf arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

1. ÇAYI KIRICILARDAN VE ELEKLERDEN 

GEÇĠRME 

 

Kıvırmada kırılmayan çayların kurutmadan geçtikten sonra kırılmasını sağlar. 

Fırından çıkan yarı mamul çay lifleri ayrıldıktan sonra ilk midilton eleğinden geçirilerek 

birinci ayrıĢma gerçekleĢmiĢ olur. Bu ayırmada birinci grup ayrılan çay, imalat kırığı ismiyle 

anılır ve daha sonra anlatılacağı gibi bunlar 1.2.3. nevi olarak ayrılırlar. Ġkinci gruba ayrılan 

çaylar ise kırıcılardan geçirilerek lifleri alınıp elendikten sonra 4,5,6, numara olarak tasnif 

edilirler. Kırıcılar çalıĢma sistemine göre iki çeĢittir: 
 

 Kauçuk merdaneli tambur Ģeklindeki kırıcılar  

 Yivli kırıcılar 
 

ġu an uygulamada devlet fabrikalarında kauçuk merdaneli sistem kullanılmaktadır. 

Özel sektör çay fabrikalarında ise her iki sistem de kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.1:Kauçuk merdaneli kırıcı 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1. Kuru Çay Kırıcıları 
 

 Görevleri 
 

ġekil 1.1’de lastik merdaneli çay kırma makinesi görülmektedir. Tasnif bölümünde 

ikinci grup midiltonun önündeki toplama bandının sonuna konacaktır. Dolu tambur üzerine 

lastik sarılarak iki tambur arka arkaya kayıcı Ģekilde yataklanmıĢtır ve açık U Ģeklinde bir 

yayla baskı yapılmaktadır. Kırıcı merdane bandın sonuna takıldığı gibi ayrıca iki merdane 

Ģeklinde de monte edilmektedir. Ġkinci lastik merdaneli kırıcı, dönen çaya takılmakta ikinci 

grup midiltonlardan uygun olana akıtılmaktadır. 

 

ġekil 1.1: Çay kırma makinesi (kırıcı) 

 Kısımları  

 Kasa(1) 

 TaĢıyıcı bant(2) 

 Bant tamburu(3) 

 Kırıcı(4) 

 Kırıcı baskı yayı / makas(5) 

 Yay sıkıĢtırma pimi(6) 

 Motor tahrik sistemi(7) 
 

Kırıcı merdane bandın sonuna takıldığı gibi ayrıca iki merdane Ģeklinde de monte 

edilmektedir Ġkinci lastik merdaneli kırıcı, dönen kaba çaya takılmakta ikinci grup 

midiltonlardan uygun olana akıtılmaktadır. 
 

1.2. Kuru Çay Kırıcılarının ÇalıĢma ġekilleri 
 

Eleme makinesinde 2.057 mm (8 mesh)'lik elekten geçmeyen bölüm yivli kırma 

makinesinde (ġekil 1.2) kırılır. Kırma makinesinin deposuna doldurulan çay, Ģekilde 

görüldüğü gibi silindir çevresindeki yivlere dolar ve dönen silindire belli uzaklıkta ayarlanan 

bıçaklar tarafından kırılır. Kırma makinesinden geçirilen çay, sap ve lif ayırıcının üst 

eleğine verilir. Ayırma makinesindeki titreĢimle elek yüzeyinde kayan çay parçacıkları 

bombenin deliğinden aĢağı düĢerek sap, çöp ve liflerden ayrılır. 
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ġekil 1.2: Kaba çayın kırılması iĢinde kullanılan yivli kırma makinesinin Ģematik görünümü 

1.3. Çayı Eleklerden Geçirme 
 

Siyah çayın nevilerine ayrılması iĢleminde en önemli unsur çayı eleklerden geçirme 

iĢlemidir. Bu iĢlem çöp ayırma eleği (midilton ) ve kuru çay eleği(pakka)dir.  
 

1.4. Çayı  Midilton(Çöp Ayırma Eleği)’dan Geçirme 
 

Çayın ayrılıp derecelendirilmesinde kullanılan eleme makinelerinde eleme 

mekanizması, bir eksantrik veya krank aracılığıyla ileri geri sallanma hareketi yapan yatay 

konumdaki elek tablolarıyla gerçekleĢtirilir. Birkaç kranka yataklandırılarak yatay konumda 

devreden tipler de vardır. Bir kısım eleme makineleri 2.057 mm(8 mesh)'lik elek üstte ve 

0.632 mm (24 mesh)'lik elek altta olmak üzere iki katlı olup yatay konumda dakikada 260 

titreĢimle çalıĢırlar. Bir kısım eleme makinelerinde yatay elek tablaları kranka yataklanmıĢ 

olarak dönme hareketi yaparlar ve sıra i!e 2.057, 1.676, 1.405, 1.204 ve 0.632 mm (8, 10, 12, 

14 ve 24 mesh)'lik elek kademelerine sahiptirler. Bir kısım eleme makineleri de ileri geri 

titreĢimle çalıĢır ve bu makinelerde sıra ile 2.057, 1.676, 1.405, 1.204, 0.776, 0.500 ve 0.388 

mm (8, 10, 12, 14, 20, 30 ve 30 mesh)'lik elek kademeleri bulunur. 

 

Resim 1.2: Çöp ayırma eleği (midilton) 
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1.4.1.Çöp Ayırma Eleğinin Görevi ve ÇalıĢma ġekli 
 

Midiltonun görevi; fırın altından gelen yarı mamul kuru çayın çöp ve kaba kısımlarını 

ayırıp ince kısımlarının kuru çay eleğine akmasını sağlamaktır. Ġlk grup midiltonlar fabrika 

kapasitesine göre 2,3 ve 4 adet olmaktadır. Bu midiltonların üzerine ayrıca çöp ve lif 

levhalar konulmaktadır. Kaliteli çay alabilmek için midilton gözlerinde yaklaĢık 5 mm 

delikli levhalar kullanılmalıdır. 

  

Resim 1.3:Çöp ayırma eleğinin kısımları (midilton) Resim 1.4:Çöp ayırma eleğinin volanı 

 Midilton'un bakım onarım ve iĢletilmesinde aĢağıdaki hususlara dikkat edilmesi 

gereklidir. 

 Midilton kısa ve uzun çelik makas ayaklarının bakımları yapılmalıdır. 

 Krank yatakları ve biyel kollarının bakımları yapılmalıdır. 

  AĢınan ya da hasar gören prinç yatakları onarılmalı ya da onarımı 

yapılamayanlar değiĢtirilmelidir. 
 

 Krank kol yataklarının yağlamaları sık sık yapılmalıdır.  Bunun iĢ için dikkat 

edilmesi gerekenler Ģunlardır:  

 Gresörlüklerin mevcut olup olmadığı kontrol edilmelidir.  

 Delikli alüminyum levhaların ve altlarındaki olukların onarımı 

yapılmalıdır. 

 Alüminyum levhanın düzgünlüğü kontrol edilmeli gerekirse düzeltmeler 

yapılmalıdır. 

 

ġekil 1.3:   Çöp ayırma eleğinin görünüĢü (midilton) 
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1.4.2.Çöp Ayırma Eleğinin Kısımları 
 

 Çöp ayırma eleğinin kısımları Ģunlardır: 

 Üst kasa(1) 

 Üst delikli alüminyum levha(2) 

 Alt kasa(3) 

 Alt delikli alüminyum levha(4) 

 Çay akma oluğu(5) 

 Küçük ayak yayı(6) 

 Büyük ayak yayı(7) 

 Krank(8) 

 Motor tahrik sistemi(9) 
 

1.5.Çayı Pakkadan  (Elekten) Geçirmek 
 

Resim 1.5’te kuru çay eleği perspektif olarak gösterilmektedir. Burada numaralı 

çayların ayrıĢmasını sağlayan elek gözleri komple hareket eden elek kasasına arkadan öne 

doğru yerleĢtirilerek monte edilmektedir. BeĢ adet elek gözü bulunmaktadır. Bu elek 

gözlerinin ön tarafında numaralı çayların akıĢını sağlayan oluklar bulunmaktadır. 

  

Resim 1.5:  Pakkadan çayın nevilerine ayrılıĢı  Resim 1.6: Pakkanın elek diziliĢleri 

(önden görünüm)  

1.5.1.Kuru Çay Eleğinin Görevi ve ÇalıĢma ġekli 
 

Tasnif elekleri (pakkalar), beĢ kademeli ve her kademesinde farklı açıklık ölçülerinde 

elek teli bulunan bir makineden ibarettir. Bu makinelerden çıkan kuru çaylar yedi ayrı nevine 

ayrılarak torbalanır. 
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 Pakkalarda kullanılan elek telleri ve açıklık oranları aĢağıdaki tablodadır. 
 

Elek Tel No 
25.4 mm deki 

Delik Sayısı 

Tel Açıklığı 

(mm) 

Açıklık 

toleransı 

(-+ mm) 

Nom.Tel 

Çapı 

(mm) 

8 8 2,36 0,025 0,75 

10 9 2,00 0,023 0,75 

12 10 1,70 0,020 0,75 

20 20 0,85 0,0127 0,45 

30 28 0,60 0,0101 0,30 

Tablo 1.1: Elek tel ölçüleri 

 Pakkanın (elek) bakım ve onarımı yapılırken aĢağıdaki hususlara dikkat 

edilmelidir: 

 Pakka kasasının onarımı yapılıp dengeli balansında çalıĢması 

sağlanmalıdır. 

 Pakka gözlerinin sırası uygun olacak her gözün arkasına (görünen yerine) 

numarası yazılmalıdır. 

 Krank, biyel kolları ve yatakların bakımları yapılıp vuruntusuz çalıĢması 

sağlanmalıdır. 
 

1.5.2.Kuru Çay Eleğinin Kısımları 

 

ġekil 1.5: Kuru çay pakka(eleği) 

 Kuru çay eleğinin kısımları Ģunlardır: 

 Gövde / ayak(1) 

 Kasa(2) 

 Elek gözleri ( 5 adet)(3) 

 Kuru çay haznesi(4) 

 Numaralı çay olukları(5) 

 Numaralı elek telleri(6) 

 Motor ve tambur sehpası(7) 

 Eksantrik tambur(8) 

 Motor(9) 

 Kasa bağlantı kolları(10) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Lif alıcılardan gelen 100 kg’lık kuru çayı, kırıcılardan ve çöp ayırma eleklerinden 

geçiriniz. 

Kullanılacak araç gereçler 

 Çay fabrikası veya çay imalatı atölyesi 

 Çöp ayırma midilton ( eleği) 

 Kuru çay pakka ( eleği) 

 Kırıcılar 

 Tamburlar 

 TitreĢim ruloları 

 Lif alıcılar 

 Bant sistemi 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Midilton elek temizliklerini yapınız. 

 ĠĢ önlüğü giyiniz. 

 Maske kullanınız. 

 KayıĢ ve kasnaklardan korununuz. 

 Çöp ve çayın birbirine karıĢmasını 

engelleyiniz. 

 Çay kırıcılarınızı ayarlayınız. 

 Kırıcıların kontrollerini yapınız. 

 Kırıcıları kuru çay ayrıĢtırma iĢlemine 

hazır hâle getiriniz. 

 Kırıcının ayarını dengeli baskı kuracak 

Ģekilde ayarlamayı unutmayınız. 

 Deforme olmuĢ kırıcıların değiĢimini 

sağlayınız. 

 Topaç hâline gelmiĢ kuru çayı kırıcılara 

sevk ediniz. 

 Topaç hâline gelmiĢ kuru çayları 

kırıcılara sevk iĢlemini kontrol ediniz. 

 Kırıcılar yardımıyla kuru çayı ayrıĢtırma 

iĢlemini yapınız. 

 Kırıcıları kuru çayı ayrıĢtırma iĢlemine 

hazır hâle getiriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Helezondan ve kırıcıdan geçirilen çöp ve 

liflerden tamamen ayrıĢtırılamamıĢ kuru 

çayı, arındırmak için çöp ayırma eleğine 

sevk etme iĢlemini yapınız. 

 Helezondan ve kırıcıdan geçirilen çöp ve 

liflerden tamamen ayrıĢtırılamamıĢ kuru 

çayı,  arındırmak için çöp ayırma eleğine 

sevk iĢlemini sağlayınız. 

 
 Eleğin titreĢimini sağlayınız. 

 Eleğin titreĢimini sağlayan 

mekanizmanın kontrolünü yapınız. 

 
 Kuru çayı çöp ayırma eleklerinden 

geçiriniz. 

 Kuru çayın çöp ayırma eleklerinden 

geçmesini sağlayınız. 

 
 Kuru çayı çöpten arındırınız. 

 Kuru çayın çöpten arınmasını sağlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kıvırmada kırılmayan çayların kurutmadan geçtikten sonra kırılmasını sağlayan iĢlem 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Rotervan 

B) Kırıcı 

C) Elek 

D) Tasnif 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi kuru çay kırıcılarının kısımlarından değildir? 

A) Kırıcı 

B) Bant tamburu 

C) Kasa 

D) Ole  
 

3. Çayın ayrılıp derecelendirilmesinde kullanılan eleme makinelerinde eleme 

mekanizmasının çalıĢma prensibi nasıldır? 

A) DiĢli tertibatlı 

B) Eksantrik-krank 

C) Redüktör 

D) Hepsi 
 

4. Fırın altından gelen yarı mamul kuru çayın çöp ve kaba kısımlarını ayırıp ince 

kısımlarının kuru çay eleğine akmasını sağlayan makine aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Çöp ayırma eleği (midilton) 

B) Kuru çay eleği (pakka) 

C) Kırıcı 

D) TaĢıyıcı bant 
 

5. Kaliteli çay alabilmek için çöp ayırma eleği (midilton )gözlerinde yaklaĢık kaç mm 

delikli levhalar kullanılmalıdır? 

A) 9 

B) 8 

C) 5 

D) 2 
 

6. Kuru çay eleğinde (pakka) kaç adet elek gözü bulunmalıdır?   

A) 13 

B) 2 

C) 10  

D) 5 
 

7. Hangi makinelerden çıkan kuru çaylar yedi ayrı neviye ayrılarak torbalanır? 

A) Kurutma 

B) Kıvırma 

C) Çöp ayırma eleği (midilton) 

D) Kuru çay eleği (pakka) 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. AĢağıdakilerden hangisi kuru çay eleğinde (pakka)kullanılan elek tellerinden 

değildir? 
A) 8 

B) 30 

C) 50 

D) 12 
 

9. Kuru çay eleğinde (pakka)  numaralı çayların ayrıĢmasını sağlayan aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Elek gözleri  

B) Eksantrik 

C) Krank 

D) DiĢli  
 

10. AĢağıdakilerden hangisi kuru çay eleğinin (pakka) kısımlarından değildir? 

A) Elek gözleri ( 5 adet) 

B) Tamburlar 

C) Numaralı çay olukları 

D) Numaralı elek telleri 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 
 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST  

 
Kırıcılardan ve eleklerden geçen 100 kg çay yaprağının kalite kontrol iĢlemlerini 

yapınız. Yaptığınız uygulamayı aĢağıdaki değerlendirme tablosuna göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Midilton elek temizliklerini kontrol ettiniz mi?    

2. Kranklarda yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

3. Midiltondan geçmeyen yarı mamul çayları kırıcıya gönderdiniz 

mi? 
  

4. Kırıcıdan geçen çayların liflerini aldınız mı?   

5. 
Pakka elek gözlerinin sağlamlığını kontrol edip temizliklerini 

yaptınız mı? 
  

6. Pakka elekleri sırasına göre 1.2.3.4.5 (8–10–12–20–30) olarak 

üstten alta doğru yerleĢtirdiniz mi? 
  

7. 
Tüm bantların gerginliklerini ve çalıĢır durumda olup 

olmadıklarını kontrol ettiniz mi? 
  

8. 

Elek tellerinin kasalarda gergin olmasına ve eleğin üst 

yüzeyinde çayın akıĢını engelleyen çıta bulunmamasına dikkat 

ettiniz mi? 
  

9. Varsa yırtık ve deforme olmuĢ elek tellerini yenisi ile 

değiĢtirdiniz mi? 
  

10. Midiltonları çalıĢtırmak üzere düğmeye bastınız mı?   

11. Pakkalardan çıkacak nevilerin torbalara alınmasını 

sağlayabildiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Seçeneklerinizin hepsi “Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Cevabı 

“Hayır” olan iĢlemleri tekrar deneyiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun Ģekilde çayı nevilere ayırıp 

çuvallayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan çay fabrikalarını ziyaret ederek çayın sınıflandırılıp 

nevilerine ayrılıp çuvallama iĢlemi ve yapılıĢı hakkında bilgi alınız. 

 Ayrıca okulunuzun kütüphanesinden ve internet üzerinden gerekli çalıĢmaları 

yapınız. 

 HazırlamıĢ olduğunuz çalıĢmayı sınıf ortamında arkadaĢlarınız ile paylaĢınız. 
 

2. ÇAYI NEVĠLERĠNE AYIRMA 
 

2.1. Çayı Sınıflandırma 
 

Tasnif;  fırından çıkan kuru çayların önceden belirlenen standart elek tellerinden 

geçirilmek suretiyle incelik, kalınlık ve kalitelerine göre ayrılma iĢlemidir. Gerek fırın 

çıkıĢında gerekse tasnifin çeĢitli aĢamalarında kurutulmuĢ çaylar, lif tutucularından 

geçirilerek lif ve çay çöplerinden ayrılır. Çaylar fırınlardan çıktıktan sonra ihtiva ettikleri % 

2–4 nispetindeki rutubet miktarı ile ancak iyi tasnif edilebilir. Bekletilen ve iyi muhafaza 

edilemeyen çayların rutubet miktarları arttığından ve elastikiyet kazandıklarından tasnifleri 

iyi yapılamaz ve kısa zamanda küflenerek sağlığa zararlı hâle gelir. 

  

Resim 2.1:Çayın nevilerine göre torbalanması Resim 2.2: Çayın elekten nevilerine ayrılarak 

banda dökülmesi 

Çay sınıflandırılması, karıĢtırılan ve yanlıĢ anlaĢılan konulardan biridir. Çayların 

sınıflandırılması dünya çapında standardize edilmemiĢtir ve sınıflar orijine göre farklılık 

gösterebilmektedir. Ayrıca bir çayın  sınıfı, tadını ve kalitesini belirtmek zorunda değildir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Çay tadı ve kalitesi; ülke orijini, çayın çeĢidi ve genellikle üretildiği bölgeyle 

isimlendirilir, bahçe veya tarla, rakım, hasat ve hasattan sonraki iĢleme gibi birçok farklı 

faktörle belirlenir. Siyah çaylar çoğunlukla yaprak veya partikül büyüklüğü esas alınarak 

sınıflandırılıp satılır. 

   

Resim 2.3:Çayın nevilerine göre ayrılmıĢ hâli Resim 2.4: Çayın nevilerine ayrılmıĢ hâli 

Türkiye’de genel özellikleri aynı olmasına karĢın farklı özel sektörlerde farklı 

isimlerde sınıflandırılma olmaktadır. Bu modülde bilgilendirme açısından Türk çay 

sanayinin öncü ve en büyük kuruluĢu olan Çaykur'un kabul etmiĢ olduğu ve uyguladığı 

sınıflandırma alınmıĢtır. 
 

2.2. Çayın Eleklerde Sınıflandırılması 
 

Üretilen nevi çaylar genellikle imalat kırığı ve kırık (kırmadan geçen) çaylar olmak 

üzere iki sınıfta toplanmaktadır. Kurutmalardan çıkıp tasnife gelen ve herhangi bir kırma 

iĢlemine tabi tutulmadan elenen çaylara imalat kırığı çaylar denir.  

Midilton eleği ile 8 ve 10 numaralı pakka eleklerinin üzerinde kalan çayların mekanik olarak 

kırılıp tekrar elenmesi sonucu elde edilen çaylara kırık çaylar (kırmadan geçen) denir. Ayrıca 

30 numara tasnif eleğinin altında kalan 7. nevi çaya toz çay denir. 

Ġmalat kırığı çaylar  

1. nevi (OF) orange fannings: Çok ince, altınbaĢlı imalat kırığı çay  

2. nevi (BOP1) broken orange pekoe: Ġnce, altınbaĢlı ve kıvrım çay  

3. nevi (OP) orange pekoe: Az altınbaĢlı kıvrım çay  
 

Kırık (kırmadan geçen) çaylar   

4. nevi (F) fanning: Çok ince kırık çay  

5. nevi (BOP2) broken orange pekoe: Ġnce kıvrımlı kırık çay  

6. nevi (BP) broken pekoe: Kalın kıvrımlı kırık çay  

7. nevi (D) dust: Toz çay 
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Resim 2.5:Çayın eleklerden nevilerine ayrılması Resim 2.6: Çayın elekten nevilerine ayrılması  

2.3. SınıflandırılmıĢ Çayın Haznelere Sevki 
 

Üst kademeden alt kademeye düĢüp  alta inmeyecek kalınlıkta olan çayların eleğin 

kafasındaki farklı oluklardan bölünmüĢ bandın ayrı ayrı bölümlerine akmasıyla ayrı ayrı 

haznelere gönderilir.  
 

2.4. Nevilerine AyrılmıĢ Çayı Çuvallamak 
 

Yedi dereceye ayrılan çaylar ayrı ayrı torbalanır. Çayların derece isimleri ile her bir 

dereceden torbalara konulan çay miktarları aĢağıda gösterilmiĢtir. Derecelendirilen ve 

torbalanan çaylar derecelerine ve tarihlerine göre depolanır. 

  

Resim 2.7:Çayın nevilerine göre torbalanması Resim 2.8: Çayın  nevilerine göre 

torbalanması  
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 Siyah çayın derece adları  

 Türkçe Ġngilizce 
 

  1      Ġmalat kırığı  Fannings(F)                                  

              2      Ġmalat kırığı             Broken orange pekoe(BOP)         

              3      Ġmalat kırığı                      Broken orange pekoe(BOP)         

              4      Kırmadan geçen               Fannings2(F2)                              

              5      Kırmadan geçen               Broken orange pekoe(BOP)         

              6      Kırmadan geçen               Broken pekoe (BP)                       

              7      Toz                                   Dust (D)                                        

Tablo 2.1: Siyah çayların sınıflandırılması 

2.4.1. SınıflandırılmıĢ Çayı Uygun ġekilde Çuvallama 
 

Üretilen çaylar kraft (içerisi naylonlu kâğıt 

torba) torbalarda ambalajlanıp torbalanır. Burada  

amaç çayı dıĢ etkenlerden( koku, nem vb.) 

korumaktır. Ürün izlenebilinirliğini sağlamak üzere 

iki torba arasına üretim tarih, saat ve nevisini belirten 

tanımlayıcı bir etiket konur. 1.nevi 32 kg, 2.nevi 25 

kg, 3.nevi 20 kg, 4.nevi 35 kg, 5.nevi 27 kg, 6.nevi 21 

kg, 7.nevi 35 kg net olarak standart hâle getirildikten 

sonra paketleme tesislerine gönderilmek üzere kuru 

çay ambarlarına alınır. 

Resim 2.9:Çayın nevilerine göre torbalanması 

 

Resim 2.10: TorbalanmıĢ çayın tartılması 

2.4.2. Çuvalları ĠĢaretleyerek Depoya Sevk Etme 
 

Yedi dereceye ayrılan çaylar ayrı ayrı torbalanır. Çayların nevi numaralarının yazıldığı 

torbalar aĢağıdaki Ģekilde; 
 

1.nevi 32 kg,  2.nevi 25 kg,  

3.nevi 20 kg,  4.nevi 35 kg,  

5.nevi 27 kg,  6.nevi 21 kg,  

7.nevi 35 kg olarak standart hâle getirilmiĢtir. 
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Torbalanan çaylar paketleme tesislerine gönderilmek üzere kuru çay ambarlarına 

alınır. Derecelendirilen ve torbalanan çaylar derecelerine ve tarihlerine göre depolanır. 

Torbalar içerisinde depoya konulan derecelendirilmiĢ çaylar paketleme fabrikalarına 

gönderilir ya da gereksinme olduğu zamanlar fabrikada elle paketlenir. 
 

  

Resim 2.11:Tartmada kullanılan terazi Resim 2.12: Torbanın ağzının dikilmesi 

  

Resim 2.13: Torbanın ağzının dikilmesi Resim 2.14: otomatik dikme iĢlemi  

 

Resim 2.15:Standart çay torbası 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Lif alıcılardan gelen 100 kg’lık kuru çayı sınıflandırarak nevilerine ayırınız. 
 

Kullanılacak araç gereçler: 
 

 Çay fabrikası veya çay imalatı atölyesi 

 Helezonlar 

 Tamburlar 

 TitreĢim ruloları 

 Elekler (midilton ve pakka) 

 Kırıcılar 

 Terazi 

 Bant sistemi 

 Torbalar 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 
 Çöp ve liften ayrıĢtırılan kuru çayı 

sınıflandırınız. 

 ĠĢ önlüğü giyiniz. 

 GaloĢ ve maske takınız. 

 Elek gözeneklerini temiz tutunuz. 

 Çöp ve liften ayrılmıĢ kuru çayın 

sınıflandırılmasını sağlayınız. 

 
 Çay eleklerinin titreĢimini sağlayınız. 
 

 Çay eleklerinin titreĢimini kontrol 

ediniz. 

 Çay eleklerinin sıralamasının doğru 

yapıldığını kontrol ediniz. 

 

 Tıkanan elek gözeneklerini açınız. 
 

 Tıkanan elek gözlerini mutlaka açınız. 

Bu, kaliteyi etkiler. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sınıflandırılan kuru çayı ayrıĢtırınız. 

 

 

 
 

 

 

  Sınıflandırılan çayları birbirine 

karıĢtırmayınız. 

 
 AyrıĢtırılan çayı derecelendiriniz. 

 

 AyrıĢtırılan çayların 

derecelendirilmesini kontrol ediniz. 

 

 

 

 
 Sınıflandırılan çayı çuvallayınız. 
 

 Her neviyi standart kilosunda tartınız. 

 Torbaların yırtık olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Torbaların temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Çuvalladığınız malları etiketleyip tarih 

koymayı unutmayınız. 

 

 Nevilerine ayırıp çuvalladığınız çayı 

depoya sevke hazır hâle getiriniz.  

 Torbalara zarar vermeyecek Ģekilde 

depolayınız. 

 Nevileri ayrı ayrı bölümlerde 

depolayınız. 

 Depolanan çayların önlerine tarih, nevi 

ve torba adetlerini yazınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve  doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Derecelendirilen ve torbalanan çaylar hangi kıstaslara göre depolanırlar? 

A) Derecelerine ve tarihlerine  

B) Ġmalat sırasına  

C) Rastgele 

D) Ağırlıklarına 
 

2. Depoya konulan derecelendirilmiĢ çaylar hangi birime gönderilir? 

A) Pazarlamaya 

B) Bayilere 

C) Tüketiciye 

D) Paketleme fabrikalarına 
 

3. Fırından çıkan kuru çayların önceden belirlenen standart elek tellerinden geçirilmek 

suretiyle incelik, kalınlık ve kalitelerine göre ayrılma iĢlemi hangisidir? 

A) Fiyat 

B) Tasnif 

C) Hepsi 

D) Elek 
 

4. Ürün izlenebilinirliğini sağlamak üzere iki torba arasına konan etikette hangi bilgiler 

bulunmaz? 
A) Üretim tarihi 

B) Saati 

C) Fiyatı 

D) Nevisi  
 

5. 30 numara tasnif eleğinin altında kalan 7.nevi çay nasıl isimlendirilir? 

A) 1.kalite çay 

B) 2.kalite çay 

C) Elek altı çay 

D) Toz çay 
 

6. Kurutmalardan çıkıp tasnife gelen ve herhangi bir kırma iĢlemine tabi tutulmadan 

elenen çaylar nasıl isimlendirilir? 

A) Ġmalat kırığı çaylar 

B) Toz çay 

C) Elek altı çay 

D) 3.kalite çay 
 

7. Üretilen çayların kraft torbalarda torbalanmasının amacı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Çayı dıĢ etkenlerden( koku, nem vb) korumak  

B) Daha güzel görünüm sağlamak 

C) Ambalajla fiyatını artırmak 

D) TaĢınmasını kolaylaĢtırmak 

8. Çaylar fırınlardan çıktıktan sonra ne kadarlık rutubet miktarı ile iyi tasnif edilebilir? 

A) % 5–7 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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B) % 6–8 

C) % 2–4 

D) % 1–5 
 

9. Siyah çaylar  çoğunlukla hangi ölçütler esas alınarak sınıflandırılıp satılır?  

A) Elek gözleri  

B) Yaprak veya partikül büyüklüğü 

C) Fiyat 

D) Tat 
 

10. Çok ince, altınbaĢlı imalat kırığı çay hangi neviye girer? 

A) 2.nevi 

B) 1.nevi 

C) 3.nevi 

D) 4.nevi 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 
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UYGULAMALI TEST  

 
Çöp ve lif alma ünitesinden çıkmıĢ olan 100 kg çayı nevilerine ayrıĢtırarak 

depolamaya hazır hâle getiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çöp ve liften ayrıĢtırılan kuru çayı sınıflandırabildiniz mi?   

2. Çay eleklerinin titreĢimini sağlayabildiniz mi?   

3. Tıkanan elek gözeneklerini açabildiniz mi?   

4. Sınıflandırılan kuru çayı ayrıĢtırabildiniz mi?   

5. AyrıĢtırılan çayı derecelendirebildiniz mi?   

6. Sınıflandırılan çayı çuvallayabildiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Seçeneklerinizin hepsi “Evet” ise “Modül Değerlendirmeye geçiniz. Cevabı “Hayır” 

olan iĢlemleri tekrar deneyiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠR ME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Kıvırmada kırılmayan çayların kurutmadan geçtikten sonra kırılmasını sağlayan iĢlem 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Rotervan 

B) Kırıcı 

C) Elek 

D) Tasnif 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi kuru çay kırıcılarının kısımlarından değildir? 

A) Kırıcı 

B) Bant tamburu 

C) Kasa 

D) Role  
 

3. Çayın ayrılıp derecelendirilmesinde kullanılan eleme makinelerinde eleme 

mekanizmasının çalıĢma prensibi nasıldır? 

A) DiĢli tertibatlı 

B) Eksantrik-krank 

C) Redüktör 

D) Hepsi 
 

4. Fırın altından gelen yarı mamul kuru çayın çöp ve kaba kısımlarını ayırıp ince 

kısımlarının kuru çay eleğine akmasını sağlayan makine aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Çöp ayırma eleği (midilton) 

B) Kuru çay eleği (pakka) 

C) Kırıcı 

D) TaĢıyıcı bant 
 

5. Kaliteli çay alabilmek için çöp ayırma eleği (midilton ) gözlerinde yaklaĢık kaç mm 

delikli levhalar kullanılmalıdır? 

A) 9 

B) 8 

C) 5 

D) 2 
 

6. Kuru çay eleğinde (pakka) kaç adet elek gözü bulunmalıdır?   

A) 13 

B) 2 

C) 10 

D) 5 
 

7. Hangi makinelerden çıkan kuru çaylar yedi ayrı neviye ayrılarak torbalanır? 

A) Kurutma 

B) Kıvırma 

C) Çöp ayırma eleği (midilton) 

D) Kuru çay eleği (pakka) 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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8. AĢağıdakilerden hangisi kuru çay eleğinde (pakka)kullanılan elek tellerinden 

değildir? 
A) 8 

B) 30 

C) 50 

D) 12 
 

9. Kuru çay eleğinde (pakka)  numaralı çayların ayrıĢmasını sağlayan aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Elek gözleri  

B) Eksantrik 

C) Krank 

D) DiĢli  
 

10. AĢağıdakilerden hangisi kuru çay eleğinin (pakka) kısımlarından değildir? 

A) Elek gözleri ( 5 adet) 

B) Tamburlar 

C) Numaralı çay olukları 

D) Numaralı elek telleri 
 

11. Derecelendirilen ve torbalanan çaylar hangi kıstaslara göre depolanır? 

A) Derecelerine ve tarihlerine  

B) Ġmalat sırasına göre 

C) Rastgele 

D) Kilolarına göre 
 

12. Depoya konulan derecelendirilmiĢ çaylar nereye gönderilir? 

A) Pazarlamaya 

B) Bayilere 

C) Tüketiciye 

D) Paketleme fabrikalarına 
 

13. Fırından çıkan kuru çayların önceden belirlenen standart elek tellerinden geçirilmek 

suretiyle incelik, kalınlık ve kalitelerine göre ayrılma iĢlemi aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Fiyat 

B) Tasnif 

C) Hepsi 

D) Elek 
 

14. Ürün izlenebilinirliğini sağlamak üzere iki torba arasına konan etikette hangi bilgiler 

bulunmaz? 
A) Üretim tarihi 

B) Saati 

C) Fiyatı 

D) Nevisi  
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15. 30 numara tasnif eleğinin altında kalan 7.nevi çay nasıl isimlendirilir? 

A) 1.kalite çay 

B) 2.kalite çay 

C) Elek altı çay 

D) Toz çay 
 

16. Kurutmalardan çıkıp tasnife gelen ve herhangi bir kırma iĢlemine tabi tutulmadan 

elenen çaylar nasıl isimlendirilir? 

A) Ġmalat kırığı çaylar 

B) Toz çay 

C) Elek altı çay 

D) 3.kalite çay 
 

17. Üretilen çayların kraft torbalar ile torbalanmasının amacı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Çayı dıĢ etkenlerden( koku, nem vb.) korumak  

B) Daha güzel görünüm sağlamak 

C) Ambalajla fiyatını artırmak 

D)  TaĢınmasını kolaylaĢtırmak 
 

18. Çaylar fırınlardan çıktıktan sonra ne kadarlık rutubet miktarı ile iyi tasnif edilebilir? 

A) % 5–7 

B) % 6–8 

C) % 2–4 

D) % 1–5 
 

19. Siyah çaylar  çoğunlukla hangi kriteri esas alarak sınıflandırılıp satılır?  

A) Elek gözleri  

B) Yaprak veya partikül büyüklüğü 

C) Fiyat 

D) Tat 
 

20. Çok ince, altınbaĢlı imalat kırığı çay, hangi neviye girer? 

A) 2.nevi 

B) 1.nevi 

C) 3.nevi 

D) 4.nevi 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yaptığınız değerlendirme sonucunda, eksikleriniz varsa öğrenme 

faaliyetlerini tekrarlayınız.  



 

 27 

UYGULAMALI TEST  

 
Çayı kırıcılardan ve eleklerden geçirme iĢlemlerini, çayı nevilerine ayırıp çuvallama 

iĢlemini ve kalite kontrol iĢlemlerini tekniğine uygun olarak yapınız. Yaptığınız 

uygulamaları aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Faaliyet ön hazırlığı   

1. ÇalıĢma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?   

2. Kullanılacak araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?   

3. 
Kullanacak malzemelerin uygunluğunu kontrol ettiniz 

mi? 
  

ĠĢ güvenliği   

1. ĠĢ önlüğü giydiniz mi?   

2. ÇalıĢırken uygun el aletlerini kullandınız mı?   

3. Kullanılan araç gereçleri iĢlem sonunda kaldırdınız mı?   

Çayı kırıcılardan ve eleklerden geçirme   

1. Kırıcıları ayarladınız mı?   

2. 
Topaç hâline gelmiĢ kuru çayı kırıcılara sevk etme 

iĢlemini yaptınız mı? 
  

3. Kırıcılar yardımıyla kuru çayı ayrıĢtırma yaptınız mı?   

4. 

Helezondan ve kırıcıdan geçirilen, çöp ve liflerden 

tamamen ayrıĢtırılamamıĢ kuru çayı arındırmak için çöp 

ayırma eleğine sevk etme iĢlemini yaptınız mı? 

  

5. Eleğin titreĢimini sağladınız mı?   

6. 
Kuru çayı çöp ayırma eleklerinden geçirme iĢlemini 

yaptınız mı? 
  

7. Kuru çayı çöpten arındırdınız mı?   

Çayı nevilerine ayırma   

1. 
Çöp ve liften ayrıĢtırılan kuru çayı sınıflandırma iĢlemini 

yaptınız mı? 
  

2. Çay eleklerinin titreĢimini sağladınız mı?   

3. Tıkanan elek gözeneklerini açtınız mı?   

4. Sınıflandırılan kuru çayı ayrıĢtırdınız mı?   

5. AyrıĢtırılan çayı derecelendirdiniz mi?   

6. Çöp ve liften ayrıĢtırılan kuru çayı sınıflandırdınız mı?   

7. Sınıflandırılan çayı çuvallama yaptınız mı?   
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise diğer 

modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 

2. D 

3. B 

4. A 

5. C 

6. D 

7. D 

8. C 

9. A 

10. B 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

1. A 

2. D 

3. B 

4. C 

5. D 

6. A 

7. A 

8. C 

9. B 

10. B 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1. B 11. A 

2. D 12. D 

3. B 13. B 

4. A 14. C 

5. C 15. D 

6. D 16. A 

7. D 17. A 

8. C 18. C 

9. A 19. B 

10. B 20. B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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