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AÇIKLAMALAR

KOD 541GI0105

ALAN Gıda Teknolojisi

DAL/MESLEK Çay Üretimi ve İşleme

MODÜLÜN ADI Siyah Çayda Kıvırma

MODÜLÜN TANIMI
Bu modül, tekniğine uygun şekilde solmuş çay yapraklarında
kıvırma yapabilme yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Yok

YETERLİK Kıvırma yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli araç gereç sağlandığında tekniğine uygun şekilde
solmuş çay yapraklarında kıvırma işlemi yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Solmuş çay yapraklarını tekniğe uygun olarak
kıvırmaya alabileceksiniz.

2. Tekniğe uygun şekilde solmuş çayı kıvırma
makinesinde kıvırabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Teknoloji sınıfı, kütüphane, internet
Donanım: Kıvırma makinesi, rotervan makinesi, CTC
makinesi, çeşitli kürekler, süpürge

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Gıda endüstrisine konu olan ürünlerin çeşit yönünden giderek artması, son ürünün
dayanıklı, güvenilir ve çeşitli olması, tüketicinin damak zevkinin, hayat standartlarının
artışına ve sosyal hayat yaşantısının değişimine neden olmuştur.

Bu durum üretici firmalar arasındaki rekabeti körükleyerek endüstriye yeni bir yön
vermekte ve hızla gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda sektörde
nitelikli ara eleman ihtiyacı artmaktadır.

Ülkemizde yetiştirilen çayın dünya piyasalarında rekabet edebilmesi için öncelikle
kaliteli ürün elde etmeliyiz. Kaliteli ürün elde etmenin ilk aşaması nitelikli ve bu kaliteyi
ortaya çıkartacak olan yetişmiş elemandır.

İşte bu modül ile çay işlemenin bir aşaması olan çayda kıvırma işlemini tekniğine
uygun olarak işleyecek ve istenilen kaliteyi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda
bulunacaksınız.

Seçmiş olduğunuz ‘‘çay üretimi ve işleme’’ gıda teknolojisinin gelişim gösterdiği
dallardan biridir.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
solmuş çay yapraklarını tekniğine uygun kıvırmaya alabileceksiniz.

 Kıvırmaya almayı araştırınız.

 Kıvırma makinesi çeşitleri ve elemanları hakkında bilgi edininiz.

 Rotervan makinesi çeşitleri ve elemanları hakkında araştırma yapınız.

 CTC makinesi elemanları ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız.

 Soldurmadan bantla kıvırmaya gelen çay yaprakları hakkında araştırma yapınız.

 Araştırma sonuçlarından bir sunu hazırlayarak bilgilerinizi sınıf arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. ÇAY YAPRAKLARINI KIVIRMAYA
ALMA

Kıvırma, solmuş çay yaprağının değişik çay imalat makinelerinde ezilmesi,
parçalanması ve bükülmesi ile hücre öz suyunun kıvrılmış yaprak yüzeyine yayılması ve
havanın oksijeni ile reaksiyona girmesine imkân hazırlamaktır.

Kıvırma işlemi siyah çay üretiminin 2. aşamasını oluşturmaktadır. Bu işlemdeki amaç
çay yapraklarındaki hücre duvarlarının parçalanması ve çaya özelliğini veren hücre öz
suyunun dışarı çıkıp yaprak yüzeyine bulanması amaçlanmaktadır.

Çay yapraklarının kıvrılması, görünüşte yapraklara uygulanan fiziksel bir işlem gibi
görünse de esasında kimyasal bir değişimin sağlanmasında kullanılan bir yöntemdir. Bunun
için çayın kıvrılmasında seçilen yönteme, sıcaklık değerlerine ve uygulama sürelerine çok
dikkat etmek gerekir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1. Kıvırma Makinesi

Kıvırma makineleri büyüklükleri ve düzenlemeleri farklı olmakla beraber temelde
aynı ilkelere dayanır. Kıvırma makineleri, çevrimsel hareket ve basınç altında yapraklar
ezilip parçalanırken yapraklardan dışarı çıkan hücre öz suyunun kıvrılan yaprakların her
yanına iyice bulaşabileceği bir şekilde ayarlanmıştır. (Resim–1.1 ve1.2)

Resim 1.1: Kıvırma makineleri Resim 1.2: Kıvırma makineleri

1.1.1. Kıvırma Makinesinin Görevleri

Kıvırma makineleri solmuş çay yapraklarının kırılmadan kıvrılması sağlamaktadır. Bu
işlem ile yaprak hücrelerin parçalanması ile çıkan hücre öz suyunun yaprak yüzeyine
bulanması sağlanır.

Yüzyıllar öncesi Çinlilerin avuç içinde yaptıkları kıvırma işi, günümüzde çevrimsel
olarak sürekli hareket yapabilen makinelerle gerçekleştirilmektedir.

1.1.2.Kıvırma Makinesinin Çalışma Şekli

Üstü ve altı açık olan ve tabla üzerine dikey olarak oturtulmuş bulunan silindir
şeklindeki yaprak deposu, üç noktadan kranklara yataklanmıştır. Bu sayede yaprak deposu,
krankların dönme hareketine bağlı olarak tabla üzerinde çevrimsel hareket yapar. Bazı
kıvırma makinelerinde tablanın durağan olmasına karşın bazılarında kranka bağlı olarak
tabla da hareket eder. Çevrimsel hareket ister tek ister çift olarak sağlansın sonuç değişmez

1.1.3.Kıvırma Makinesi Çeşitleri

Dünyada birçok siyah çay üretim sistemi mevcuttur. Birbirinden farklı üretim
sistemlerindeki temel fark kıvırma aşamasında olmaktadır. Kıvırma işlemimde farklı
makineler kullanılmaktadır. Bu makineler;

 Düz kıvırma makinesi

 Presli kıvırma makinesi

 Göbekli kıvırma makinesi

 Rotervan makinesi

 CTC makinesi

 Yaş çay eleği.şeklinde sıralanmaktadır.
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Bu makinelerin kullanım şekli ve sıralaması çay üretim sistemlerini oluşturmaktadır.
Genel olarak en çok kullanılan sistemde makineler;

1.Kıvırma Yaş çay eleği 2.Kıvırma Yaş çay eleği 3.Kıvırma Yaş çay eleği

şeklinde grup olarak sıralanmaktadır.

 1.Kıvırma işleminde, Düz kıvırma makineleri,

 2.Kıvırma işleminde, Presli veya Göbekli kıvırma makineleri,

 3.Kıvırma işleminde de Rotervan veya CTC makineleri kullanılmaktadır.

Bu üç kıvırma aşamasının her birinin arasında çay yaprakları, Yaş çay eleği
makinesinden geçirilerek havalandırılıp soğutulmakta ve topaklanmanın önlenmesi
sağlanmaktadır.

Burada Rotervan ve CTC makinelerin kullanılışı standart olarak kıvrılamayan aşırı
lifli ve kartlaşmış çayların işlenmesinde kullanılmaktadır. Bu makineler çayın daha ince
partiküller haline getirilmesini sağlamaktadır.

Resim 1.3: Düz kıvırma Resim 1.4: Yaş çay eleği

Resim 1.5: Göbekli kıvırma Resim 1.6: Yaş çay eleği
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Resim 1.7: Rotervan Resim 1.8: Yaş çay eleği

Tipik bir kıvırma makinesi başlıca üç bölümden oluşur. Bunlar:

 Daire şeklinde ve yerden 90 cm kadar yükseklikte yatay bir tabla,

 Silindir şeklinde bir yaprak deposu,

 Basınç uygulama düzeneğidir.

Eski kıvırma makinelerinde tabla pürüzsüz ve kaygandır. Bu biçimdeki tabla ile depo
içerisindeki çay yapraklarına yeterli çevirme hareket verilmediği için kıvırma süresi uzar ve
zaman kaybı olur. Çay yapraklarını daha iyi parçalamak, çevrimsel hareketi ve sürtünmeyi
artırmak, kıvırma süresini azaltmak için tablalar üzerinde yarım ay şeklinde battenler
bulunan kıvırma makineleri geliştirilmiştir (Resim 1.9).

Resim 1.9: Kıvırma makinesi

Son yıllarda ay ve çeneler krom-nikel olarak alınmış ve bunlar kıvırmalara monte
edilmeye başlanmıştır. Yine bazı işletmelerde kıvırma tablalarının yüzeyleri krom-nikel
sacla kaplanmıştır. İmalat esnasında tabla üzerindeki kıvrılmakta olan çayların dışarıya
atılmasını önlemek için tablanın çevresine 5 cm yüksekliğinde krom-nikel çember monte
edilmiştir.
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1.1.3.1. Düz Kıvırma Makinesi

Düz kıvırma makineleri üzerinde herhangi bir basın uygulama sistemi olmayan,
sadece çay yapraklarının kendi ağırlığıyla basınç uygulanan makinelerdir.

Bu makineler çay kıvırma işleminin 1.kademesinde kullanılmaktadır.

Resim 1.10: Düz kıvırma makineleri

Düz kıvırma makinelerinin işletilmesinde aşağıdaki hususların yerine getirilmesi
gerekir.

 Kıvırma makinelerinin revizyonu tekniğine uygun ve iyi bir şekilde
yapılmalıdır.

 Redüktörün dişlisi ve nihayetsiz milin uygun pozisyonda çalışıp çalışmadığı
kontrol edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır.

 Redüktördeki yağın özelliğini kontrol edip uygun miktarda yağla çalışması
sağlanmalıdır. Redüktörlerde SAE 90 ve 140 numara yağ kullanılmalıdır. Yağ
çemberi vasıtası ile nihayetsiz mil üzerindeki rulmanların yağlanması, kaplin
ve motorun aynı eksende olması sağlanmalıdır. Çalışma esnasında redüktörde
ses meydana geliyorsa bunu gidermenin çareleri aranmalıdır.

 Kıvırma boşta çalıştırılarak kranklarda sıkışma olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Kranklardaki rulmanların manşonları kontrol edilerek sıkma işlemi
sağlanmalıdır.

 Kıvırma kazanı alt çemberi düzeltilmeli ve kenarlara değmeyecek şekilde
ayarlanmalıdır.

 Çayın dışarı atılmasını önleyen krom-nikel; çemberler düzgün bir şekilde monte
edilmiş olmalıdır.
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 Kıvırma ayları saat ibresi yönünde ve uçları en az 8–10 cm kenardan içeri
olacak şekilde monte edilmelidir. Kıvırma çenelerinin de göbekte muntazam bir
şekilde monte edilmiş olmaları gerekir. Çapaklar tam temizlenmelidir.

 Kıvırma kazanlarına yapılan ilaveler düzgün ve dışarıdan yükleneni görecek
şekilde olmalıdır.

 Krom nikel (CrNi) sacla kaplama yapılan düz kıvırma tablaları tekrar gözden
geçirilmeli potluklar alınmalı çapaklar temizlenmeli, kıvrılmış çayların
birikmesine sebebiyet verecek hususlar düzeltilmelidir.

 Kıvırma alt kapak açma sistemi gözden geçirilmeli, kapağın rahatça açılıp
kapatılabilmesi sağlanmalıdır.

1.1.3.1.1. Düz kıvırma makinesinin Bakımı

Düz kıvırma makinelerinin işletmelerde düzenli ve sağlıklı çalışması için aşağıdaki
bakım kurallarına uyulması gerekmektedir.

 Günlük bakım: Her vardiya değişiminde bakım ekipleri tarafından yapılması
istenen bakım şeklidir.
Bakımda makinelerin hasar durumu, yağ sızdırma durumu, aşırı ses çıkarma
durumu, gevşemiş elemanların durumu, tahrik gruplarının durumu, makinelerin
genel temizlik durumu vb. işlemler “Günlük Bakım ve Takip Formu”na işlenir.

 Ara dönem bakımı: Sürgün dönemleri arasında, imalat makinelerinin üretim
yapmadığı zamanlarda yapılan bakım şeklidir.
Arızaları tespit edilen veya arıza yapma ihtimali yüksek makinelerin öncelikle
bakım ve onarımı yapılır.

 Devre sonu bakımı: Yaş çay kampanyasının bitimi ile imalat makinelerinde
yapılması gereken bakım şeklidir. Tüm makinelerin aşınan, kırılan veya
onarılması gereken parçaları ve elemanları sökülerek tamir edilir.
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 Yıllık bakım ve revizyon
 Bakım onarım çalışmaları işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun,

yeterince hijyenik ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak amacına
yönelik olarak yapılır.

 Soldurmadan gelen çayı düz kıvırmalara, birinci grup eleklere, presli
kıvırmalara, rotervanlara, göbekli kıvırmalara, ikinci grup eleklere
taşıyan bütün transportların tambur, role, yatak, rulman, mil, bant kayış
ek yerleri, yan süpürgelik sacları ve kayışları kontrol edilir, arızalı
kısımlar onarılır, onarımı mümkün değilse yenisi ile değiştirilir. Kayış
kasnak mekanizmalarının eksenli çalışması sağlanır. Zorunlu olmadıkça
bant kayışları kesilmez. Aşırı gergin çalıştırılan transport kayışları
gereksiz yüklerin oluşmasına ve malzeme hasarlarına sebep olduğundan
kayışlar tambur üzerinde patinaj yapmayacak gerginlikte ayarlanmalı
fazla gergin çalıştırılmamalıdır. Transportların iyi bir bakıma tabi
tutulması ile bir dahaki revizyon dönemine kadar arıza yapmaması ve
hijyenik açıdan da transport şasesi ve diğer aksamları üzerinde toz gibi
artık maddelerin durmasını önlemeye yönelik bir dizayna sahip olması
sağlanır.

 Tablası krom döküm olan düz kıvırmaların tablası üzerine dört adet krom
ay montaj edilir. Tablası bronz veya krom sac kaplı olan düz kıvırma
tablaları üzerine dört adet çene, sekiz adet krom ay montaj edilir. Kıvırma
tablalarındaki krom ay ve çenelerin görevi çayı parçalamak değil kıvırma
olayına yardımcı olmaktır. Ay ve çenelerin kenarları taşlanarak
keskinleştirilmemelidir. Görev yapamayacak kadar deforme olan ay ve
çeneler yenisi ile değiştirilir.

 Düz kıvırma çay boşaltma kapaklarının komple bakım ve tamiri yapılır.
 Düz kıvırma krank kol rulmanları ve manşonlarının kontrol ve bakımı

yapılır, bozulan rulman yağları değiştirilir. Oldukça pahalı olan krank kol
rulmanları mecbur olmadıkça değiştirilmez. Revizyon ve sürgün ara
dönemlerinde kıvırma makinelerinin temizliği yapılırken bilhassa krank
kol rulmanlarına su girmemesi için gerekli titizlik gösterilir.

 Bütün kıvırma makinelerinin (düz, presli, göbekli kıvırmalar) dişli
kutularında kullanılan yağlar kontrol edilir, yağlar özelliğini kaybetti ise
değiştirilir, özelliğini kaybetmedi ise yağlar süzülerek metal artıklarından
temizlenir ve tekrar kullanılır. Dişli kutusu içindeki rulmanlara yağ
taşıyan plastik veya bakır boruların çalışır durumda olması sağlanır, yağ
taraklarının sağlamlığı kontrol edilir.

 Yaş çay eleklerinin tırmıklarının sağlam, konumlarının istenilen açıda
olması ve eleğin çayla temas eden iç kısmının hijyen açısından
uygunluğunun sağlanması için gerekli bakım onarım yapılır. Rotervan
makinelerinin komple bakımı yapılır. Rotervan krom gövdesi üzerindeki
bütün çenelerin sağlamlığı kontrol edilir, kanatlardan eğilenler varsa
tamir fabrikasında düzeltilir, rotervan makinesi boşta çalıştırıldığında hiç
ses gelmeyecek şekilde montajı yapılır. Krom gövde arkasındaki krom
saclar deforme olmuşsa yenilenir. Rotervan makinesindeki bütün sarı
yatakların yağlama düzeneklerinin çalışır durumda olması sağlanır.
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Rotervan şanzımanları içindeki; sonsuz vida, karşılık dişlisi, rulmanları
ve rulman yağlama düzenekleri kontrol edilir, şanzıman yağları özelliğini
kaybetmişse değiştirilir, özelliğini kaybetmemişse süzülerek metal
artıklarından temizlenir ve tekrar kullanılır. Yağ keçelerinden yağ
sızmaması sağlanır. Rotervan kayış kasnaklarının sağlamlığı kontrol
edilir, aşırı gergin V kayışları redüktörle motor, elektrik motoru, rulman
ve V kayışlarının ömrünün çok kısalmasına sebep olduğundan kayışlar
gereğinden fazla gerdirilmez ve kasnakların birbiri ile eksenli çalışması
sağlanır.

 Düz kıvırma makinelerine yapılan bütün bakım çalışmaları Presli kıvırma
makinelerine de aynen yapılır, ilave olarak pres sisteminin komple
bakımı yapılır. Pres sistemi üzerindeki yatakların yağlaması yapılır, pres
tabla boruları, borulara kılavuzluk yapan kütükler ve boru bağlantı
pabuçlarından arızalı olanlar yenileri ile değiştirilir. Pres tablasının
hareketini sınırlayan siviş anahtarlarının sağlıklı çalışması sağlanır ve
tablanın imalat sürecinde kazandan yukarı çıkmasına izin verilmez. Pres
göbeğindeki yayın sağlam ve çalışır durumda olması sağlanır. Presli
kıvırmaların çayla doldurulması sırasında pres tablası üzerine çayın
düşmesini engelleyecek düzenek yapılır.

 Düz kıvırma makinelerine yapılan bütün bakım çalışmaları göbekli
kıvırma makinelerine de yapılır, ilave olarak göbekli kıvırma boşaltma
kapaklarının komple bakımı yapılır, göbeğin yerine tam oturacak şekilde
kapanması sağlanır. Göbeği tutan kolların, göbek hareketini sağlayan
millerin ve rulmanların, rulmanları taşıyan yatakların bakımı yapılır.
Göbeği kapattıktan sonra kilitleme görevi gören mekanizmanın çok iyi
görev yapacak şekilde bakımı yapılır.

1.1.3.1.2. Düz Kıvırma İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken İşlemler

 Kıvırma kazanı ve tabla üzerinde yabancı madde olup olmadığı kontrol edilir.

 Alt boşaltma kapağı kontrol edilir ve kapatılır.

 Krank ve şanzımandaki yağ sızıntıları kontrol edilir.

 Komple temizliği kontrol edilir.

 İş güvenliği ve işçi sağlığı yönünden son kontrol yapılır.

 Kıvırma şalterine (yeşil düğme) basılır ve çalıştırılır.

 Makinede herhangi bir ses çıkıp çıkmadığı kontrol edilir.

 Otomatik yükleme bandı düz kıvırma üzerine getirilir.

 Otomatik yükleme bandı çalıştırılarak kıvırma doldurulmaya başlanır.

 Solmuş yaprak doldurduktan sonra bant diğer düz kıvırma üzerine getirilir.

 Kıvırma alt bantları çalıştırılır.

 Boşaltma kapağı yavaş açılarak boşaltmaya başlanır.
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 Boşaltma işlemi bittikten sonra temizliği yapılır ve kapağı kapatılır.

 Bant silgileri devamlı kontrol edilip ayarları yapılır.

 Düz kıvırma, bant ve şalterler numaralandırılır ve uygun şekilde etiketlenir.

Şekil 1.1’de düz kıvırma makinesi ve ana parçaları görülmektedir.

Şekil 1.1: Düz kıvırma makinesi

 Düz kıvırma makinesi ana parçaları (kapasite:325 kg/saat)

1-Tahrik motoru(11kw, 1400d/dk, termik:11-16a 10-Kıvırma ayı (krom, 8ad.)
2-Yıldız kaplın Ø180 Mm 11-Kıvırma çenesi(krom, 4ad.)
3-Redüktör bronz dişli:53diş, 12-Boşaltma kapağı vidalı mili
4-Kazan Ø900 mm, H:1000 mm-1300 mm, krom 13-Boşaltma kapağı (krom)
5-Kazan çemberi(Gg25) 14-Boşaltma simidi
6-Kıvırma tablası(krom, 550 kg) 15-Tampon cıvata (1/2”X40:12adet)
7-Ayak gövdesi (Gg25) 16-Krank kolu
8-Ayak(Gg25) 17-Kazan çemberi
9-Muhafaza çemberi(3mm, krom, H:60 mm)
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1.1.3.2. Presli Kıvırma Makinesi

Presli kıvırma makineleri, çay yapraklarına basınç uygulayarak yaprakların daha
küçük parçalara ayrılmasını sağlamaktadır. Birinci kıvırma işleminden sonra
kullanılmaktadır.

Bu makineler kazan üzerinde bulunan bir tabla ve buna bağlı olan motor aracılığıyla
belirli aralıklarla çay yapraklarına pres tatbik edilmektedir.

Presli kıvırma makinelerinin işletilmesinde aşağıdaki hususların yerine getirilmesi
gerekir (Resim 1.11).

Resim 1.11: Presli kıvırma makinesi Resim 1.12: Kıvırma kazanı

 Kıvırma revizyonu tekniğine uygun ve iyi bir şekilde yapılmalıdır.

 Redüktörün dişlisi ve nihayetsiz milin uygun pozisyonda çalışıp çalışmadığı
kontrol edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır.

 Redüktördeki yağın özelliğini kontrol edip uygun miktarda yağla çalışmasını
sağlamak lazımdır. Redüktörlerde SAE 90 ve 140 numara yağ kullanılmalıdır.

 Yağ çemberi vasıtası ile nihayetsiz mil üzerindeki rulmanların yağlanması
sağlanmalıdır. Kaplin ve motorun aynı eksende olmasını sağlamak lazımdır.
Çalışma esnasında redüktörde ses meydana geliyorsa bunu gidermenin çareleri
aranmalıdır.

 Kıvırma boşta çalıştırılarak kranklarda sıkışma olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Kranklardaki rulmanların manşonları kontrol edilerek sıkma işlemi
sağlanmalıdır.

 Kıvırma kazanı alt çemberi düzeltilmeli ve kenarlara değmeyecek şekilde
ayarlanmalıdır (Resim 1.12).

 Çayın dışarı atılmasını önleyen krom-nikel; çemberler düzgün bir şekilde monte
edilmiş olmalıdır.
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 Kıvırma ayları saat ibresi yönünde ve uçları en az 8–10 cm kenardan içeri
olacak şekilde monte edilmelidir. Kıvırma çenelerinin de göbekte muntazam bir
şekilde monte edilmiş ve çapakların tam temizlenmiş olması lazımdır.

 Kıvırma kazanlarına yapılan ilaveler düzgün bir şekilde dışarıdan yükleneni
görecek şekilde olmalıdır ( Resim 1.13).

 Krom nikel (CrNi) sacla kaplama yapılan düz kıvırma tablaları tekrar gözden
geçirilmeli potluklar alınmalı, çapaklar temizlenmeli, kıvrılmış çayların
birikmesine sebebiyet verecek hususlar düzeltilmelidir ( Resim 1.14).

 Pres şanzıman kutusunun çalışır duruma getirilmesi lazımdır.

 Pres düzeni ve baskı tablasının çalışır duruma getirilmesi lazımdır.

Resim 1.13: Presli kıvırma makinesi Resim 1.14: Presli kıvırma makinesi

Presli kıvırma makinesinin işletmelerde düzenli ve sağlıklı çalışması için yukarıdaki
saydığımız düz kıvırma için geçerli olan bakım kurallarına uyulması gerekmektedir.

Presli kıvırma işleminde dikkat edilmesi gereken işlemler şunlardır:

 Kıvırma temizliği yapılır, yağ kaçak ve sızıntıları kontrol edilir.
 Presin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
 Pres tablası temizliği kontrol edilir.
 Kıvırma alt tablasının açık olup olmadığı kontrol edilip kapalı duruma getirilir.
 Kıvırma şalterine (yeşil düğme) basılır ve çalıştırılır.
 Otomatik banttan gelen çaylarla kıvırma kazanı doldurulur.
 İş güvenliği ve işçi sağlığı yönünden son kontrol yapılır.
 5–6 dakika pres tatbik etmek için pres düğmesine basılır.
 5–6 dakika havalandırmak için pres düğmesine tekrar basılarak havalandırılır.
 Bu işlemler üçer kez yapılır.
 Kıvırma alt kapağı yavaş yavaş açılıp boşaltılmaya başlanır.
 Boşaltma işlemi bittikten sonra temizliği yapılır ve kapağı kapatılır.
 Yaş çay eleğine giden bant çalıştırılır.
 Bant silgileri devamlı kontrol edilip ayarları yapılır.
 Presli kıvırma, bant ve şalterler numaralandırılır ve uygun şekilde etiketlenir.
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Şekil 1.2’de presli kıvırma makinesi ve ana parçaları görülmektedir.

Şekil 1.2: Presli kıvırma makineleri ana parçaları

Presli kıvırma ana parçaları

1-Ayaklar 8-Boşaltma kapağı açma simidi 15-Baskı tablası taşıyıcı kayıt
2-Ayak ve krank bağlantı 9-Kazan 90cm-H:100-130cm 16-Tabla ayırma kolu
3-Kıvırma tablası 10-Kıvırma besleme ağzı 17-Baskı tablası taşıyıcı kollar
4-Muhafaza çemberi 11-Baskı pres tablası (krom) 18-Şanzıman ve bronz dişli
5-kıvırma ayı 12-Pres tablası baskı mili 19-Yıldız kaplin Ø180
6-Kazan çemberi 13-Baskı hareket dişlisi 20-Tahrik motoru.
7-Boşaltma kapağı vidalı mili 14-Pres destek borusu □48-4ad. 21-Redüktörlü motor

22-V-kayışı 17x1250m
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1.1.3.3. Göbekli Kıvırma Makinesi

Göbekli kıvırma makineleri, çay yapraklarına basınç uygulayarak yaprakların daha
küçük parçalara ayrılmasını sağlamaktadır. Birinci kıvırma işleminden sonra
kullanılmaktadır.

Bu kıvırma makinelerinin kazanı içinde bulunan göbek vasıtasıyla çay yaprakları
dönme hareketiyle göbek ile kazan arasında basınca tabi tutulmaktadır.

Göbekli kıvırma makinelerinin işletilmesinde aşağıdaki hususların yerine getirilmesi
gerekir;

 Kıvırma revizyonu tekniğine uygun yapılmalıdır.

 Redüktörün dişlisi ve nihayetsiz milin uygun pozisyonda çalışıp çalışmadığı
kontrol edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır.

 Redüktördeki yağın özelliği kontrol edilip uygun miktarda yağla çalışması
sağlanmalıdır. Redüktörlerde SAE 90 ve 140 numara yağ kullanılmalıdır. Yağ
çemberi vasıtası ile nihayetsiz mil üzerindeki rulmanların yağlanması
sağlanmalıdır. Kaplin ve motorun aynı eksende olmasını sağlamak lazımdır.
Çalışma esnasında redüktörde ses meydana geliyorsa bunu gidermenin çareleri
aranmalıdır.

 Kıvırma boşta çalıştırılarak kranklarda sıkışma olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Kranklardaki rulmanların manşonları kontrol edilerek sıkma işlemi
sağlanmalıdır.

 Kıvırma kazanı alt çemberi düzeltilmeli ve kenarlara değmeyecek şekilde
ayarlanmalıdır.

 Çayın dışarı atılmasını önleyen krom-nikel; çemberler düzgün bir şekilde monte
edilmiş olmalıdır.

 Koniyi açma kapama düzeni çalışır durumda olmalıdır.

Göbekli kıvırma işleminde dikkat edilmesi gereken işlemler şunlardır:

 Kıvırma kazanı, tabla ve göbeğinin temizliği yapılır, yağ kaçak ve sızıntıları
kontrol edilir.

 Göbek açma kapama kapağı kontrol edilir, kapatılır ve sabitleme kolu ile
sabitlenir.

 Krank ve şanzımandaki yağ sızıntıları kontrol edilir.

 Komple temizliği kontrol edilir.

 Kıvırma şalterine (yeşil düğme) basılır ve çalıştırılır.

 Makine de herhangi bir ses çıkıp çıkmadığı kontrol edilir.

 Otomatik yükleme bandı göbekli kıvırma üzerine getirilir.
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 Otomatik yükleme bandı çalıştırılarak göbekli kıvırma doldurulmaya başlanır.

 Göbekli kıvırma alt bandı ve yaş çay eleklerine giden bantlar çalıştırılır.

 Kıvırmayı boşaltmak için sabitleme kolu açılır.

 Boşaltma kapağı yavaş yavaş açılarak boşaltmaya başlanır.

 Boşaltma işlemi bittikten sonra temizliği yapılır, kapağı kapatılıp sabitleme kolu
ile sabitlenir.

 Bant silgileri devamlı kontrol edilip ayarları yapılır.

 Göbekli kıvırma, bant ve şalterler numaralandırılır ve uygun şekilde etiketlenir.

Şekil 1,3’te göbekli kıvırma makinesi ve ana parçaları görülmektedir.

Şekil 1.3: Göbekli kıvırma makinesi ve ana parçaları

Göbekli kıvırma makinesi ana parçaları

1-Tahrik motoru (11kw,1400d/dk) 8-Ayak (Gg25)
2-Yıldız kaplin Ø180 Mm 9-Muhafaza çemberi (3mm, krom, H:60mm)
3-Redüktör bronz dişli:53diş, nihayetsiz mil:3ağızlı,Ç8620 10-Kıvırma ayı (krom, 8ad.)
4-Kazan 900mm,H:1000 mm-1300 mm, 11-Kıvırma göbeği (krom, 1 ad.)
5-Kazan çemberi (Gg25) 12-Göbek boşaltma kapağı vidalı mili
6-Kıvırma tablası (krom,550 kg) 13-Göbek boşaltma kapağı simidi
7-Ayak gövdesi (Gg25) 14-Göbek sabitleme vidalı mili

15-Göbek sabitleme vidalı mil simidi
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1.2. Rotervan Makinesi

Resim 1.15: Rotervan makinesi Resim 1.16: Rotervan makinesi ana parçaları

Rotervan önceki kıvırma makinelerinde yeterli kıvrılamayan çay yapraklarının
parçalanması amacıyla kullanılmaktadır. Çalışma prensibi et kıyma makinesine
benzemektedir. Bir gövde içinde çayın parçalanarak şekil almasını sağlayan taşıyıcı helezon,
çeneler, kanallar ve çıkıştaki kesici bıçaklar bulunmaktadır. Rotervan makinesinin genel
görünüşü ve ana parçaları (Resim 1.15'de) görülmektedir (Resim 1.16).

1.2.1. Rotervan Makinesinin Görevleri

Resim 1.17: Rotervan makinesi Resim 1.18: Çay yaprağının ezilip parçalanması

Standartlarına uygun şekilde toplanmamış kart, kaba ve iri çay yapraklarının çaya
işlenmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Et kıyma makinesine benzeyen rotervan
makinesinin üretimi kısa sürede artmış ve Hindistan dışında çeşitli çay üretici ülkeler
tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

1.2.2. Rotervan Makinesinin Çalışma Şekli

Rotervan işleyici organ, silindir şeklindeki bir gövde içerisinde çalışan bir şafttır.
Silindir içinde silindire sabitlendirilmiş şaftlar ve bunlara karşı olacak şekilde parmaklar
bulunmaktadır. Silindire verilen çay yaprakları, dönme hareketi sonucu karşı parmaklarla
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sıkıştırılıp ezilir ve parçalanır. Rotervan makinesinin çıkış kısmındaki kapak ayarlanarak çay
yaprağının ezilip parçalanması artırılır (Resim 1.17 ve 1.18).

Rotervan makinesinde randımanın yüksek olması;

 Silindir içinde dönen şaftın hızına,

 Resiztörler (parmaklar) ile çıkış ağzındaki açıklığın büyüklüğüne,

 Resiztörlerin sayısına, şekline ve pozisyonuna,

 Çıkış basıncının ayarlanma şekline ve tipine,

 Beslenme oranına,

 Makinenin büyüklüğüne bağlıdır.

Rotervan makineleri silindir çapları 20 cm, 37 cm, 37.5 cm olmak üzere standart üç
değişik büyüklükte üretilmiştir. Küçük rotervan makinesi, soldurulmuş ve bir kez kıvrılmış
727 kg çay yaprağını işleyebilmesine karşılık soldurulmuş fakat kıvrılmamış 455 kg çay
yaprağını işleyebilir.

Çap yapraklarının 1–2 dakika içersinde rotervandan geçmesi en büyük avantajdır.
Yaprakların ezilip sıkıştırılması sonucu hücrelerden dışarı çıkan öz su yitmez ve hemen
yaprak parçacıklarına bulaşır. Rotervan yöntemine işlenen çayların demleri renkli, parlak ve
keskin olmasına karşın bu, buruluk ve aroma yönünden ortodoks yöntemine göre işlenen
çaylardan çok daha zayıftır. Anılan özelikler, ortodoks yöntemi ile rotervanın kombine
edilmesi sonucu az da olsa kazanılabilmektedir. Rotervan ile ayın işlenmesinde
çapaklaşmanın önlenmesi ve çay parçacıklarının yeterli düzeyde havalandırılması çayın
niteliği üzerine olumlu etki yapmaktadır.

Rotervan makineleri, ortodoks kıvırma CTC kesme makinesi ile ya da kendi aralarında
kombinasyonlarla siyah çayın işlenmesinde kullanılmaktadır.

Ortodoks kıvırma ve rotervan kombinasyonunda soldurulmuş çay yaprağının
niteliğine bağlı olarak bir, iki ya da üç kıvırmadan sonra elek üstünde kalan bölüm
rotervandan geçirilmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi bu yolla çayın ve çay deminin
özellikleri olumlu yönde geliştirilebilmektedir. İşletmelerde rotervan ile kombine edilerek
ortodoks yöntemi değiştirilip geliştirilmiştir.

Rotervan ve CTC kombinasyonunun bazı ülkelerde çayın işlenmesi yönünden çok
başarılı sonuç verdiği rapor edilmiştir. Bu kombinasyonda rotervandan geçirilen soldurulmuş
çay yaprakları 60-75 cm genişliğindeki mini CTC makinelerinden geçirilerek çayı
işlemektedir. Bu sistemde kritik nokta, çay yaprağı ile beslemenin yeterli düzeyde ve sürekli
bir şekilde sağlanmasıdır. Kuzeydoğu Hindistan’da rotervandan sonra çay yaprakları,
Malewi’den iki, CTC makinesinden üç defa geçirilmektedir. Bu kombinasyonda çay
yapraklarında aşırı sıcaklık yükselmesi olmadığı gibi bakteri enfeksiyonu da
görülmemektedir.
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Kesme makinesi ve rotervan kombinasyonunda bir ya da iki kesme makinesinden
geçirilerek kıyılan çay yaprakları rotervana verilmektedir. Kuzeydoğu Hindistan da bir gece
bekletildikten sonra çay yapraklarının geçirilmesi ile daha başarılı sonuç alındığı rapor
edilmiştir. Anılan kombinasyonla işlenen çayın dem kalitesinin belirgin şekilde arttığı
saptanmıştır. Kesme makinesi ve rotervan kombinasyonunda taşıyıcı bantların kullanılması
ve makinelerin özellikleri nedeniyle zamandan ve işçilikten önemli derecede tasarruf
sağlanmaktadır.

Rotervan ve rotervan kombinasyonunda ise niteliklerine bağlı olarak çay yaprakları
arka arkaya bir, iki ya da üç rotervandan geçirilmektedir. Rotervandan sonra çay yaprakları
yaş çay eleğinden geçirilerek bir yandan çay yaprakları havalandırılırken bir yandan da
küçük yaprak parçacıkları ayrılmaktadır. Oksidasyondan sonra kurutma fırınından geçirilen
siyah çay derecelendirilir ve paketlenir.

Şekil 1.4’te rotervan makinesi ve ana parçalan görülmektedir.

Şekil 1.4: Rotervan makinesi ana parçaları

1-Rotervan gövdesi (krom) 9-Kasnak yatak rulmanı (Sn511,1211k+H211)
2-Rotervan sehpası 10-Yağ keçesi 55x75x10(2ad)
3-Çay yükleme konisi (krom) 11-Yağ keçesi 65x100x13 (2ad)
4-Redüktör ve kullanılan yağ 12-Trapez kasnak 17x6x390–400 Mm
5-Ana mil (Ç1060) 13-Trapez kasnak 17x6x225 Mm
6-Elektrik motoru(18.5kw-1000d/Dk) 14-Rotervan çenesi(krom 48ad.)
7-Burçlu kavrama(200 Gg25) 15- Rotervan kanadı (krom 11 Ad)
8-Burçlu kavrama((280 Gg 25)
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1.2.3.Rotervan Makinesinin İşletme Sırasında Yapılacak İşlemler

Rotervan makineleri ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

 Rotervan revizyonunun iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir.

 Rotervan redüktörünün ve nihayetsiz milinin uygun pozisyonda çalışacak
şekilde hazır olması gerekmektedir.

 Redüktördeki yağın özelliği kontrol edilip uygun miktarda (nihayetsiz mil orta
eksenine kadar) ve özellikte (EP 140) yağ konulmalıdır. Kaplin ve motor kasnak
tertibatının uygunluğu kontrol edilmelidir.

 Gövde kısmında bütün parçaların kontrol edilerek monte edilmesi
gerekmektedir. Rotervan boşta kontrol edilerek kanatlarda ve çenelerde sürtme
olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 Rotervan içine metal veya sert cisimler düşürülmemesine çok dikkat
edilmelidir. Küçük bir ihmal rotervanı devre dışı bırakabilir.

 Rotervan kıvrılmış çayla beslenmeli, çayın girişi homojen olmalıdır. Çok dolu
veya boş çalıştırılmamalıdır.

 Bronz dişlinin orta ekseninin nihayetsiz milin orta eksenine gelip gelmediği
kontrol edilmelidir.

 Rotervanın giriş kısmındaki bant üzerine fazla gelen çayları tutabilecek kalınlık
ayarlayıcısı muhakkak konmalıdır.

 Redüktör üst rulmanlarının (7313 B) yağlama kanallarının tıkanıp tıkanmadığı,
yağ alma plakalarının mevcut olup olmadığı ve yağlama yapıp yapmadığı
kontrol edilerek gerekli düzenleme yapılmalıdır.

 Nihayetsiz mil ve bronz dişlinin sabit olarak yataklanıp yataklanmadığı kontrol
edilmelidir. Dişlilerde gezme payı en fazla 0.1 mm bırakılmalıdır.

 Burçlu kavramaların yüzeyleri arasında 3 mm boşluk bırakılarak montaj
yapılmalı ve burçların aşınıp aşınmadığı kontrol edilmelidir.

 Rotervan ana mil üzerinde bulunan kanatların birbirleriyle bağlantısı hiçbir
şekilde kaynakla yapılmamalı ve mutlaka kama ile montaj yapılmalıdır.

 Ana gövdeye monte edilen krom çenelerin montajında cıvatalarla birlikte yaylı
rondela kullanılacaktır.

 Rotervan helezonu yataklamada kullanılan 51314 eksenel rulman kontrol
edilecek ve gerektiğinde değiştirilecektir.
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Rotervan makinesinin işletilmesinde dikkat edilmesi gereken işlemler şunlardır;

 Rotervan temizliği yapılır, yağ kaçak ve sızıntıları kontrol edilir.

 Rotervan bıçak ayarları yaş çayın durumuna göre ayarlanır ve devamlı takip
edilerek bu ayarlar düzeltilir.

 Şaltere (yeşil düğmeye) basılır ve çalıştırılır.

 Rotervan gruplarının düzenli ve sürekli çalıştırılmaları sağlanır.

 Rotervan, bant ve şalterler numaralandırılır ve uygun şekilde etiketlenir.

 Rotervan üzerinde bulunan rulmanlar ve yataklar sürekli yağlı tutulmalıdır.

1.3. CTC Makinesi

CTC parçalama, yırtma ve bükme anlamındaki İngilizce Crushing Tearing ve Curling
sözcüklerinin baş harfleridir. Siyah işleme yöntemine adını veren CTC makinesi William
Machear tarafından 1932 yılında Assam’da geliştirilmiştir. Ancak bu makinenin çay
endüstrisi için önemi 1952 yılana kadar anlaşılmamıştır. Günümüzde CTC yöntemi ile siyah
çayın işlenmesi giderek yaygınlaşmaktadır (Resim 1.19).

Resim 1.19: CTC makinesi

1.3.1. CTC Makinesinin Görevi

CTC makinesi (Resim 1.20) temelde iki işleyici yatay valfden oluşmuştur. Birbirinin
aksi yönde dönen bu iki valfin üzerinde yiv setler açılmıştır. Dakikadaki devirleri birbirinden
farklı olup valfler arasında soldurulmuş çay yaprakları geçerken parçalanır( C ), yırtılır ( T )
ve bükülür (C). Bir bant sistemi ile valflerin arasına sürekli olarak çay yaprakları verilir.
Normal 120 cm genişlikte olan ve dakikada 1000 devir yapan CTC makinesinin kapasitesi
3270 kg/saattir. Genişliği 60 cm olan CTC makinesinin kapasitesi is 1640 kg/ saattir. Her
yüz saatlik çalışma sonunda valflerin bilenmesi gerekmektedir.
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CTC yönteminin başarılı olması, çay yaprakların standartlarına uygun şekilde
toplanmasına bağlıdır. Çay yaprakları genç ve körpe olmalı, sürgünler en fazla üçüncü
yaprağı içermelidir. Dört beş ve daha yaşlı yaprakları içeren sürgünlerin çayın işlenmesinde
kullanılması, süresinden önce valflerin körleşerek iş yapamaz hâle gelmelerine çay içerisinde
çöp ve lif oranının artarak randımanın düşmesine, maliyetin artmasına ve çayın piyasada
tutulmayan kahve renkli olmasına neden olur.

Sürekli bir sistem olan CTC yöntemi ile kesintisiz şekilde çay işlenebilmektedir.
Fermantasyon süresinin kısa olması ve otomasyona geçilmiş olması, üretimde zamandan ve
işçilikten tasarruf sağlamıştır. Çay yapraklarındaki hücrelerin iyi bir şekilde parçalanabilmesi
hücre öz suyunun tamamen dışarı çıkarılabilmesi nedeniyle oksidasyon sonunda çay daha iyi
bir özelliğe kavuşur. Çayın demi parlak, daha renkli ve kuvvetlidir. Çay parçacıkları daha
küçüktür. Tüm özellikleri dikkate alındığında CTC çayları, Ortodoks çaylarından önemli
derecede farklılık göstermekte ve içim alışkanlığı oluşmuş kişilerin çaylarını değiştirmeleri
bu yüzden güç olmaktadır.

Resim 1.20: CTC makinesi

1.3.2. CTC Makinesinin Çalışma Şekli

CTC makineleri, Ortodoks kıvırma rotervan ya da kendi aralarındaki
kombinasyonlarla siyah çayın işlenmesinde kullanılmaktır.

Ortodoks ve CTC kombinasyonuna göre çayın işlenmesinde, hafif soldurulmuş çay
yaprakları, hafif basınç uygulanarak kıvırmaya tabi tutulur ve yaş kalbur eleğinden geçirilir.
Elekten geçen küçük çay yaprağı parçacıkları normal oksidasyon işlemine tabi tutulurken
eleğin üstünde kalan kaba yapraklar bir ya da arka arkaya iki, üç CTC makinesinden geçirilir
ve oksidasyon işlemine tabi tutulur.
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Resim 1.33: CTC makinesinin kombinasyonu

Ortodoks ve CTC kombinasyonu ile işlenen çayın parçacıkları kıvrımlı ve göreceli
olarak daha büyüktür.

Rotervan ve CTC kombinasyonuna göre çayın işlenmesinde soldurulmuş çay
yaprakları rotervandan sonra CTC makinelerinden geçirilmektedir.

CTC ve CTC kombinasyonuna göre çayın işlenmesinde ise soldurulmuş çay
yaprakları arka arkaya yerleştirilmiş iki ya da üç CTC makinelerinde parçalanıp yırtılmakta
ve bükülmektedir. Yukarıda anlatılan her üç CTC kombinasyonunda da oksidasyon ve
kurutmanın normal şekilde gerçekleştirilmesinden sonra siyah çay benimsenen ilkelere
uygun olarak derecelendirilip paketlenmektedir.

Ülkemizde 1985 yılında çay üretimine giren özel sektör, siyah çayı rotervan ve CTC
kombinasyonuna göre işlemektedir. Siyah çayın anılan kombinasyona göre işleme tekniği
aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır:

Fabrikaya gelen ve 6–8 saat süre ile soldurulan yeşil çay yaprakları, yaş çay
kalburundan geçirilerek içindeki taş, toprak vb. materyallerden temizlenir. Taşıyıcı bantlarla
rotervana aktarılan çay yaprakları niteliklerine bağlı olarak değiştirilen incelikte kıyılır. Bu
kıyılmış yapraklar dakikada devir adedi 700 ve 70 olan iki CTC grubundan geçirilerek
parçalanır, yırtılır ve bükülür (Resim 1.33). CTC grubundan geçen çay yaprağı parçacıkları
taşıyıcı bantlarla sürekli fermantasyon bölümüne aktarılır. Ağır ağır hareket eden bantlar
üzerine 10–12 cm kalınlıkta serilmiş olan çay yaprakları, sürekli şekilde karıştırılır. Çay
yapraklarına sürekli olarak su buharı ile karışık sıcak hava verilir. Çay yaprağının durumuna
ve çayda istenilen özelliklere bağlı olarak oksidasyon bölümünde çay yaprakları 70–140
dakika süre ile bırakılır.
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Oksidasyon bölümünden çıkan çay yaprakları, delik genişlikleri 5 mm olan elekten
geçirilir. Eleğin üstünde kalan kısım atılırken elekten gecen çay yaprakları taşıyıcı bantlarla
şekil kurutma fırınına aktarılır. Üç bölümden oluşan kurutma fırınında bölümlere alttan sıcak
hava verilir. Kurutma fırının birinci bölümüne giren havanın sıcaklığı 155-160 0C, çıkan
havanın sıcaklığı 55-60 0C’dir. İkinci bölüme giren havanın sıcaklığı 135-145 0C ve çıkan
havanın sıcaklığı 65-90 0C olup üçüncü bölüm giren havanın sıcaklığı 90-120 0C ve çıkan
havanın sıcaklığı 70-100 0C’dir. Fırından çıkan çay bir serilik lif tutucudan geçirilmek
suretiyle içindeki çöp, lif ve toz tutulur. Daha sonra çay, titreşimle çalışan üst üste
yerleştirilmiş bir seri çay eleğinden geçirilerek altı değişik dereceye ayrılır. Çay eleklerinin
delik genişlikleri üsten alta doğru sıra ile 1.204 mm ( 14 mesh), 1.003 mm (16mesh), 0.853
mm ( 18mesh), 0.632 mm ( 24msh), 0.500 mm (30mesh) ve 0.251 mm (60mesh)’dir. Elek
üstünde kalan çay kırıcıda kırıldıktan sonra tekrar çay eleğinde elenir. Bu iş geride çay
kalmayıncaya değin sürdürülür.

1.3.3. CTC Makinesinin Kısımları

Resim 1.21: Elektrik motoru, redaktör ve
bantlar

Resim 1.22: Gövde ve yataklama yuvaları

Resim 1.23: Yataklama ve ayar üniteleri Resim 1.24: Yataklama ve ayar üniteleri
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Resim 1.25: Parçalayıcı silindirler Resim 1.26: Parçalayıcı silindirler

Resim 1.27: Torna tezgâhı ve aparatı Resim 1.28: Torna tezgâhı ve aparatı

 CTC Makinesinin Kısımları
 Elektrik motoru, redaktör ve bantlar (Resim 1.21).

 Gövde ve yataklama yuvaları (Resim 1.22).

 Parçalama silindirlerinin yataklama ve ayar ünitesi (Resim 1.23, 1.24).

 Çay yapraklarını parçalayan silindirler (Resim 1.25, 1.26).

 Kesicilerin bilenmesinde kullanılan torna tezgâhı ve aparatı (Resim 1.27,
1.28).

1.4. Soldurmadan Bantla Gelen Çay Yapraklarını Kıvırmaya Alma

Soldurma üniteleri genellikle çay fabrikalarının en üst katında bulunur. Burada
soldurma işlemi tamamlanmış çay yaprakları taşıyıcı bantlar ile zemin üzerinde bulunan
kanallara boşaltılarak bir alt kattaki kıvırma dairesine gönderilir. (Resim 1,29 - 1.30)
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Resim 1.29: Soldurulmuş çay yaprağı Resim 1.30: Çay yapraklarını kıvırmaya
alma

Soldurulmuş yaprakların serildikleri yerlerden toplanması ve kıvrılmaya verilmesi
olabildiğince kısa süre içerisinde gerçekleştirilmelidir. Sıcaklık yükselmesinin ortaya
çıkaracağı zarar nedeni ile soldurulmuş çay yaprakları yığın hâlinde bekletilmemelidir. İyi
bir zamanlama ile soldurma süresi kıvırmaya ve diğer işlemlerde soldurmaya göre
ayarlanmalıdır. Kıvırma öncesi solmuş çay yapraklarının ayaklar altında ve zemin üzerinde
serili hâlde uzun süre bırakılması çeşitli yönlerden sakıncalıdır.

Fabrikaya getirilen çay yapraklarının içine taş, çakıl, kum, toz ve toprak gibi yabancı
materyalin karışmış olma olasılığı güçlüdür ve bu husus önemle dikkate alınmalıdır. Anılan
yabancı materyallerin kıvırma öncesi solmuş yapraklardan ayrılması zorunludur. Bu iş için
geliştirilmiş cihazlar kullanılarak istenmeyen yabancı materyal ortamdan uzaklaştırılır,
soldurulmuş çay yaprakları havalandırılır ve soğutulur (Resim 1.29).

Kıvırmaya verilmeden önce yapılacak bir önemli işte soldurulmuş yapraklarından
belirli bir miktar alınarak tartılmasıdır. Böylece soldurma işleminde yitirilen su miktarı ile
üretilen siyah çayın soldurulmuş çay yaprağının yüzde oranı (Rs) doğru bir şekilde
hesaplanmış olur .
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UYGULAMA FAALİYETİ

Siyah çay üretimi için gerekli olan 250 kg’lık soldurulmuş çay yaprağının kıvırma
işlemini yapınız.

Kullanılacak araç gereçler:
 Çay fabrikası veya çay teknolojisi atölyesi
 Düz kıvırma makinesi
 Presli kıvırma makinesi
 Göbekli kıvırma makinesi
 Rotervan makinesi
 CTC makinesi
 Bant sistemi

İşlem Basamakları Öneriler

 Çay fabrikası veya çay teknolojisi
atölyesine gidiniz.  Çay fabrikasını geziniz.

 Çay teknoloji atölyesini geziniz.
 Çay fabrikasından veya çay teknoloji

atölyesinden çayın işlenmesi hakkında bilgi
alınız.

 Çay fabrikası veya çay teknoloji
atölyesine girmeden iş güvenliği
kurallarına uyunuz.

 Çay fabrikasına veya çay teknoloji atölyesine
girerken iş önlüğünüzü giyiniz.

 Çay fabrikasına veya çay teknoloji atölyesine
girerken ayaklarınıza galoşlar giyiniz.

 Çay fabrikasını veya çay teknoloji atölyesini
gezerken makinelerin yakınından geçmeyiniz
çünkü hareketli bantlar ve makinelerin
eksantrik çalışmasından dolayı kazaya
uğrayabilirsiniz.

 Soldurma işlemi yapılmış çay
yapraklarını kıvırma makinesine
alınız.

 Soldurulmuş çay yapraklarını taşıma bantları
yardımıyla kıvırma makinesine alınız.

 Taşıyıcı bantlarla almış olduğunuz çay
yapraklarının kıvırma makinesi kapasitesini
aşmayacak şekilde olmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kıvırma makinesinin ayarlarını
okuyunuz.

 Düz kıvırma makinesi çalışma kurallarını
okumadan makineyi çalıştırmayınız.

 Düz kıvırma makinesi çalışma emniyet
kurallarına uyunuz.

 Düz kıvırma makinesinin periyodik bakımını
yapınız.

 Dikkatli olunuz.

 Kıvırma makinesinin çalışmasını
sağlayınız.

 Kıvırma makinesi çalışma kurallarını
okumadan makineyi çalıştırmayınız.

 Kıvırma makinesi çalışma emniyet kurallarına
uygun şekilde çalışmaya başlayınız.

 Kıvırma makinesinin çalışması sırasında
gerekli güvenlik önlemlerini alınız.

 Rotervan makinesinin ayarlarını
yapınız.

 Rotervan makinesi çalışma kurallarını
okumadan makineyi çalıştırmayınız.

 Rotervan makinesi çalışma emniyet
kurallarına uyunuz.

 Rotervan makinesinin periyodik bakımını
yapınız.

 Rotervan makinesini çalıştırınız.

 Rotervan makinesi çalışma kurallarına uygun
olarak makineyi çalıştırınız.

 Rotervan makinesi çalışma emniyet
kurallarına uyunuz.

 CTC makinesini çalıştırınız.

 CTCmakinesi çalışma kurallarını okumadan
makineyi çalıştırmayınız.

 CTC makinesi çalışma emniyet kurallarına
uyunuz.

 CTC makinesinin periyodik bakımını yapınız.
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UYGULAMALI TEST

Solmuş 200 kg’lık çay yapraklarını kıvırma işlemine alınması işlemini yapınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Fabrika ve atölye için iş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamınızı temizlediniz mi?

3. Kullanacağınız araç ve gereçleri temizlediniz mi?

4. Soldurmadan gelen çay yapraklarını kıvırma ünitesine aldınız
mı?

5. Çay yapraklarını kıvırma makinesine aldınız mı?

6. Kıvırmadan çıkan çay yapraklarını rotervan makinesine alma
gereksinimi duydunuz mu?

7. Kıvırmadan çıkan çay yapraklarını rotervan makinesine aldınız
mı?

8. Rotervan makinesinden çıkan çay yapraklarını yaş çay
eleğinden geçirdiniz mi?

9. Yaş çay eleğinden gelen çay yapraklarını göbekli kıvırmaya
aldınız mı?

10. Göbekli kıvırmadan çıkan çay yapraklarını rotervan makinesine
aldınız mı?

11. Rotervan makinesinden çıkan çay yapraklarını yaş çay
eleğinden geçirdiniz mi?

12. Yaş çay eleğinden çıkan çay yapraklarının oksidasyona hazır
olduğunu kontrol ettiniz mi?

13. Yaş çay eleğinden gelen çay yapraklarının bantlar yardımı ile
oksidasyon ünitesine sevkini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin
başındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. ( ) Solmuş çay yapraklarının değişik çay imalat makinelerinde ezilmesi, parçalanması,
bükülmesi ile öz suyunun kıvrılarak yaprak yüzeyine yayılmasına kıvırma denir.

2. ( ) Düz kıvırma+rotervan+yaş çay eleği+göbekli kıvırma+rotervan+yaş çay eleği
hareketli bir sistemdir.

3. ( ) Kıvırma işlemi, çevrimsel hareket ve basınç altında çay yapraklarının ezilmesi
olayıdır.

4. ( ) Kıvırma makineleri hareketlerini redüktör içindeki krank milinden almazlar.

5. ( ) Rotervan makinesi kıvırma ünitesinde yer almaz.

6. ( ) Kıvırma makinelerinin sağlıklı çalışması için günlük, ara dönem, devre sonu ve
yıllık bakımları yapılmalıdır.

7. ( ) Kıvırma kazanı ve tablası üzerinde yabancı madde olup olmadığı kontrol
edilmelidir.

8. ( ) Kıvırma makinelerinden olan presli kıvırma makinesinde pres tablası baskı mili
bulunur.

9. ( ) Kıvırma makinelerinden olan göbekli kıvırma makinesinde göbek bulunmaz.

10. ( ) Standartlara uygun toplanmamış çay yaprakları rotervan makinesinde işlenir.

11. ( ) Rotervan makinesi et kıyma makinesine benzer.

12. ( ) CTC yönteminin başarılı olması çay yapraklarının standartlara uygun toplanmasına
bağlıdır.

13. ( ) Çay yapraklarının fabrika içinde taşınması işlemi bantlar yardımıyla yapılır.

14. ( ) Kıvırma işleminden sonra çay yaprakları soldurma işlemine tabi tutulur.

15. ( ) Soldurmadan gelen çay yaprakları oksidasyon işlemine tabi tutulur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun solmuş çayı kıvırma makinesinde
kıvırabileceksiniz.

 Ortodoks sistemi ve sistemin faydalarını araştırınız.

 Kıvırma mekanizması nedir araştırınız.

 Kıvırma süresi ve sayısı hakkında araştırma yapınız.

 Çayda uygulanan basıncın derecesi ve uygulama şekli hakkında araştırma
yapınız.

 Kıvrılmış çayın oksidasyona sevkini ve nasıl yapıldığını araştırınız.

 Araştırma sonuçlarından bir sunu hazırlayarak bilgilerinizi arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. ÇAY YAPRAKLARININ KIVIRMA
İŞLEMİNİN YAPILMASI

Siyah çay üretiminde ikinci önemli aşama kıvırmadır. Kıvırmanın temel amacı, bitki
öz suyunu hücrelerden dışarı çıkarmak ve bunu kırılmadan kıvrılan çay yapraklarına
bulaştırmaktır. Yüzyıllar öncesi avuç içinde yapılan bu işlem mekanize edilerek
günümüzdeki uygulama şeklini almıştır (Resim 2.1).

Resim 2.1: Kıvırma kazanı. Resim 2.2: Soldurma ünitesi

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. Ortodoks (Orthodox) Sistemi

Uygun şekilde hasat edilmiş taze çay sürgünlerinin siyah çaya işlenmesinde dünyada
belli başlı iki yöntem vardır. Bunlar; Ortodoks (Orthodox) ve CTC yöntemleridir. Dünyada
uygulanan bu yöntemlerin farkı kıvırma aşamalarıdır. Bilindiği gibi kıvırma işleminde birçok
makine çeşidi mevcuttur. Bu makinelerin kullanım çeşitleri ve sıralaması üretim yöntemini
belirlemektedir.

Siyah çayın işlenmesinde Ortodoks imalatı en yaygın şekilde uygulanan bir
yöntemdir. Dünyada toplam siyah çayın % 54' ü ortodoks yöntemine göre üretilmektedir.
Modern yöntemler olarak tanımlanan ve günümüzde siyah çay üretiminde kullanılan
sistemler, temelde ortodoks yönteminin belirli esaslara göre değiştirilmesi ile geliştirilmiştir.

Siyah çay üretiminde klasik bir yöntem olarak tanımlanan ortodoks yöntemi ise
gelişen teknolojiden yararlanarak işleme süresini kısaltacak, işçiliği azaltacak, üretimi
artıracak, maliyeti düşürecek biçimde değiştirilmiş ve günümüz koşullarına uyarlanmıştır.
Kıvırma esaslı bir üretim şeklidir.

Ortodoks yöntemiyle siyak çay üretiminde kıvırma makinelerinin sıralanışı ve
uygulanışı şu şekilde sıralanabilir:

1.Kıvırma Yaş çay eleği 2.Kıvırma Yaş çay eleği 3.Kıvırma Yaş çay eleği

2.2. Kıvırmanın Mekanizması

Kıvırma işlemi, çay yaprağında cereyan eden kimyasal tepkimelerin düzenini
değiştirir. Oksidasyon (yükseltgenme) işlemlerinin hızlı bir biçimde cereyanı için gerekli
ortamı hazırlar. Anılan işler solmuş çay yaprağında dokuların ve hücrelerin kıvırma
makinesinde parçalanarak hücre öz suyunun dışarı çıkması ve yapraklara buluşmasıyla
başlar. Bunun bir sonucu olarak yaşayan canlı organizmalarda büyük bir düzen ve uyum
içinde cereyan eden solunum dâhil pek çok biyokimyasal olaylar temelden değişmelere
uğrar. Bu değişim, siyah çay üretiminin en önemli işlemi olan oksidasyonunda en yüksek
düzeye ulaşır.

Kıvırmanın ilk aşamasında enzimlerle başlatılan oksidasyon, çay yaprağının içeriğinde
önemli kimyasal değişmelere neden olur. Anılan kimyasal değişmeler sonucu giderek çay
yaprağının rengi koyu yeşilden bakırımsı kırmızıya ya da kahverengiye dönüşür ve çaya
özgü hoş bir koku oluşur. Bu değişimler kıvırma ile yapılan fiziksel işlemlerin kimyasal
sonuçlarıdır. Kıvırma makinesi altında çay yaprağı hücreleri ezilip parçalanırken ufalanan
yaprak lifleri, çay deminin özel bir tat ile aroma kazanmasını sağlar. Kıvırma işlemi,
oksidasyonlarına neden olduğu için kateşinlerin miktarca azalmalarına yol açar.

Soldurulmuş çay yapraklarının kıvrılması, bu amaçla geliştirilmiş makinelerde
sağlanan hareketlerle gerçekleştirilir. Uygulanan basınç altında ezilip parçalanan hücre ve
dokular, düzleştirme ve yeniden kıvırma işlemleri sürecinde çay yaprağına iyice bulaşır.
Buna paralel olarak çay yaprakları sürgün ve saplarından ayrılır, büyük yapraklar ve saplar
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ufak parçalara bölünür. Yaprağın ezilip parçalanması, bükülme ve kıvrılma hareketleriyle
kolaylaşmakta böylece işlemin kısa sürede tamamlanması mümkün olabilmektedir. Kıvırma
makinesinin daire şeklindeki tablası üzerinde bulunan basit çıkıntılar ise bu işi hızlandırıp
kolaylaştırmaktadır.

Kıvırma sırasında sıcaklık yükselmesi önemli bir olgudur. Kıvırmanın başlangıcında
ve ilk bir iki dakika içerisinde sıcaklık hızla yükselir. Sıcaklığın büyük bir bölümü,
yaprakların birbiriyle ve kıvırma makinesiyle sürtünmeleri sonucu mekanik yolla oluşur. Bir
bölüm sıcaklık ise ekzo termik özellikli oksidasyon olaylarının bir ürünüdür. Kıvırma işlemi
anında yükselen sıcaklığın dörtte birinin oksidasyon olayına ve dörtte üçünün de sürtünmeye
bağlı olduğu tahmin edilmektedir. Kıvrılan yapraklarda sıcaklığın yükselmesi oksidasyonu
zamansız bir şekilde artırır. Bu da siyah çayın niteliksiz olmasına yol açar. O nedenle aşırı
sıcaklık yükselmelerinden kaçınmak gerekir. Sıcaklıkla ilgili görüşler farklı olmakla beraber
kıvırma makinesinde uygun değer sıcaklık 27–32 0C arasında değişir.

2.3. Kıvırma Süresi ve Sayısı

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı kıvırma makineleri belli sürelerde
durdurulmalı ve kıvırma tekrar sürdürülmelidir. Kıvırma süresi ile sayısı üzerinde kesin bir
kural yoktur. Çeşitli etmenlere bağlı olarak toplam kıvırma süresi 15–60 dakika ve kıvırma
sayısı da 2–6 arasında değişebilir. Kıvırma sistemleri de fabrikadan fabrikaya farklılık
gösterir. Kıvırmada toplam süre dikkate alındığı için kıvırma süresi ile sayısı birlikte ele
alınmaktadır.

Kıvırma süresini ve sayısını çeşitli etmenler etkiler. Bunlar;

 Çay yaprağının çeşidi,

 Solma derecesi,

 Kıvırma makinesinin yükü ve hızı,

 Basıncın derecesi ve uygulama şekli,

 Sıcaklık,

 Ufak yaprak parçacıklarının büyüklüğü ve ayrılan miktar,

 Kıvırma makinelerinde batten, koni ve basınç başlığı tipleri,

 Üretilmek istenen çayın çeşididir.

Uygun kıvırma sayısı ile süresini belirleme olanağı yoktur. Aşağıda kıvırma sayısı ile
süresine etki eden çeşitli etmenler üzerinde durulmuştur.
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2.3.1. Çay Yaprağı Çeşidi

Kıvırmada başarı, çay yaprağının çeşidi ve toplama standardı ile yakından ilgilidir.
Değişik çay çeşitlerinden toplanan yapraklara aynı kıvırma sisteminin uygulanması çeşide
bağlı farklılıklar nedeniyle önemli güçlüklere yol açar. Çay yapraklarında hücrelerin az ya da
fazla miktarda öz suya sahip olması ve hücrelerin çatlayıp parçalanmaya karşı gösterdikleri
direnç durumu kıvırma süresi ile sayısını yakından etkiler. Aynı şekilde çay bitkisinin deniz
seviyesinde yada yükseklerde yetiştirilmesi de önemli bir etkendir. Körpe ve özlü yaprağın,
özdeş koşullar altında kart yaprak kadar kıvrılmasına gerek yoktur. (Resim 2.3)

Resim 2.3: Çay yaprağı

Büyük ve küçük yapraklı çay bitkilerinden toplanan yapraklara uygulanacak kıvırma
süresi ve sayısı da kuşkusuz farklı olacaktır. Deniz seviyesindeki ve buna yakın yerlerdeki
çaylıklardan toplanan genellikle daha iri, özlü ve gevrek olan yapraklarda hücre öz suyu
göreceli olarak daha fazladır. Bu yapraklardan üretilen çay, hücre öz suyunun fazlalığına da
bağlı olarak siyah ve daha kıvrımlı olur. Buna karşın deniz seviyesinden yükseklerde
bulunan, genellikle daha küçük ve sert yapraklı olan çaylıklardan toplanan yapraklarda hücre
öz suyu göreceli olarak azdır. Böyle çaylıklardan toplanan yapraklardan üretilen çayın
siyahlığı ve yaprak kıvrımı daha azdır.

Deniz seviyesinde ya da ona yakın yerlerdeki çaylıklardan toplanan yapraklara,
yükseklerde yetişen çaylıklardan toplanan yapraklara oranla daha hafif kıvırma
uygulanmalıdır. Kıvırmanın istenilen düzeyde olabilmesi için basınç uygulanması da
zorunludur. Bazı çay fabrikalarında ilk bir ya da iki hafif kıvırmadan sonra basınç
uygulanmakta ve böylece daha fazla tepe tomurcuğu ile körpe yaprak elde edilmektedir.
Yükseklerde yetişen çay bitkilerinden toplanan yapraklara farklı kıvırma sistemi uygulanır.
Böyle yörelerden toplanan yapraklar kuvvetli kıvırmaya tabi tutulur. Uygulanan basınç
kıvrılma öncesi çay yaprağını kırıp parçalayacak derecede yüksek olmamalıdır. Bu arada
çayın oksidasyon özelliği dikkate alınarak hareket edilmeli, oksidasyonu zayıf olan
yapraklara daha güçlü kıvırma uygulanmalıdır.

Genellikle küçük yapraklı çay çeşitlerinden kahverengimsi çay, büyük yapraklı çay
çeşitlerinden siyahımsı çay, kartlaşmış çay yapraklarından pul pul çay, özlü yapraklardan
kıvrımlı çay ( kalem çay ) ve saplı yapraklardan da lifli çay üretilir. Buradan da anlaşılacağı
gibi üretilen çayın niteliği kullanılan çay sürgününün durumu ile yakından ilgilidir. En uygun
kıvırma süresi ile sayısının uygulanması, niteliksiz çay sürgünlerinden nitelikli çay
üretilmesi için yeterli değildir.
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2.3.2. Solma Derecesi

Kıvırmayı ve bunu izleyen işlemleri etkileyen en önemli etmenlerden biri de solma
derecesidir. Kıvırma için en uygun solma derecesi, öz suyun yitirilmeden yaprak
hücrelerinden kolaylıkla dışarı çıkarılmasına ve yaprağın uygun biçimde kıvrılmasına olanak
verecek düzeyde olmalıdır. Daha önce de açıklandığı gibi hücre dışına hızla çıkan öz su,
yaprağa tam olarak bulaşamadan akıp gidebilir. Bu da niteliksiz çay üretilmesine yol açar.
Öte yandan hücre öz suyu ile aşırı derece de ıslanan ufak yaprak parçacıkları kalburlamada
elek deliklerini tıkayarak eleme işini büyük ölçüde güçleştirir (Resim 2.4).

Resim 2.4: Soldurmadan kıvırmaya sevk

Çay yapraklarının soldurulmasında sağlanan yeknesaklık ile kıvırma arasında yakın
bir ilişki vardır. Kıvırmada başarı, soldurmada sağlanan yeknesaklık düzeyi ile orantılı
şekilde artar. Yapılan araştırmalar su kapsamı % 48–67 arasında, bir başka deyişle siyah
çayın soldurulmuş çay yaprağına randımanı % 33–52 arasında olacak şekilde soldurulmuş
çay yapraklarının standart kıvırma makinelerinde uygun biçimde ezilip parçalanarak
kıvrıldıklarını göstermiştir.

Solma derecelerine bağlı olarak kıvırma sistemleri değişir. Örneğin az solmuş çay
yapraklarının fazla basınç altında kıvrılmasıyla, açığa çıkan fazla miktardaki hücre öz suyu
yitebilir. Bu durum, gereğinden fazla ıslanmalarına neden olduğu yaprakların hareketlerini,
havalanmalarını ve normal şekilde kıvrılmalarını da önler. Islanan ve kıvırma makinesine
yapışan yapraklar makinenin boşaltılmasında da büyük güçlük yaratır.

Çok fazla solmuş, bir başka deyişle kurumaya yüz tutmuş çay yaprakları kolaylıkla
kırılır ve kıvırmada pul pul (tabakalar hâlinde yapışık) bir duruma girerek niteliksiz çay
üretimine yol açarlar. Böyle çaylar, az solmuş çay yaprağından üretilen siyah çaylardan
kolaylıkla ayırt edilebilir. Pul pul çaylar kahve renkli, az solmuş yapraktan üretilen çaylar ise
renklidir. Fazla soldurulmuş çay yapraklarından hücre öz suyunun dışarı çıkabilmesi için
kıvırma anında daha yüksek basınç uygulanır. Bu da sıcaklığın normalin üzerine çıkmasına
neden olur. Çok fazla soldurulmuş çay yapraklarından üretilen çayın demi hafif ve yeşilimsi
renklidir. Noksan soldurulmuş çay yapraklarından üretilen çayın demi ise kaba ve zayıftır.
Soldurmadan dolayı ortaya çıkan bu kusurları kıvırma ile giderme olanağı yoktur.

Genellikle az soldurulmuş çay yapraklarına fazla soldurulmuş olanlara göre daha az
sayıda kıvırma sayısı uygulanır. Örneğin Kuzey Hindistan’ın düzlüklerinden toplanan ve az
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soldurulan çay yapraklarına 30 dakika süre ile iki kıvırma uygulanırken Sri Lanka’da
kuvvetli soldurulmuş çay yapraklarına dört kıvırma uygulanmaktadır. Darjeeling, Endonezya
ve Afrika’da orta derecede soldurulmuş çay yapraklarına üç kez kıvırma uygulaması
yaygındır.

2.3.3. Kıvırma Makinesinin Yükü ve Hızı

İyi ve uygun bir kıvırma için kıvırma makinesinin yükü ve hızı önemle dikkate
alınmalıdır. Kıvırma makinesine fazla yüklenme yapılması, başlangıçta ekonomik görünse
de ekonomik olmaması bir yana niteliksiz çay üretimine yol açar. Kıvırma makinesi
deposunun 3/4’üne kadar soldurulmuş yaprakla doldurulması genelde normal kabul edilen
bir uygulamadır. Başarılı bir kıvırma için depo içindeki çay yapraklarının basınç altında
rahat bir şekilde çevrimsel hareket yapabilmeleri gerekir.

Yükleme miktarı fazlalaştıkça hareket azalmakta ve sonuçta istenildiği şekilde kıvırma
sağlanamamaktadır. Bu da çay deminin hafif ve az renkli olmasına yol açmaktadır.

Resim 2.5: Kıvırma makinesinin doldurulması Resim 2.6: Kıvırma makinesi

Kıvırma makinesinin yükleme kapasitesi, makine büyüklüğünden ayrı olarak tabla
üzerindeki merkezi bölümün düzeni ile yakından ilgilidir. Kapak üzerine oturtulmuş basit bir
koniye sahip tablalar, uygun basınç altında yaprakların çevrimsel hareketlerini iyi bir şekilde
sağlar (Resim 2.9).

Kıvırma makinesinin hızı, yükleme durumu ile olduğu kadar depo içerindeki
yaprakların çevrimsel hareketiyle de yakından ilgilidir. Makinenin hızı krank uzunluğuna
bağlıdır. Krankın uzun olması hâlinde hız az, kısa olması hâlinde ise hız fazladır. Kıvırma
makinesinin dakikada 35–45 arasında devir yapabilecek şekilde bir hıza sahip olması
genellikle yeterlidir. Bazı fabrikalarda kıvırma makineleri dakika da 70 devir yapacak
şekilde çalıştırılmaktadır.

Bu durum enerji savurganlığının yanında oksidasyonu da geciktirdiği için sakıncalıdır.
Kıvırma makinesinin hızı çay yaprağının çeşidine, solma derecesine ve üretilmek istenen
çaya bağlıdır. Yaprakların kıvrılmasında makine hızı göreceli olarak daha fazladır.
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2.3.4. Basıncın Derecesi ve Uygulama Şekli

Öz suyun hücrelerden dışarı çıkarılması ve kıvırma sonucu ufak yaprak parçacıkları
(dhool) oluşumu için basınç uygulamasına gereksinim vardır. Değişik kıvırma makinelerinde
aynı basıncın farklı etki yapabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Uygulanacak basınç miktarının belirlenmesinde dhool oranı ile görünüşü iyi bir
ölçüttür. Çay yaprağının niteliğine ve üretilmesi istenilen çayın özelliğine uygun şekilde
basınç uygulanır. Basınç uygulanmasında genellikle aşağıdaki ilkeler göz önünde
bulundurulur:

 Su kapsamı yüksek olan az soldurulmuş çay yapraklarına hafif basınç, su
kapsamı düşük olan fazla soldurulmuş yapraklara yüksek basınç uygulanır.

 Basınç ilk kıvırmadan sonra giderek artan bir şekilde uygulanır.

 Kısa kıvrımlı çay için güçlü, uzun kıvrımlı çay için hafif basınç uygulanır.

 Güçlü basınç uygulanmasında hafif basınç uygulanmasına göre daha az sayıda
kıvırma uygulanır.

Uygulanan basınç miktarı ister az ister fazla olsun depo içinde yaprağın çevrimsel
hareketini sürdürmesi gerekir. Basınç altında kıvırmanın başarı derecesi yaprağın çevrimsel
hareketini yapıp yapmaması ile yakından ilgilidir.

Silindir şeklindeki depo içindeki yaprağa basınç, giderek artırılmak suretiyle
uygulanmalıdır. Basınç başlığı birden indirilerek fazla basınç uygulanacak olursa yaprağın
üst tabakası kalıplaşır. Basınç yeniden yükseltilinceye kadar depo içinde oluşan yaprak
yumakları, daha önce açıklanan sorunların ortaya çıkmasına neden olur.

Basınç uygulama süresi ve sayısı çeşitli etmenlerin etkisi altında olmak üzere
fabrikadan fabrikaya değişir. Çay fabrikalarında 30 dakikalık kıvırma içerirsinde beş dakika
basınç 5 dakika serbest; 7dakika basınç 3 dakika serbest; 4 dakika basınç 3 dakika serbest; 8
dakika basınç 2 dakika serbest ve 2,5 dakika basınç 2,5 dakika serbest şeklinde değişik
uygulamalar yapılmaktadır.

1963’te Harler’in raporuna göre Assam’daki çay fabrikalarında 30 dakikalık kıvırma
süresinde üç kez beşer dakika basınç uygulanmıştır. Aynı süre içinde üç kez de basınç tapası
kaldırılarak beşer dakika basınçsız kıvırma yapılmakta ve böylece yaprakların havalanıp
soğuması sağlanmalıktadır.

Hafif, orta ve kuvvetli olmak üzere giderek artırılan basınç 90 kg, 180 kg ve 270 kg
şeklinde uygulanmaktadır.

2.3.5. Sıcaklık

Kıvırma makinelerinde sıcaklık genellikle 27–32 0C derece arasında değişir. Bu
sınırların altında ve üstündeki sıcaklıklar çeşitli yönlerden sakıncalıdır. Kıvırma
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makinelerinde sıcaklık çoğu zaman beklenilenin çok üzerine çıkar. Yüksek sıcaklık çayın
niteliği üzerine olumsuz etki yaptığı için istenmez. Oksidasyonunun kıvırma anında
başlaması nedeni ile siyah çayın niteliği üzerine mayalanma odasındaki koşullar kadar
kıvırma anındaki koşullar da etkilidir.

Resim 2.7: Sıcaklık ayarı

Darjeeling çaylarının da, siyah çayın kokusunun kıvırma anında başlayan mayalanma
sırasında oluşan uçucu (esansiyel) yağlarla yakından ilgili olduğu bilinmektedir. Uçucu
yağların en yüksek düzeyde oluşması ve ufak parçacıkların elendikten sonra kalan bölümün
yeniden kıvrılması sırsında cereyan eden oksidasyonun miktarı büyük ölçüde sıcaklıkla
ilgilidir (Resim 2.7).

Siyah çayın gerek niteliğine ve gerekse kokusu üzerine olumsuz etki yapan yüksek
sıcaklığın kıvırma makinesinde oluşması çeşitli şekilde önlenebilir. Bunlar;

 Silindir şeklindeki depoya konulan yaprakların çevrimsel hareketlerinin iyi bir
şekilde yapılması,

 Basınç uygulanmadığı zaman basınç başlığının yükseltilmesi,

 Daha yüksek basıncın uygulanmasını izleyen kıvırmalarda yükleme miktarının
azaltılması,

 Kıvırma odasında soğuk ve nemli havanın sağlanması,

 Kıvırma süresinin azaltılması,

 Çay yapraklarının daha hafif soldurulmasıdır.

Kıvırma makinesinde oluşan yüksek sıcaklık çay yapraklarına zararlı olduğu gibi
sıcaklığın normalin altında olması da istenmez. Düşük sıcaklıkta oksidasyonunun
oluşmaması çayın niteliğini olumuz şekilde etkiler. Bu durum deniz seviyesinden
yükseklerde bulunan çay fabrikaları için sorun olmakta ve kıvırma odasının ısıtılması
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kıvırma odasında yeterli düzeyde sıcaklığın
sağlanamaması, daha sonra uzun süreli bir oksidasyon uygulansa bile çay deminin ham ve
yeşilimsi renkte olmasına yol açmaktadır
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2.3.6. Oksidasyona Sevki

Kıvırma sonunda makineden alınan çay yaprakları kalburdan geçirilerek elek altında
kalan kısım oksidasyona gönderilir. Yaş kalburlama şeklinde de ifade edilen bu işlemin
başlıca iki önemli yararı vardır (Resim 2.8-2.9). Bunlar;

 Çay yapraklarının çevrimsel hareketlerine olumsuz etki yapan ve yaprakların
bükülüp kıvrılmalarına engel olan ufak yaprak paçacıklarını ayırmak,

 Kıvırma anında aşırı derece de yükselen sıcaklığı gidermektir.

Yaş kalburlama, kıvırma süre ve sayısının belirlenmesinde yardımcı bir etmendir.
Elekten geçmeyen bölümün miktar ve durumuna göre uygulanacak kıvırma sistemi
belirlenir. Kalburdaki elek gözlerinin büyüklüklerine göre ufak yaprak parçacıkları ayrılır ve
kalan bölüm yeniden kıvırma makinesine verilir.

Resim–2.8 Kıvırmadan çıkan çaylar Resim 2.9: Yaş çay eleğinden oksidasyona
sevk

Yaş kalburlama kuru çayın sınıflandırılmasını kolaylaştırdığı içinde önem taşır.
Genellikle ilk kıvırmalara göre sonraki kıvırmalarda göreceli olarak daha fazla ufak yaprak
parçacıkları oluşur.Çünkü kıvırma sayısı arttıkça parçalanma artar. Bu nedenle kıvırmanın
başında uygun olan elekler kıvırmanın sonuna doğru elek gözlerinin büyük gelmesi nedeni
ile yetersiz kalabilir.

Çay yaprağının çeşidi, oluşan ufak yaprak parçacıklarının görünüşlerini olduğu kadar
incelik durumlarını da etkiler. Örneğin kalın ve kaba yapraklar basınç altında yapılan
kıvırma anında kolayca kırıldığı için kıvrılma düzensiz ve yetersiz olur.

Çay fabrikalarında değişik tip kalburlama makineleri kullanılmaktadır. Kalburlama
makineleri standardize edilmemiştir. Sarsma hızlar, elek gözü büyüklükleri ve tablanın
meyilleri değişkendir. Yeni tip yaş kalburlama makineleri bir krank aracılığı ile titreşim
yapan, hafif meyilli, yatay elek tablası şeklindedir.
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Elek ölçüleri değişkendir. Bazı yaş kalburlama makinelerinde ise yerleştirilen üsteki
eleğin delikleri 5-6 mes (3,335 ve 2,812 mm) alttaki eleğin delikleri ise 6,7 ve 8 mes (
2,812–2,411 ve 2,057 mm) büyüklüktedir.

Topak parçalayıcıları kalburlama makinelerinin önemli bir bölümüdür. Kıvırma
anında yapraklardan oluşan topaklar, kalburlama sırasında yaprağa zarar vermeden açılır.
Topak parçalayıcıların bulunmaması, elekten geçen ufak yaprak parçacıklarının
yeknesaklığını olumsuz şekilde etkiler.

Ufak yaprak parçacıklarının yeknesaklığı artıkça oksidasyon ve kurutma daha iyi olur
ve kuru çayın tasnifi büyük ölçüde kolaylaşır. Ufak yaprak parçacıklarında yeknesaklığı
artıran çift kalburlama, fazla iş gücü gerektirmesi ve ekonomik olmaması nedeniyle yaygın
şekilde uygulanmamaktadır.

Kalburlama makinesinin meyilli tablasının yukarı tarafında elek gözlerinin büyük, alt
tarafında ise elek gözlerinin küçük yapılması, ufak yaprak parçacıklarında yeknesaklığın
sağlanmasında yardımcı olmaktadır. Bu arada kalburlama makinesinde tablanın uzun ve az
meyilli olması, hızın az olması ve beslemenin de yavaş yavaş yapılması ufak yaprak
parçacıklarında yeknesaklığın sağlanmasında etkilidir (Resim 2.9).

Yaş kalburlama makinesinde başarılı sonuç alınabilmesi için özellikle şu hususlara
dikkat edilmelidir:

 Tabla, çay yaprağının bir baştan öbür başa kendi hâlinde hareket edemeyeceği
şekilde yerleştirilmelidir.

 Elek çöküntü yapmamalı ve çöküntü yapanlar hemen değiştirilmelidir.

Resim 2.10:Yaş çay eleği

 Her kullanılma sonunda elekler iyice temizlenmelidir. Yetersiz soldurulmuş çay
yaprakları elek gözlerini kolaylıkla tıkar. Bu durumda manine durdurulmalı ve
elek gözleri temizlenmelidir.

 Tabla yüzeyi pürüzsüz olmalı ve yaprağı önleyen bir engel bulunmamalıdır.

 Makine yeknesak biçimde beslenmeli ve özellikle tablanın her yanında
beslenme aynı olmalıdır.
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 Yaprak hiçbir zaman elek üzerinde sürtünmemelidir.

 Kıvırma makinesi boşaltıldığı zaman derhâl kalburlama yapılmalıdır.

Kalburlama makinesinde tabla genişliği (cm) Kapasite, (kg / dak)

91.5
106.8
122.0
137.3

13.620
18.160
22.700
27.240

Tablo 2.1: Kalburlama makinesi ölçüleri ve kapasitesi

Yukarıda saydığımız işlemlerden sonra kıvırma işleminden çıkmış çay yaprakları,
artık oksidasyon ünitesine işlenmeye gidebilir. (Resim 2.11).

Resim 2.11: Oksidasyona yükleme
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UYGULAMA FAALİYETİ

Siyah çay üretimi için gerekli olan 50 kg’lık soldurulmuş çay yaprağının kıvırma
işlemini yapınız.

Kullanılacak araç gereçler:
 Kıvırma makineleri
 Çay yaprak çeşitleri
 Termometreler
 Yaş çay elekleri
 Çay yaprağı taşıma bantları

İşlem Basamakları Öneriler

 Kıvırma makinesini çalıştırınız.

 Kıvırma makinelerinin bakımlı ve çalışır
düzeyde olmasına dikkat ediniz.

 Kıvırma makinelerinin temizliğini ve bakımını
yapınız.

 Yaş çay yapraklarını soldurma ünitesinden sonra
kıvırma ünitesine alınız.

 Kıvırma makinelerine solmuş çay yapraklarını
doldurunuz.

 Kıvırma makinelerinde yaş çay yapraklarının
hücre öz suyu çıkıncaya kadar kıvırma işlemini
yapınız.

 Kıvırma süresini ve sayısını
belirleyiniz.

 Kıvrılmaya başlayan çay yapraklarının kıvrılma
sürelerini öğreniniz.

 Kıvırma sayısını belirleyiniz.
 Kıvırma işlem çeşitlerini belirleyiniz.
 Kıvırma mekanizmasını öğreniniz.
 Kıvırma makinelerini tanıyınız.
 Çay yaprağı çeşitlerini tanıyınız.
 Kıvırma işleminde solma derecesini tespit

ediniz.

 Solma derecesini ayarlayınız.

 Kıvırma işleminde çay yaprağında cereyan eden
kimyasal tepkimelere bağlı olarak solma
derecesini belirleyip ayarlarını yapınız.

 Kıvırmanın ilk aşamasında enzimlerle başlayan
oksidasyonu tespit ediniz.

 Kıvırma makinesinin yükünü ve
hızını ayarlayınız.

 Kıvırma süre ve sayısını etkileyen etmenleri
belirtiniz.

 Kıvırma işleminde toplam süreyi ve hız
ayarlarını yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Basınç derecesi ve uygulama
şeklini ayarlayız.

 Çay yapraklarına uygulanacak basınç yöntemini
ve şeklini belirleyiniz.

 Basıncın uygulanmasında göz önüne alınan
ilkeleri tespit ediniz

 Kıvırma işleminde solma
derecesini öğreniniz.

 Kıvırma işleminde solma derecesine etki eden
etmenleri hatırlayınız.

 Kıvırma işleminde uygun solma derecelerini
tespit ediniz.

 Solma derecesine bağlı olarak kıvırma
işlemlerini tespit ediniz.

 Sıcaklığı ayarlayınız.

 Kıvırma işleminde sıcaklık derecelerini tespit
ediniz.

 Kıvırma işleminde kıvırma sırasında oluşan
yüksek sıcaklığın nasıl önlendiğini hatırlayınız.

 Kıvrılan çayı oksidasyona sevk
etme işlemini tamamlayınız.

 Yaş kalburlamanın önemini hatırlayınız.
 Yaş kalburlamanın süre ve sayısını belirleyiniz.
 Kalburlama yapılmış çayları oksidasyon

ünitesine sevk ediniz.
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UYGULAMALI TEST

200 kg’lık çaya kıvırma işlemi uygulayınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Laboratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamınızı temizlediniz mi?

3. Kullanacağınız araç ve gereçleri temizlediniz mi?

4. Çeşitli etmenlere bağlı olarak toplam kıvırma süresini

5. 15–60 dakika ve kıvırma sayısını da 2–6 arasında tespit ettiniz
mi?

6. Kıvırma süre ve sayısına etki eden etmenleri belirlediniz mi?

7. Çay yapraklarının çeşitlerini tespit ettiniz mi?

8. Çay yapraklarını büyük küçük olarak ayırdınız mı?

9. Solma derecesini ve soldurma işlemini yaptınız mı?

10. Soldurma süresini tespit ettiniz mi?

11. Kıvırma makinesinin yükünü kontrol ettiniz mi?

12. Kıvırma makinesinin hızını kontrol ettiniz mi?

13. Basınç uygulama şeklini belirlediniz mi?

14. Kıvırma süre ve sayısındaki sıcaklığı kontrol ettiniz mi?

15. Ufak yaprak parçacıklarını seçtiniz mi?

16. Ufak yaprak parçacıklarını yaş çay eleğinde mi seçtiniz?

17. Kıvırma makinelerindeki basınç tiplerini seçtiniz mi?

18. Üretmek istediğiniz çay çeşidini seçtiniz mi?

19. Ürettiğiniz çayları uygun ambalaja koydunuz mu?

20. Kıvırma işlemi görmüş çay yapraklarının oksidasyona sevk
işlemini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin
başındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. ( ) Çay fabrikalarında değişik tip yaş kalburlama makineleri bulunmaktadır.

2. ( ) Kalbur elek ölçüleri birbirine eşittir.

3. ( ) Kıvırma odasında soğuk ve nemli hava sağlanmalıdır.

4. ( ) Kıvırma makinelerinin sıcaklığı genellikle 27 0C-32 0C arasındadır.

5. ( ) Silindir şeklindeki depoya doldurulan çay yaprakları eksantrik hareket yaparlar.

6. ( ) Uygulanan basınç miktarı fazla ise çay yaprağı miktarı da fazla olmalıdır.

7. ( ) Başlık birden indirilerek fazla basınç uygulanmalıdır.

8. ( ) Basınç ilk kıvırmadan sonra giderek artan bir şekilde uygulanır.

9. ( ) Kıvırma makinelerinin hızı çok yüksek olmalıdır.

10. ( ) Kıvırma makinesi dakikada 35–45 devir yapmalıdır.

11. ( ) Kıvırma makinesine yükleme miktarı, çay demine etki eder.

12. ( ) Çay yapraklarının solma derecesi termometrelerle ölçülür.

13. ( ) Küçük yapraklı çay çeşitlerinden siyah çay üretilir.

14. ( ) Deniz seviyesine yakın olan yerlerden üretilen çay daha az kıvırma işlemine tabi
tutulur.

15. ( ) Çay yapraklarının çeşidine göre kıvırma işlemi uygulanmaz.

16. ( ) Kıvırma süre ve sayısına çay yaprağı çeşidi etkili değildir.

17. ( ) Kıvırma süre ve sayısına solma derecesi etkilidir.

18. ( ) Kıvırma süre ve sayısına sıcaklık etkilidir.

19. ( ) Kıvırma mekanizması demek çay yapraklarında kimyasal tepkime cereyan ediyor
demektir.

20. ( ) Soldurma, kıvırma, oksidasyon ve kurutma, Ortodoks sistemini oluştururlar.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Siyah çay imalatında kıvırma ünitesinde CTC imalat makineleri hangi grubu
oluşturmaktadır?
A) Düz kıvırma+rotervan+yaş çay eleği+CTC.+yaş çay eleği
B) Düz kıvırma+rotervan+yaş çay eleği+göbekli kıvırma+rotervan+yaş çay eleği
C) Düz kıvırma+ rotervan +CTC
D) Düz kıvırma+yaş çay eleği + düz kıvırma+rotervan
E) Düz kıvırma+yaş çay eleği ++ düz kıvırma rotervan

2. Aşağıdakilerden hangisi kıvırma makineleri bölümlerinden değildir?
A) Taşıyıcı bantlar
B) Basınç uygulama düzeneği
C) Tabla
D) Redüktörler
E) Yaprak deposu

3. Aşağıdakilerin hangisi kıvırma makineleri tablalarının yarım ay şeklindeki battenlerin
görevlerinden değildir?
A) Kıvırma süresini azaltmak
B) Uygun kıvırmayı yapmak
C) Sürtünmeyi artırmak
D) Çay yapraklarını parçalamamak
E) Çevrimsel hareketini artırmak

4. Kıvırma makinesinde bulunan redüktör içerisinde bulunan krankların görevi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıvırma hareketini sağlar
B) Kıvırma makinesinin hızını ayarlar
C) Kıvırma makinesini taşır
D) Kıvırma makinesine ilk hareketi verir
E) Kıvırma makinesinin saat ibresi tersine çalışmasını sağlar

5. Aşağıdaki kıvırma makinelerinden hangisi düz kıvırma makinesi parçasıyla çalışma
prensibi aynı kıvırma makinesidir?
A) Göbekli kıvırma+presli kıvırma
B) Presli kıvırma+rotervan
C) Presli kıvırma+düz kıvırma
D) CTC + presli kıvırma
E) Rotervan+ CTC

6. Aşağıdakilerden hangisi kıvırma ünitesinin kısımlarından değildir?
A) Düz kıvırma makinesi
B) Fırın
C) Rotervan makinesi
D) Yaş çay eleği
E) Presli kıvırma,

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Aşağıdakilerden hangisi kıvırma makinelerinin düzenli çalışması için yapılması
gereken bakımlardan değildir?
A) Günlük bakım
B) Ara dönem bakımı
C) Yıllık bakım
D) Devre sonu bakımı
E) Haftalık bakım

8. Aşağıdakilerden hangisi düz kıvırma işleminde dikkat edilmesi gereken işlemlerden
değildir?
A) Kıvırma kazanının üzerinde yabancı madde olup olmadığına bakılır.
B) Kıvırma makinesinin dolu olup olmadığı kontrol edilir.
C) Alt boşaltma kapağı kontrol edilir ve kapatılır.
D) Komple temizliği kontrol edilir.
E) Krank ve şanzımandaki yağ sızıntıları kontrol edilir.

9. Aşağıdakilerden hangisi kıvırma makinesinin kısımlarındandır?
A) Yıldızlı kaplin
B) Elektrik motoru
C) Palet
D) Makara
E) Fan

10. Aşağıdakilerden hangisi kazanı içinde göbek bulunduran kıvırma makinesidir?
A) Düz kıvırma
B) Presli kıvırma
C) Göbekli kıvırma
D) Rotervan makinesi
E) CTC makinesi

11. Aşağıdakilerden hangisi düz kıvırma işleminden sonra ikinci kıvırma işleminin
yapıldığı makinedir?
A) Presli kıvırma makinesi
B) Göbekli kıvırma makinesi
C) Yaş çay eleği
D) Rotervan makinesi
E) CTC makinesi,

12. Aşağıdakilerden hangisi yaş çay yapraklarının rotervan makinesine geçme süresidir?
A) 10–15 dakika
B) 5–10 dakika
C) 5–7 dakika
D) 4–8 dakika
E) 1–2 dakika
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13. Aşağıdakilerden hangisi rotervan makinesin kısımlarından değildir?
A) Rotervan sehpası
B) Trapez kasnak
C) Kıvırma ayı
D) Rotervan kanadı
E) Rotervan göbeği

14. Aşağıdakilerden hangisi rotervan makinesinde kıvırma işleminde dikkat edilmesi
gereken işlemlerden değildir?
A) Rotervan temizliği yapılır, yağ kaçak ve sızıntıları kontrol edilir.
B) Rotervan gruplarının düzenli ve sürekli çalıştırılmaları sağlanır.
C) Rotervan, bant ve şalterler numaralandırılır ve uygun şekilde etiketlenir.
D) Rotervan gruplarının rastgele ve süreksiz çalıştırılmaları sağlanır.
E) Şaltere (yeşil düğmeye) basılır ve çalıştırılır.

15. Aşağıdakilerden hangisi CTC makinesinin açılımını düzgün olarak verir?
A) Yırtma, bükme ve parçalama
B) Parçalama, bükme ve yırtma
C) Parçalama, yırtma ve bükme
D) Bükme, yırtma ve parçalama
E) Yırtma, parçalama ve bükme

16. Aşağıdakilerden hangisi siyah çay üretiminde kıvırma süresine ve sayısına etkili
değildir?
A) Çay yaprağının çeşidi
B) Solma derecesi
C) Sıcaklık
D) Kıvırma süresi ve sayısı
E) Kıvırma makinesi çeşidi

17. Aşağıdakilerden hangisi kıvırma makinesinde yaş çay yapraklarının kıvrılması sonucu
çay kalitesinin bozulmasına yol açmayan sıcaklık aralığıdır?
A) 27-32 0C
B) 20-25 0C
C) 10-20 0C
D) 30-35 0C
E) 35-40 0C

18. Aşağıdakilerden hangisi kıvırma makinesinin hızını etkilemez?
A) Çay yaprağının çeşidi
B) Solma derecesi
C) Üretilmek istenen çayın kalitesi
D) Krank milinin uzunluğu
E) Kıvırma kazanının kapasitesi
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19. Aşağıdakilerden hangisi kıvırma işleminde basıncın uygulanması ilkeleri arasında yer
almaz?
A) Su kapsamı düşük olan fazla solmuş çay yapraklarına hafif basınç, su kapsamı

yüksek olan az solmuş çay yapraklarına yüksek basınç uygulanır.
B) Basınç ilk kıvırmadan sonra giderek artan bir şekilde uygulanır.
C) Kısa kıvrımlı çay için güçlü, uzun kıvrımlı çay için hafif basınç uygulanır.
D) Güçlü basınç uygulamasında hafif basınç uygulamasına göre daha az sayıda

kıvırma uygulanır.
E) Su kapsamı yüksek olan az soldurulmuş çay yapraklarına hafif basınç, su

kapsamı düşük olan fazla soldurulmuş yapraklara yüksek basınç uygulanır.

20. Aşağıdakilerden hangisi yaş kalburlama makinesinde başarılı sonuç alınabilmesi için
dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
A) Yaprak hiçbir zaman elek üzerinde sürtünmemelidir.
B) Tabla yüzeyi pürüzsüz olmalı ve yaprağı önleyen bir engel bulunmamalıdır.
C) Elek çöküntü yapmamalı ve çöküntü yapanlar hemen değiştirilmelidir.
D) Kıvırma makinesi boşaltıldığı zaman hemen kalburlama yapılmamalıdır.
E) Makine düzenli biçimde beslenmemeli ve özellikle tablanın her yanında

beslenme aynı olmamalıdır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

21. Kıvırma sonunda makineden alınan çay yaprakları kalburdan geçirilerek elek altında
kalan kısım ………………. gönderilir.

22. Yaş kalburlama, …………….. süre ve sayısının belirlenmesinde yardımcı bir
etmendir.

23. Kıvırma makinelerinde …………….. genellikle 27 C–32 0C derece arasında değişir.

24. Solma derecelerine bağlı olarak …………………… sistemleri değişir.

25. Kıvırmayı ve bunu izleyen işlemleri etkileyen en önemli etmenlerden biri de
……………………. derecesidir.

26. Kıvırmada başarı, ……………………. çeşidi ve toplama standardı ile yakından
ilgilidir.

27. Çeşitli etmenlere bağlı olarak toplam ……………………… 15–60 dakika ve kıvırma
sayısı da 2–6 arasında değişebilir.

28. Kıvırma işlemi, çay yaprağında cereyan eden …………………… tepkimelerin
düzenini değiştirir.

29. Sınıflandırılıp paketlendikten sonra çay ……………………. sunulur.

30. Siyah çay üretiminde ikinci önemli aşama ……………………… dır.
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DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST

Siyah çay üretmek üzere ham madde alıp işlemeye gönderme işlemlerini
uygulayınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Faaliyet ön hazırlığı

1. Çalışma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?

2. Kullanılacak araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?

3. Kullanacak malzemelerin uygunluğunu kontrol ettiniz mi?

İş güvenliği

4. İş önlüğü giydiniz mi?

5. Çalışırken uygun el aletlerini kullandınız mı?

6. Kullanılan araç gereçleri işlem sonunda kaldırdınız mı?

Çay yapraklarını kıvırmaya almak

7. Soldurulurmuş çay yapraklarını kıvırma makinesine aldınız mı?

8. Kıvırma makinesinin görevlerini belirlediniz mi?

9. Kıvırma makinesinin çalışma şeklini belirlediniz mi?

10. Kıvırma makinesi çeşitleri nelerdir öğrendiniz mi?

11. Düz kıvırma makinesini tanıdınız mı?

12. Presli kıvırma makinesini tanıdınız mı?

13. Göbekli kıvırma makinesini tanıdınız mı?

14. Rotervan makinesini tanıdınız mı?

15. Rotervan makinesinin görevlerini belirlediniz mi?

16. Rotervan makinesinin çalışma şeklini belirlediniz mi?

17. Rotervan makinesinin işletmeye alınmasında ve işletme
sırasında yapılacak işlemleri belirlediniz mi?

18. CTC makinesini tanıdınız mı?

19. CTC makinesi çeşitlerini öğrendiniz mi?

20. CTC makinesinin çalışma şeklini belirlediniz mi?

21. CTC makinesinin kısımlarını öğrendiniz mi?

22. Soldurmadan bantla gelen çay yapraklarını kıvırmaya alma
işlemini yaptınız mı?
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Çay yapraklarının kıvırma işleminin yapılması

23. Kıvırmayı tanımladınız mı?

24. Ortodoks sistemini öğrendiniz mi?

25. Kıvırmanın mekanizmasını öğrendiniz mi?

26. Kıvırma süresi ve sayısını öğrendiniz mi?

27. Çay yaprağının çeşitlerini öğrendiniz mi?

28. Solma derecesi hakkında araştırma yaptınız mı?

29. Kıvırma makinesinin yükü ve hızını öğrendiniz mi?

30. Basıncın derecesi ve uygulama şeklini öğrendiniz mi?

31. Sıcaklık sonuçlarını belirlediniz mi?

32. Oksidasyona sevki işlemini başarıyla gerçekleştirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise diğer
modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

1. D

2. D

3. D

4. Y

5. Y

6. D

7. D

8. D

9. Y

10. D

11. D

12. D

13. D

14. Y

15. Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

1. D

2. Y

3. D

4. D

5. Y

6. D

7. Y

8. D

9. Y

10. D

11. D

12. Y

13. Y

14. D

15. Y

16. Y

17. D

18. D

19. D

20. D

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1. C

2. A

3. D

4. D

5. C

6. B

7. E

8. B

9. A

10. C

11. B

12. E

13. C

14. D

15. C

16. D

17. C

18. E

19. A

20. D

21. Oksidasyon

22. Kıvırma

23. Sıcaklık

24. Kıvırma

25. Solma

26. Çay yaprağının

27.
Kıvırma
süresi

28. Kimyasal

29. Tüketiciye

30. Kıvırma
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