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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 541GIO107 

ALAN Gıda Teknolojisi 

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

MODÜLÜN ADI Siyah Çayda Kurutma 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, oksidasyon olmuĢ çay yapraklarını kurutma 

makinesine (fırına) alma yeterliliğinin kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Yok 

YETERLĠK Siyah çayı kurutmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli araç gereç sağlandığında tekniğine uygun Ģekilde 

çay yapraklarını kurutma (fırın) makinesinde 

kurutabileceksiniz. 

Amaçlar  
1. Oksidasyon iĢlemi yapılmıĢ çay yapraklarını kurutma 

makinesine (fırına) alabileceksiniz. 

2. Çay yapraklarını tekniğe uygun Ģekilde kurutma 

makinesinde (fırında) kurutabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Kurutma makinesi (fırın), sevk bantları, internet 

Ortam: Teknoloji sınıfı, kütüphane, üretim atölyesi  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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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 neden olmuĢtur. Buna paralel olarak 

ambalajlamada tüketicinin aradığı üstün albeni niteliğinin ya da arz biçiminin, gramajda 

çeĢitlenme gereksinimlerinin önem kazanması gibi faktörler üretici kitlesini 

bilinçlendirmiĢtir. Bu durum üretici firmalar arasındaki rekabeti körükleyerek endüstriye 

yeni bir yön vermekte ve hızla geliĢmesine yardımcı olmaktadır. Bu geliĢmeler 

doğrultusunda sektörde nitelikli ara eleman ihtiyacı artmaktadır. 

  

Çay üretimi ve iĢleme bölgesel üretime dayalı geliĢim gösteren  dallardır. 

  

Modül ile çay yapraklarının kurutma makinesine (fırına) nasıl alındığını ve kurutma 

iĢleminin gerçekleĢmesi için hangi aĢamalardan geçtiğini inceleyip gerekli bilgi ve uygulama 

becerisine sahip olabileceksiniz.  

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Oksidasyon iĢlemi yapılmıĢ çay yapraklarını tekniğe uygun Ģekilde kurutma 

makinesine (fırına) alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kurutma iĢlemi nedir? AraĢtırınız. 

 Kurutma süresi hakkında araĢtırma yapınız. 

 Çevrenizde bulunan en yakın çay fabrikasını ziyaret ederek kurutma iĢlemi ve 

çeĢitleri hakkında bilgi alınız. 

 Okulunuzun kütüphanesinden ve internet üzerinden araĢtırmalar yapınız. Elde 

ettiğiniz bilgileri sınıf arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ÇAY YAPRAKLARINI KURUTMA 

(FIRIN) MAKĠNESĠNE ALMA  
 

1.1. Kurutma Makinesi 
 

Kurutma iĢlemi, enzim aktivitesini durdurarak oksidasyona engel olmak ve mamul 

çayın kalitesini koruyabilmek için stabil bir ürün elde edebilmek amacıyla yapılır. YaĢ çay 

yaprağının ağırlıkça % 75-80’ini oluĢturan su oranı, soldurmada % 15–20 oranında, 

kurutmada da % 55–57 oranında azalarak son üründe % 3–4’e düĢer. Bu iĢlemi yapan 

makinelere kurutma makinesi denir. 

 

Resim 1.1: Kurutma makinesi (fırın) 

Kurutma makinesinde kurutma iĢleminin kalitesine etki eden etmenler; giriĢ ve çıkıĢ 

sıcaklığı, kurutma havasının debisi, dıĢ hava sıcaklığı, kurutulacak çayın serme kalınlığı ve 

kurutmanın süresidir. 

ARAġTIRMA 
 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.2. Kurutma Makinesinin Görevi 
 

Siyah çay üretiminde son iĢlem kurutmadır. Kurutmanın amacı, çay yaprağının nem 

kapsamını belli bir düzeye indirerek oksidasyonu durdurmak, kazanılan özelliklerin ve 

oluĢan maddelerin kaybolmasına engel olacak ortamı hazırlayarak siyah çayı depolanabilir, 

paketlenebilir ve taĢınabilir duruma getirmektir. Bu nedenle kurutma, yeĢil çay yaprağının 

siyah çaya iĢlenmesinde kritik bir iĢlem olarak kabul edilir.  

 

Kurutma, oksidasyonu durduran ve çayın kazandığı özellikleriyle birlikte konserve 

edilmesini sağlayan bir iĢlemdir. 

 

Geçen yarım yüzyıl içinde siyah çayın iĢlenmesindeki soldurma ve çay yapraklarının 

ezilip parçalanma iĢlemlerinde önemli değiĢikliklerin gerçekleĢtirilmiĢ olmasına karĢın 

kurutma tekniğinde temelde bir değiĢiklik olmamıĢtır. Oksidasyon tamamlandığı zaman nem 

kapsamı yaklaĢık % 45–50 olan çay yaprağı, kurutularak siyah çaya dönüĢtüğünde % 3 

civarında nem içerir. Kurutma, sonsuz zincir Ģeklindeki tabla üzerinde hareket eden okside 

olmuĢ çay yaprağına sıcak hava üflenerek gerçekleĢtirilir. Fırına giren havanın sıcaklığı 90–

100 °C arasında ve çıkan havanın sıcaklığı da 50-55 ºC arasında değiĢir. Kurutma iĢlemi 20–

25 dakika arasında tamamlanır. 

 

1.3. Kurutma Makinesinin ÇalıĢma ġekli 
 

ġekil 1.1’de merkezî sistem çay kurutma makinesinin belli baĢlı ana parçaları 

görülmektedir.  

 

ġekil 1.1: Çay kurutma fırınının çalıĢma Ģeması 

ġekilde görülen fırın ısıtıcıları ölçülerine göre değiĢebilen, 5–6–7–8 sıralı serpantinli 

borularla imal edilmiĢtir.  
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Resim 1.2: Fırına sıcak hava sağlayan serpantinli ısıtıcılar 

YaklaĢık 6–8 atü doymuĢ buharla çalıĢmakta, çalıĢma Ģartlarında 550.000 Kcal/h’lik 

enerji verilmektedir. Vantilatör vasıtası ile emilerek kurutma bölümüne yaklaĢık 20.000 

m3/h’lik hava verilmektedir.  

 

Resim 1.3: Kurutma makinesine hava veren vantilatör 

100 °C’de 20.000 m3/h’lik hava ile kurutma fırını kapasitesine yakın yaklaĢık 15.000 

kg/güne ulaĢabilmektedir. Bu kapasiteye ulaĢabilmek için kısaca değinilecek bir hayli faktör 

rol oynamaktadır. 

 

Kurutma bölümü de iki ana bölümden oluĢmaktadır. Kurutma iĢleminin oluĢtuğu 

kısımda 6 kademede toplam 240 adet delikli krom palet bulunmaktadır. 78, 80 ve 82 adet, 

palet zinciri vasıtası ile ikiye bölünerek kademeleri oluĢturmaktadır. 
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Resim 1.4: Delikli paletler 

Ön bölümde tek kademede deliksiz 46 adet krom yaĢ çay paleti bulunmaktadır (Resim 

1.5).  

 

YaĢ çay paletinin hemen önünde kıvrılmıĢ çayın veriliĢ kalınlığını ayarlayıcı kelebek 

bulunmaktadır (Resim 1.6).  

  

Resim 1.5: YaĢ çay paletleri      Resim 1.6: Kalınlık ayarı 

YaĢ çay paletleri ile giden kıvrılmıĢ çaylar en üst kademeye dökülmekte, 

kademelerdeki yolları takip ederek en alt kademeye oradan da süpürgelik vasıtası ile istavroz 

(kuru çay boĢaltma kelebeği) taĢıyıcı banda dökülmektedir. Kurutma kademelerinin ara 

kısmında kalınlık ayarlayıcı ve hava tutucu kademe siperlikleri bulunmaktadır. Önce arka 

kısımlarda siperlik ve "C" sacı denilen yine hava tutucu ve kaçak çayları yakalayan 

siperlikler bulunmaktadır. 
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ġekil 1.2: Marshall fırınının çalıĢma Ģeması 

Türkiye’deki çay iĢleme tesislerinde kullanılan kurutma fırınları W. Jakson’un 

kurduğu firma olan “Marshall’s Tea Machinery’Co.”nun 1935 modeli, 6 ft’lik (1.82 m) 

Marshall “Quality” fırınlarının MKE kurumunca kopya edilerek imal edilmiĢ tipleridir. Bazı 

özel çay fabrikalarında ise akıĢkan yataklı fırın (hamro fırın) kullanılmaktadır. Bu fırın 

vibratörlü motorlarla çalıĢmaktadır. 

 

Çay kurutma fırınları bant geniĢliğine göre isimlendirilir. 1960’lı yıllara kadar 

kullanılagelen kurutma fırınlarının kapasiteleri aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. 

 

Kurutma Kapasitesi (kg/h çay) 

Kurutma Fırını  

(Marshall) 

Okside yaprağının rutubeti 

% 61.5 rutubetle % 66.2 rutubetle 

3 ft. (0.91 m) 91 kg 64 kg 

4 ft. (1.22 m) 127 kg 98 kg 

5 ft. (1.52 m) 177 kg 145 kg 

6 ft. (1.82 m) 240 kg 204 kg 

Tablo 1.1: Oksidasyonu tamamlanmıĢ yaprağın rutubet derecesine bağlı olarak fırınların çay 

kurutma kapasiteleri 

 

GiriĢ 

sıcaklığı 

 ºC 

Egzoz 

sıcaklığı 

 ºC 

Okside 

yaprağın  

rutubeti 

% 

Fırına verilen 

okside yaprak  

kg 

BuharlaĢtır

ılan rutubet 

miktarı  

kg/h 

Alınan 

 kuru çay 

kg/h 

102 ºC 49 ºC % 72 503 kg/h 363 kg/h 140 kg/h 

102 ºC 49 ºC % 69 526 kg/h 363 kg/h 163 kg/h 

102 ºC 49 ºC % 62 585 kg/h 363 kg/h 222 kg/h 

102 ºC 49 ºC % 58 625 kg/h 363 kg/h 262 kg/h 

Tablo 1.2: GeliĢtirilmiĢ yeni tip 180 cm (6 ft.) bant geniĢliğinde Marshall “Quality” fırını 

kurutma kapasitesi 
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GiriĢ 

sıcaklığı 

 ºC 

Egzoz 

sıcaklığı 

 ºC 

Okside 

yaprağın  

rutubeti 

% 

Fırına verilen 

okside yaprak  

kg 

BuharlaĢtır

ılan rutubet 

miktarı  

kg/h 

Alınan 

 kuru çay 

kg/h 

102 ºC 49 ºC % 72 755 kg/h 544 kg/h 211 kg/h 

102 ºC 49 ºC % 69 788 kg/h 544 kg/h 244 kg/h 

102 ºC 49 ºC % 62 877 kg/h 544 kg/h 333 kg/h 

102 ºC 49 ºC % 58 938 kg/h 544 kg/h 394 kg/h 

 

Tablo 1.3: “Hot feeder system 180 cm (6 ft.)’lik Marshall fırını kurutma kapasitesi 

 

Çay kurutma fırınlarında yapılacak bakım onarım iĢlemlerinde aĢağıdaki hususların 

gözden geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekir. 

 

 Fırınların kurutma bölümleri tamamen sökülerek aĢınan yatak, mil ve diĢlilerin 

onarılması veya yenilenmesi gerekir. 

 Düz ve delikli paletlerin tek tek elden geçirilmesi, gerekli tamir ve bakımlarının 

yapılması, pim yuvalarının kontrol edilerek onarılması, paletlerin yıkanması 

gerekir. 

 Kademe yatakları ve kızakların bakımının yapılması, zincirlerin tek tek elden 

geçirilmesi, değiĢtirilmesi gereken parçaların değiĢtirilmesi gerekir. 

 Fırından çayı dıĢarı atan kelebeğin keçelerinin yenilenmesi, kelebeğin 

yüzeylerinin düzeltilmesi ve yuvasında meydana gelen ovalleĢmelerin 

düzeltilmesi gerekir. ÇalıĢma esnasında hava kaçağı ve kuru çayın uçarak 

banttan dıĢarı dökülmesi önlenmelidir. 

 Kademelerdeki yelpazelerin bakımının yapılması, düĢey durumda durmalarının 

sağlanması gerekir. Fırın yan kenar izolasyon levhalarının yerlerine takılması 

gerekir. 

 Fırının hava kaçıran yerlerinin bakımı yapılmalı, keçe ve brandaların eskiyenleri 

yenilenmeli böylece hava kaçakları önlenmelidir. 

 Fırın ısıtıcılarının ve aspiratörlerinin bakımı yapılmalı, ısıtıcılarda birikmiĢ 

kafein ve lifler sürekli temizlenmelidir.  

 Vantilatörlerin fanları ve kanatları, fırın davlumbazları kontrol edilerek 

temizlenmelidir. 

 

1.4. Kurutma Makinesinin ÇeĢitleri 
 

Türkiye’deki çay iĢleme tesislerinde kullanılan kurutma fırınları W.Jakson’un kurduğu 

firma olan Marshall’s Tea Machinery’Co.’nun 1935 modeli, 6 ft’lik (1.82 m) Marshall 

“Quality” fırınlarının MKE kurumunca kopya edilerek imal edilmiĢ tipleridir. 

 



 

 9  

Çay kurutma fırınları bant geniĢliğine göre isimlendirilir. 

 

 

ġekil 1.7: Marshall tipi fırın 

Yeni tip fırınların, klasik tip kurutma fırınlarından ayrılan yönü, Ģok kurutma 

uygulanmasıdır. ġok kurutma, çay yapraklarını kısa bir süre yüksek sıcaklıkta bırakmak 

Ģeklinde tanımlanabilir. Marshall firmasının “hot feeder system” kurutma fırınında yaprak 

beslenen banda, fırın içindeki paletlerin benzeri olan delikli ve havayı geçiren tipte paletler 

monte edilmiĢtir. ġok kurutma konusunda baĢka bir örnek de Davidson firmasının “Sirocco 

two stage drier” tipidir. Ülkemizde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunca imal edilen 6 ft 

(1.82 m) bant geniĢliğindeki çay kurutma fırını kopya imalat olarak yapılmıĢtır. Ġlk kurulan 

çay fabrikalarına dıĢ alımla getirilen 1935 yılı modeli orijinal Marshall fırını MKE tarafından 

imal edilmiĢtir.  
 

MKE imalatından sonra çay kurutucuları, Biltem Makine- Ġstanbul, BaĢar Makine-

Ġstanbul firmalarınca ve Rize’de Mustafa Susuz Atölyesi’nde imal edilmiĢtir. Müsan Makine 

tarafından Ankara’da çay kurutma fırını imal edilmiĢtir. Mustafa Susuz imalatı kurutucu, çay 

soldurma iĢlemi için de baĢarıyla kullanılmaktadır.  
 

Ayrıca bazı özel ve devlet fabrikalarında “Hamro Fırın (akıĢkan yataklı fırın)” 

kullanılmaktadır. Bunlar vibratörlü motorlarla çalıĢmaktadır (Resim 1.8.a-b). 

    

Resim 1.8.a: Hamro fırın                                          Resim 1.8.b: Hamro fırın 
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1.5. Kurutma Makinesinin Kısımları 
 

Kurutma makineleri genel olarak “çay yürütme rampası” ve “çay kurutma fırını” 

olarak iki kısımdan oluĢmaktadır. Çay yürütme rampası, çayın kurutma fırınına girmeden 

önce bir hazneye döküldüğü ve buradan kalınlık ayar kelebeği ile istenilen kalınlıkta fırına 

yüklendiği kısımdır. 

 

ġekil 1.3: Kurutma fırını yerleĢim Ģekli ve ana kısımları 
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1-Isıtıcı 

2-Davlumbaz 

3-Buhar giriĢi 

4-Kondens çıkıĢı  

5-Soğuk hava giriĢi 

6-Vantilatör 

7-Davlumbaz (Isıtıcı pantolonu) 

8-Kurutma bölümü 

9-Kuru çay paleti 

10-YaĢ çay paleti 

11-DiĢli grubu 

12-Kalınlık ayar kelebeği  

13-Yükleme haznesi 

14-Kuru çay boĢaltma kelebeği 

15-Kuru çay boĢaltma 

16-Zincir tahrik motoru 

17-Süpürgelik zinciri 

18-Kademeler 

19-Palet zincirleri 

20-Termometre bağlantı yeri 

ġekil 1.4: Çay kurutma makinesi (fırın) ve kısımları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Oksidasyon ünitesinden çıkmıĢ olan 100 kg’lık çayı kurutma makinesinde (fırında) 

kurutmak üzere hazır hâle getiriniz. 

 

Kullanılacak araç gereçler 

 

 Kurutma makinesi (fırın) 

 Sıcaklık ölçme aletleri 

 Bant sistemi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kurutma makinesini ayarlayınız.  

 Fırınların temizliğini kontrol 

ediniz. 

 Serilme kalınlığına dikkat ediniz. 

 

 Kurutma makinesinin bantlarını ayarlayınız. 

 Bantların gergin ve düzgün olmasına 

dikkat ediniz. 

 Oksidasyondan gelen çayın otomatik 

bant vasıtasıyla fırınlara 

yüklenmesini sağlayınız. 

 Kurutma makinesine gelen sıcak havanın 

derecesini belirleyiniz. 

 Sıcaklığın uygun değerlerde 

olupolmadığına dikkat ediniz. 

 Giren havanın sıcaklık derecesini 

kontrol ediniz. 

 

 Çayı kurutma makinesine alınız. 

 Fırının rejime girmesi için 15–20 

dakika boĢta çalıĢtırmaya dikkat 

ediniz. 

 Fırın damper kapak ayarlarını kontrol 

ediniz. 

 Oksidasyon makinesinden gelen çay 

yapraklarını kurutma makinesine 

alınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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UYGULAMALI TEST  

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Kurutma makinesini ayarlayabildiniz mi?   

2. Kurutma makinesinin bantlarını ayarlayabildiniz mi?   

3. Gelen sıcak havanın derecesini belirleyebildiniz mi?   

4. Çayı kurutma makinesine alabildiniz mi?    

 

 

DEĞERLENDĠRME  

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kurutma, kıvrılmıĢ ve okside olmuĢ çay yaprağının fırınlanarak nem oranını hangi 

seviyeye indirme iĢlemidir? 

A) % 1–2 

B) % 1–3  

C) % 2–4 

D) % 2–6  

 

2. Kurutmada giriĢ sıcaklığı hangi değerler arasında olur? 

A) 90 - 100 
0
C  

B) 60 - 70 
0
C  

C) 100 - 120 
0
C  

D) 80 - 110 
0
C  

 

3. Kurutmada çıkıĢ sıcaklığı hangi değerler arasında olur? 

A) 50-55
0
C 

B) 30-55
0
C 

C) 40-70
0
C  

D) 25-60
0
C  

 

4. KayıĢ kasnak düzeni olmayan fırınlarda devir ayarları nasıl yapılır? 

A) Elle 

B) Varyatör 

C) Otomatik 

D) Hepsi  

 

5. AĢağıdakilerden hangisi kurutma olayını etkilemez? 

A) Fırına giren havanın sıcaklık derecesi  

B) Paletler 

C) Havanın debisi 

D) Çayların fırın içinde kalma süresi 

 

6. Çay imalatı sırasında kurutma (fırın) hangi iĢlemden sonra gelir? 

A) Soldurma  

B) Kıvırma 

C) Oksidasyon  

D) Depolama 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Fırının ön bölümde tek kademede deliksiz olan kaç adet krom yaĢ çay paleti 

bulunmaktadır? 

A) 20 

B) 46 

C) 41 

D) 60 

 

AĢağıdaki boĢluklara tabloda verilen uygun kelimeleri yazınız.  

 

8. Fırınlarda baĢlıca iki ayar vardır: Birincisi …………………… ayarıdır ki çayların 

ince ve kalın tabakalar hâlinde serilmesini sağlar. Ġkincisi ise…………… …olup 

çayların fırın içinde kalma müddetini belirler. 

 

9. Kurutma kademelerinin ara kademelerinde …………………………… ayarlayıcı 

ve……………………. kademe siperlikleri bulunmaktadır. 

 

10. YaĢ çay paletinin hemen önünde kıvrılmıĢ çayın veriliĢ kalınlığını ayarlayıcı 

………………………….. bulunmaktadır. 

 

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

Hava tutucu  

Kalınlık (palet) 

Pompa 

Kalınlık 

Devir (kayıĢ-kasnak 

Kelebek 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 

okside olmuĢ çay yapraklarını kurutma makinesinde (fırında) kurutabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan çay fabrikalarını ziyaret ederek kurutma iĢlemi ve çeĢitleri 

hakkında bilgi alınız. 

 Okulunuzun kütüphanesinden ve internet üzerinden gerekli araĢtırmaları 

yapınız. HazırlamıĢ olduğunuz çalıĢmayı sınıf arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. ÇAY YAPRAKLARINI KURUTMA 

MAKĠNESĠNDE (FIRINDA) KURUTMA 
 

2.1. Kurutmanın Tanımı ve Önemi  
 

Kurutma, kıvrılmıĢ ve okside olmuĢ çay yaprağının fırınlanarak nem oranını % 2–4 

seviyelerine indirme iĢlemidir. Kurutmanın amacı; enzim oksidasyonunu durdurarak 

kazanılan özelliklerin ve oluĢan maddelerin kaybedilmesine engel olacak ortamı oluĢturmak, 

çayı depolanabilir, paketlenebilir ve taĢınabilir duruma getirmektir. 

 

Kurutmada giriĢ sıcaklığı 90–100 0C, çıkıĢ sıcaklığı 50–55 0C arasında olur. ÇıkıĢ 

dereceleri farklı davlumbaz sistemlerine göre değiĢebilir. 

 

Fırına giren havanın sıcaklık derecesi, debisi, palet üzerindeki yaprak kalınlığı ve 

çayların fırın içinde kalma müddeti, kurutma olayını etkiler. 

ARAġTIRMA 
 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Resim 2.1: Çayın fırına yüklenmesi 

 

Resim 2.2: Kurutma iĢlemi 

Fırınlarda baĢlıca iki ayar vardır. 

 

 Kalınlık (palet) ayarı: Çayların ince ve kalın tabakalar hâlinde serilmesini 

sağlar.  

 Devir (kayıĢ-kasnak veya varyatör) ayarı: Çayların fırın içinde kalma süresini 

belirler. 

 

Fırının içindeki kurutucu tablalara hareket bir kasnak vasıtasıyla verilmektedir. Bu 

kasnak ise beĢ kademeden ibarettir. 
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Çay yaprağı; 

 Birinci kademede  32 dakika, 

 Ġkinci kademede     27 dakika, 

 Üçüncü kademede      21 dakika, 

 Dördüncü kademede   17 dakika, 

 BeĢinci kademede     12 dakikafırın içinde kalır. Böylece kurutma iĢlemi 

yapılmıĢ olur. 

 

KayıĢ kasnak düzeni olmayan fırınlarda devir ayarları varyatörler vasıtasıyla yapılır. 

Varyatör ayarları, çaylar fırından 27 ile 32 dakika arasında çıkacak Ģekilde yapılır. 

 

2.2. Kurutma Sırasında Meydana Gelen Fiziksel ve Kimyasal 

DeğiĢiklikler 
 

Kurutma sonunda siyah çayda enzimatik ve kimyasal faaliyetler durur. 

 

 Fiziksel değiĢiklikler: Kurutma anında buharlaĢarak yiten su nedeniyle 

soldurulmuĢ çay yaprağının ağırlıkları yarıdan daha fazla azalır. l kg siyah çayın 

üretilebilmesi için yeĢil çay yaprağından yaklaĢık 1.1–1.8 kg arasında su 

buharlaĢır. 

 

Kahverengi ya da bakırımsı kırmızı rengini kurutma sonucunda kaybolan okside 

olmuĢ çay yaprakları ise siyah çaya dönüĢür. 

 

 

Resim 2.3: Kurutma makinesinin çalıĢma esnasındaki resmi 
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 Kimyasal değiĢiklikler: Polifenol oksidaz enzim dâhil öteki tüm enzimler 

kurutma anında aktivitesini kaybeder. 

 

Bu nedenle siyah çayda biyokimyasal tepkimeler durur, okside olmuĢ çay 

yaprağındaki polifenollerin yüksek kurutma sıcağında proteinlerle birleĢmeleri 

sonucunda buruk tat azalır. 

 

Kurutma öncesi çeĢitli nedenlerle çay yaprağına bulaĢmıĢ bulunan bakteri ve 

mantarlar yüksek sıcaklıkta yaĢantılarını tümüyle yitirir. Bu nedenle siyah çayda 

mikroorganizma faaliyetleri görülmez. 

 

Aroma oluĢumunda kurutma önemli bir göreve sahiptir. Kurutma sonucu aroma 

bileĢiklerinin miktar ve oranlarındaki değiĢme, üretilen siyah çayın aroması üzerine önemli 

etki yapar. Kurutma sonunda fermente olmuĢ çay yaprağının aromasına göre tamamıyla 

farklı bir aroma ortaya çıkar. 

 

2.3. Kurutma Tekniği 
 

Kurutmanın temeli, sıcak hava ile temas ettirilen okside olmuĢ çay yaprağının nem 

kapsamını belli bir düzeye indirmektir. Yani sıcak havanın önce en kuru çay yaprağı ile 

temas ettirilmesidir.  

 

Eskiden tepsilerle yapılan kurutma iĢlemi, geliĢen teknolojiyle modern makineler ve 

sonsuz zincir Ģeklinde hareket eden kademeli tablalar ile gerçekleĢmektedir.  

 

Tablaların kademeli oluĢunun bir yararı yüksek sıcaklıkla karĢılaĢan çay yapraklarında 

kabuk bağlamayı önlemek, ikinci bir yararı da sıcaklığın ekonomik Ģekilde kullanılmasını 

sağlamaktır. 

 

Çay kurutma fırınları baĢlıca üç kısımdan oluĢur. Bunlar;  

 Fırın,  

 Hava ısıtıcısı, 

 Vantilatördür. 

 

Resim 2.4: Kurutma makinesinin üç kısmı 
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2.4. Çayın Kurutulmasına Etki Eden Faktörler 
 

ÇeĢitli etmenler çayın kurutulması üzerine etki yapar. Bunlar;  

 

 Fırına giren ve fırından çıkan havanın sıcaklık dereceleri,  

 Havanın hacmi,  

 Çay yaprağının fırına yüklenmesi,   

 Kurutma süresidir.  

 

2.5. Fırına Giren ve Çıkan Havanın Sıcaklık Derecesi 
 

KoĢullara bağlı olarak fırına giren havanın sıcaklığı genelde 90-100 °C arasında ve 

çıkan havanın sıcaklığı da 50 – 55 °C arasında değiĢmektedir. Çay yaprağında 

oksidasyonunu kısa sürede önleyebilmek için fırına giren havanın sıcaklığı olabildiğince 

yüksek tutulur. Aksi hâlde oksidasyon bir süre daha hızlı Ģekilde sürebilir. Bu da çay 

deminin zayıf olmasına, çözünebilir maddelerle esansiyel (koku) yağların kaybolması ve 

aromanın azalmasına yol açar. 

 

 

Resim 2.5: Sıcaklığın kontrol edilmesi 

 

Fırından çıkan havanın sıcaklığı da en az fırına giren havanın sıcaklığı kadar 

önemlidir. Genellikle fırından çıkan havanın sıcaklığının 52 °C civarında olması 

önerilmektedir.  

 

Uygun biçimde yapılan bir kurutma sonunda çay yaprakları herhangi bir zarara 

uğramadan içerdiği suyu buharlaĢtırarak yitirir. Fırından çıkan hava sıcaklığının 52 °C'nin 

üzerinde bulunması hâlinde kısa sürede fazla miktarda su yitiren çay yapraklarının üst 

kısımları kuruyarak sert çatlaklar oluĢur. Bu durum, daha önce de belirtildiği gibi kabuk 

bağlama Ģeklinde ifade edilir. Kabuk bağlayan siyah çayın demi zayıf ve sert olur.  

 

Az soldurulmuĢ çay yapraklarının kabuk bağlama olasılığı, fazla soldurulmuĢ çay 

yapraklarından daha güçlüdür. Kabuk bağlayan siyah çay, ilk bakıĢta iyi kurumuĢ gibi 

görünürse de gerçekte durum böyle değildir. Katı tabakaların altında buharlaĢamadan kalan 

su, bir süre sonra ince yarıklardan buharlaĢıp kaybolurken çay grimsi bir renk alır.  
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Gereğinden fazla kurutularak siyah çayın su oranının normalin altına düĢürülmesi de 

sakıncalıdır. Savurganlığa yol açması ve ekonomik olmaması bir yana, uzun süre yüksek 

sıcaklıkta kurutulan çayın niteliği de olumsuz Ģekilde etkilenir. Kurutma fırınının termal 

(sıcaklık) etkinliği, genellikle fırına giren ve fırından çıkan havanın sıcaklık farkına göre 

belirlenir. Siyah çayın nem içeriği de dikkate alınmak suretiyle fırına giren ve çıkan hava 

sıcaklıkları arasındaki farkın büyüklüğü oranında termal etkinlik de artar.  

 

Genellikle fırından çıkan havanın sıcaklığı 52°C civarında olduğu zaman kurutmanın 

iyi ve ekonomik Ģekilde yapıldığı kabul edilmektedir. Bu durumda siyah çayın değiĢik 

koĢullarda nem içeriği % 2.5 ile % 3 arasında değiĢir. 

 

Kurutma fırınında tabladan tablaya aktarılan çay yapraklarından yiten su miktarları 

eĢit değildir. En fazla su üst tablada bulunan çay yapraklarından yiter.  

 

Resim 2.6: Fırının iç kısmı 

AĢağı tablalarda çay yapraklarından buharlaĢan su, güçlükle fark edilebilecek 

miktardadır. Fırının en üst bandına verilen ve sıcaklığı yaklaĢık 27 °C olan oksidasyona 

uğramıĢ çay yaprağı adeta yaĢ hâldedir. Fırına alt tarafından giren ve sıcaklığı kuru 

termometrede 93 °C, yaĢ termometrede 38 °C olarak ölçülen sıcak hava, yukarı doğru 

hareket ederken tablaların üzerinde bulunan çay yapraklarını bir yandan ısıtıp kurutur ve bir 

yandan da buhar hâline dönüĢen suyu absorbe eder. Absorbe edilen su buharı miktarı arttıkça 

fırın içindeki havanın sıcaklığı düĢer. En üst tablaya gelindiğinde 60 °C’ye kadar düĢen 

havanın sıcaklığı fırın çıkıĢında 50 - 55 °C arasında değiĢiklik gösterir. Buna karĢın fırın 

içinde aĢağıdan yukarı doğru hareket eden havanın sıcaklığı yaĢ termometrede önemli bir 

değiĢiklik göstermez. Sıcak havanın fırına giriĢinde yaĢ termometrede 38 °C olarak ölçülen 

sıcaklık havanın fırından çıkıĢında da değiĢmeden kalır. 

 

Kurutma fırınında üst tabladan aĢağıdaki tablalara doğru yer değiĢtirerek hareket eden 

çay yapraklarından kaybolan su miktarları, tablaların fırın içindeki konumuna fırına giren ve 

çıkan havanın sıcaklık derecelerine bağlı olarak değiĢir.  

 

ġekil 2.1’de görüldüğü gibi kurutma fırınında çay yapraklarındaki su, en üstteki 1. 

tabladan aĢağıdaki 4. tablaya kadar doğrusal bir Ģekilde buharlaĢarak yitmektedir. Dördüncü 

tabladan sonra çay yapraklarından yiten su miktarı çok az olmakta ve 6. tablanın çıkıĢında 

kuru siyah çayın nemi % 3'e kadar düĢmektedir.  
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ġekil 2.2’de fırına giren ve çıkan hava sıcaklıklarının yüksek ve düĢük olması hâlinde 

çay yapraklarından kaybolan su miktarlarına ait veriler sunulmuĢtur. Sıcaklığın yüksek 

olması durumunda hızlı bir Ģekilde su kaybeden çay yaprakları kurumakta ve kabuk 

bağlamaktadır. ġekilden izlendiği gibi sıcaklığın yüksek olması durumunda ilk üç tablada 

çay yaprakları içerdikleri suyun yaklaĢık % 85'ini yitirmiĢtir. Fırın çıkıĢında siyah çayın su 

kapsamı % 2’ye değin düĢmüĢtür. Fırın sıcaklığının düĢük olması durumunda çay 

yapraklarından su yitmesi çok yavaĢ bir Ģekilde gerçekleĢmiĢ ve fırından çıkan kuru siyah 

çayın su kapsamı % 5 olarak belirlenmiĢtir. 

 

  

ġekil 2.1: Normal sıcaklıklarda yapılan 

kurutmada çay yapraklarında suyun kayıp 

olma durumu 

ġekil 2.2: DüĢük ve yüksek sıcaklık uygulanarak 

yapılan kurutmada çay yapraklarından suyun 

kayıp olma durumu 

 

Kurutma fırını içindeki havanın sıcaklığı ile çay yaprağının su kapsamı ve sıcaklığı 

arasındaki önemli iliĢki üzerinde çoğu kez durulmaz. Ancak anılan iliĢki çayın kurutma 

iĢleminde temel dayanağı oluĢturmaktadır. 

 

Çayın kurutulmasında fırına giren ve çıkan havanın sıcaklığı büyük önem taĢır. Eğer 

çıkan havanın sıcaklığı belirlenen derecenin altında ise ya fırına giren havanın sıcaklığı 

yükseltilir ya da tablalar üzerinde serilen çay yaprağının kalınlığı artırılır. Eğer fırından çıkan 

havanın sıcaklığı belirlenen derecenin üzerindeyse yanıklık olasılığını giderebilmek için 

fırına giren havanın sıcaklığı azaltılmalıdır. 

 

Önemi nedeniyle fırın sıcaklıkları doğru bir Ģekilde belirlenmelidir. Sıcaklık kaydedici 

cihazlar herkes tarafından kolayca görülebilecek bir yere konulmalıdır. Fırından çıkıĢ 

sıcaklığının uygun Ģekilde belirlenmesi için termometre, en üst tablanın orta kısmına gelecek 

ve çay yaprağından yaklaĢık 2.5 cm yükseklikte olacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir. 
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2.6. Havanın Hacmi 
 

Çay kurutma iĢleminde büyük etkisi olan havanın hacminin önemi, uygulamada 

çoğunlukla yeteri kadar anlaĢılamamıĢtır. Fırına giren havanın hacmi, fırından 

uzaklaĢtırılacak nem miktarı ve fırın sıcaklığının ayarlanması yönünden büyük önem taĢır.  

 

Bir kurutucunun buharlaĢtırma kapasitesi etkili olan ısıya, etkili ısı da fırına giren 

havanın hacmine ve sıcaklığına bağlıdır. Kurutma koĢullarının ayarlanmasında en kolay 

yöntem hava akım miktarını değiĢtirmektir. Eğer havanın hacmi istenilen miktarın altındaysa 

yeterli ısının sağlanabilmesi için havanın sıcaklığı artırılır. Uygulamada da arzulanan 

randımanın sağlanamaması durumunda sıcaklık yükseltilir.  

 

Bir kurutucunun kapasitesi, havanın hacmi artırılmak suretiyle de yükseltilebilir. 

Ancak fırına verilecek havanın hacmi, fırın sıcaklığının düĢmesine ve dolayısıyla kurutmanın 

olumsuz Ģekilde etkilenmesine neden olmamalıdır. Fırındaki hava akımının yetersizliğine ise 

çoğunlukla vantilatörün düĢük hızla çalıĢması yanında tablalar üzerinde bulunan geçit 

deliklerinin çok düĢük ya da tıkalı olması veya vantilatör valflarının kapalı olması neden 

olur. 

 

Hava akımının belli düzeyin üzerine çıkarılması, fırın içinde ufak çay yaprağı 

parçacıklarının uçmasına neden olacağı için istenmez. Sıcak havanın tablalar üzerinde 

bulunan deliklerden geçerek çay yaprağı katmanlarını kat edecek Ģekilde fırına verilmesi 

havanın doğrudan fırına üflenmesinden çok daha etkilidir. 

 

2.7. Çay Yaprağının Fırına Yüklenmesi 
 

Kurutma fırını içindeki tablalar üzerinde çay yapraklarının serilme kalınlığı hava 

akımını engellemeyecek yükseklikte olmalıdır. Bu durum ince çay yaprağı parçacıklarının 

havada olup olmadığına bakılmak suretiyle de kolaylıkla anlaĢılabilir. Kurutma fırınının 

normalin üzerinde yüklenmesi hâlinde kurutma süresinin uzatılmasına ve hava sıcaklığının 

yükseltilmesine gereksinme doğar. Bu da hava akımını değiĢtiren “geri basıncı” yükselterek 

düzensiz kurumaya ve çayda nitelik kaybolmasına yol açar. Ayarlanabilir yayıcılarla çay 

yaprakları tablalar üzerinde arada boĢluk kalmayacak ve hava akımını da önlemeyecek 

biçimde ve yeterli kalınlıkta serilmelidir (Resim 2.7.a-b). 

 

  

Resim 2.7.a: Çayın fırına yüklenmesi Resim 2.7.b: Çayın fırına yüklenmesi 
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Genel olarak ince ve küçük çay yaprakları tablalar üzerine ince serilmelidir. Daha 

kalın serilen iri ve kaba çay yapraklarının kuruma süreleri ince çay yapraklarına göre biraz 

daha uzundur. Fırından çıkan hava sıcaklığının durağanlık kazanması, tablalar üzerinde çay 

yapraklarının iyi ve uygun serildiğinin de bir göstergesidir. 

 

Çay yaprakları fırın içinde bir tabladan ötekine aktarıldığı zaman, aktarmanın 

yapıldığı yerlerde üst üste yığılma nedeniyle kabalıklar oluĢabilir. Bu kabalıklar, yayma 

kalınlığına göre dikkatle ayarlanmıĢ olan içteki yayıcılar yardımıyla düzleĢtirilmelidir. Eğer 

bu yayıcılar gereğinden fazla yükseğe kaldırılırsa düzleĢtirme yönünden etkisiz hâle gelir. 

Çok fazla alçaltılmaları hâlinde bir bölüm yaprağın geride toplanmasına yol açılabilir. Bunun 

bir sonucu olarak kurumada düzensizlikler ya da daha alt tablalarda fazla kurumalar ortaya 

çıkabilir. 

 

Tablalar üzerinde çay yapraklarının serilme kalınlığı soldurma derecesiyle de 

yakından ilgilidir. Çay yapraklarının az soldurulmuĢ olması hâlinde fırının yükü azaltılabilir 

ve fazla soldurulmuĢ olmaları hâlinde fırının yükü artırılabilir. Fırından çıkan havanın 

sıcaklığının düĢük olması, fırının fazla yüklenmiĢ olduğunun da bir göstergesidir. Çıkan 

havanın sıcaklığının yüksek olması hâlinde fırın yükünün az olduğu ve artırılabileceği de 

anlaĢılabilir. Çıkan havanın sıcaklığı dikkatle izlenerek fırının uygun biçimde yüklenmesi 

sağlanabilir. 

 

2.8. Kurutma Süresi 
 

Çay yaprağının kuruma süresi, fırındaki havanın sıcaklığına, hacmine ve fırının 

yüklenme durumuna bağlıdır. Tablo 2.1'de görüldüğü gibi fırının yüklenmesi ve hava akımı 

sabit tutulduğunda 71 °C'de kurutmada 88 °C'deki kurutmanın iki katı  süre gerekmektedir.  

 

Eğer düĢük sıcaklıkla fırının yüklenmesi yarı yarıya azaltılırsa kurutma süresi de 

yarıya iner.  

 

Yüksek sıcaklıklarda yükleme durumu, siyah çayın nem kapsamını aynı kılabilmek 

için orantılı olarak artırılabilir ya da yükleme sabit tutularak kurutma süresi kısaltılabilir. 

Yükleme ve kurutma süresi arasındaki bu önemli iliĢki, özellikle yüksek sıcaklıklarda 

kurutma süresini kısaltmak için çay yaprağının serilme kalınlığının artırılmasına gerek 

olmadığını ortaya koymuĢtur. 
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A-FIRININ YÜKLENMESĠ VE HAVA AKIMI SABĠT 

Giren Havanın Sıcaklığı (
0
C) Kurutma Süresi (Dakika) 

71 42 

88 21 

100 15 

 

B-KURUTMA SÜRESĠ (21 Dakika) ve HAVA AKIMI SABĠT 

Giren Havanın Sıcaklığı  (
0
C) Yükleme Durumu 

71 88˚C’deki yükün 1/2’si 

100 88˚C’deki yükün 1/3 daha fazlası 

Tablo 2.1: Kuruma süresi ile fırının yüklenme durumu ve fırına giren havanın sıcaklığı 

arasındaki iliĢki 

 

Eğer fırın normalden az yüklenmiĢse kurutma süresi kısa, normalden fazla 

yüklenmiĢse kurutma süresi uzun olur. Burada önemli olan nokta, fırının normalden az 

yüklenmesinin sıcaklık savurganlığına ve fırının normalin üzerinde yüklenmesinin de 

kurutmanın düzgün olmamasına yol açmasıdır. Fırının yüklenmesinde bu iki husus önemle 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Genel olarak kurutma süresi 20 – 25 dakika arasında değiĢir. Kalın ve kaba çay 

yapraklarının kurutulmasında bu süre 24 – 25 dakika olmaktadır.  

 

Kurutma süresinin uzun tutulması, siyah çayın burukluğu ve kokusu üzerine olumsuz 

etki yapar. Öte yandan kurutma süresinin kısa olması da çay deminin zayıf olmasına yol 

açar.  

 

Kurutma süresi ile fırına giren hava sıcaklığı kombinasyonu ne olursa olsun çayın 

kurutma iĢlemini de düzene koyan, fırından çıkan havanın sıcaklığı dikkatle kontrol 

edilmelidir.  

 

Genellikle fırından çıkan havanın sıcaklığı 50 – 55°C arasında değiĢir. Fırından çıkan 

havanın sıcaklığının çok düĢük olması; fırın içinde yetersiz hava akımının bulunduğuna, 

yüklemenin çok fazla olduğuna ya da kurutma süresinin çok kısa tutulduğuna  iĢarettir.  

 

Eğer fırından çıkan havanın sıcaklığı çok yüksek ise çay yapraklarının fırın içindeki 

tablalara serilme kalınlıkları artırılabilir, kurutma süresi kısaltılabilir ya da bunlarla birlikte 

hava akımı azaltılabilir. Ancak bu hususta en güvenilir yol, aspiratör valflerini ayarlamak 

suretiyle hava akımını azaltmaktır. 
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2.9. Fırınların Kurutma Kapasitesi 
 

Fırınların kurutma kapasiteleri genellikle saatte kg olarak üretilen kuru çay miktarı 

Ģeklinde ifade edilir. Büyüklükleri 90–210 cm arasında değiĢen modern fırınların kurutma 

kapasiteleri temelde beĢ değiĢik etmenin etkisi altındadır. Bunlar:  

 

 Fırına giren havanın sıcaklığı  

 Fırından çıkan havanın sıcaklığı  

 Çay yapraklarının tablalar üzerindeki serilme kalınlıkları 

 Tablaların hareket hızı   

 Hava akımının hacmi 

 

Çay yapraklarının belli süre ve sıcaklıklarda baĢarılı bir Ģekilde kurutulmasında anılan 

etmenlerin dikkate alınması gerekir. Fırın sıcaklığı ile ilgili olarak kurutma kapasitesinde de 

büyük artıĢ görülür (Tablo 2.2). 

 

 

FIRIN SICAKLIĞI ( °C) KURUTMA KAPASĠTESĠ (kg) 

71.1 60 

87.8 120 

98.8 180 

Tablo 2.2: Fırın sıcaklığı ile kurutma kapasitesi arasındaki iliĢki 

 

Kurutma iĢlemine; yukarıda anılan beĢ etmene ek olarak kurutmaya alınan çay 

yapraklarının su kapsamları ile kuru siyah çayın nem kapsamı da etki eder.  

 

2.10. Kurutma Sırasında Çay Yapraklarında BuharlaĢarak 

Kaybolan Su Miktarı 
 

Kurutma anında çay yapraklarından buharlaĢarak kaybolan su miktarı temelde çay 

yapraklarının su kapsamlarına, bir baĢka deyiĢle solma derecelerine bağlıdır. Bu durum 

Tablo 2.3’te sunulan verilerden de açıkça görülmektedir. Çay yapraklarının su kapsamları 

yüzde olarak ve kuru maddede kg olarak ifade edilmiĢtir. Tablo 2.3’te görüldüğü gibi % 65 

su kapsayan soldurulmuĢ çay yapraklarından buharlaĢarak kaybolan su miktarı, su kapsamı 

% 55 olan çay yapraklarına göre yaklaĢık 1.5 kat daha fazla olmuĢtur. Su kapsamı % 70 olan 

çay yapraklarından buharlaĢarak kaybolan su miktarı ise su kapsamı % 55 olan çay 

yapraklarına göre yaklaĢık iki kat bulunmuĢtur.  
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Okside olmuĢ çay 

yapraklarının su 

kapsamları 

Kuru siyah çayın su 

kapsamı 

Her bir kg kuru siyah 

çay üretilebilmesi için 

buharlaĢarak kaybolan 

su miktarı  

kg 
% 

kg/kg kuru 

madde 
% 

kg/kg kuru 

madde 

55 1.22 4 0.042 1.178 

55 1.22 6 0.064 1.156 

55 1.22 8 0.087 1.133 

60 1.50 4 0.042 1.456 

60 1.50 6 0.064 1.436 

60 1.50 8 0.087 1.413 

65 1.86 4 0.042 1.818 

65 1.86 6 0.064 1.796 

65 1.86 8 0.087 1.753 

70 2.33 4 0.042 2.291 

70 2.33 6 0.064 2.269 

70 2.33 8 0.087 2.246 

Tablo 2.3: Kurutma anında çay yapraklarından buharlaĢarak kaybolan su miktarı 

 

Çay yapraklarının 

su kapsamları, % 

100 kg kuru çay üretilmesi için 

kullanılan çay yaprağının ağırlığı, 

kg 

BuharlaĢarak kaybolan 

su miktarı, kg 

50 200 100 

68 303 203 

70 323 223 

75 388 238 

80 485 385 

Tablo 2.4:   100 kg siyah kuru çay elde edebilmek için su kapsamları (soldurma dereceleri) 

farklı çay yapraklarından buharlaĢarak kaybolan su miktarları 

 

Tablo 2.4’te  % 3 nem içeren 100 kg siyah kuru çay üretilmek için su kapsamları, bir 

baĢka deyiĢle solma dereceleri farklı olan çay yapraklarından kurutma anında buharlaĢarak 

kaybolan su miktarları verilmiĢtir. Çizelgeden görüldüğü gibi solma derecesi azaldıkça çay 

yapraklarından buharlaĢarak yiten su miktarı artmaktadır. Örneğin, su kapsamı % 50 olan 

fazla soldurulmuĢ çay yaprağına göre su kapsamı % 80 olan az soldurulmuĢ çay yaprağından 

3.85 kat daha çok su, kurutma anında buharlaĢarak kaybolmuĢtur. 
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2.11. Çayın Kurutulmasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Kurutma fırınından çıkarılan ve sıcaklığı fırın sıcaklığına yakın olan çay, zaman 

kaybedilmeden soğutulmalıdır. Fırından çıkarıldıktan sonra soğutulmadan sıcak hâlde 

ambarlanan çay piĢmiĢ bir karakter kazanırken az da olsa niteliğini kaybeder. Bu nedenle 

uygun bir zemin üzerine serilerek fırından çıkarılan çayın sıcaklığı 35 °C’ye  kadar 

düĢürülmelidir. Derecelendirme ve sınıflandırma öncesi geçici depolama için bu iĢlem son 

derece önemlidir. 

 

Kurutma fırınından çıkan çay yaklaĢık % 3 nem içerir. Soğutma anında çay, az da olsa 

bir miktar nem absorbe eder. Bu aĢamada kazanılan nem miktarının yüksek olmamasına 

özellikle dikkat edilmelidir. Bunun için çayın soğutulma iĢlemi olabildiğince kısa sürede 

gerçekleĢtirilmelidir. 

 

Fırından çıkarıldıktan hemen sonra derecelendirilip sınıflandırılan çay, grimsi bir renk 

alır ve dıĢ kısımları gevrek olan çay parçacıkları kolaylıkla kırılır. Bu nedenle 

sınıflandırmadan önce çayın tüm parçacıklarının bütün bir Ģekilde ve aynı miktarda nem 

içerecek Ģekilde soğutulması büyük önem taĢır. 

 

2.12. Kurutma Sırasında Meydana Gelen DeğiĢiklikler 
 

Oksidasyondan sonra yapılan kurutmanın temel amaçlarından biri de özellikleri 

durağanlaĢmıĢ kuru çay elde etmektir. Ne yazık ki siyah kuru çayın süresiz olarak 

saklanması, tüm özellikleri durağan Ģekle dönüĢtürülemediği için olanaksızdır. 

 

Gözlem ve deneyimler fırından çıkarılan kuru çayın belli bir süre içinde olgunlaĢtığını, 

çayda demin sertliğini kaybettiğini ve yumuĢaklık kazandığını göstermiĢtir. Bu durum, iyi ve 

uygun Ģekilde yapılan bir kurutma sonrası iki ya da üç haftadan baĢlayarak bazen üç aya 

kadar uzanan bir süre içinde ileri oksidasyon iĢleminin tamamlanmasıyla gerçekleĢir. 

 

Normalin üzerinde nem içeren kuru çayda bozulma hızı artar. Böyle durumlarda tekrar 

kurutulmak suretiyle zarara uğrama derecesi azaltılır.  

 

Nem miktarının az olması durumunda kuru çayın bozulma olasılığı da azalır. Uzun 

süre kurutma yapılmasının ya da kurutmanın yüksek sıcaklıkta gerçekleĢtirilmesinin çayın 

niteliği üzerine olumsuz etki yaptığı da akıldan çıkarılmamalıdır. KoĢullara da bağlı olarak 

siyah kuru çayın nem miktarı % 1 – 4 arasında değiĢir. Genellikle kuru çayda nem miktarı 

yaklaĢık % 3 olması normal kabul edilir. 

 

Fırından çıkarılan kuru çay, hangi koĢul altında bulunursa bulunsun nem absorbe eder. 

Kuru çay tarafından absorbe edilen nem miktarı ise çevrenin nem oranı ile yakından ilgilidir. 

Soğutulmaya bırakıldığı süre içinde kuru çayın nem miktarı yaklaĢık % 3’ten % 4 – 5 ya da 

daha yüksek miktara ulaĢır. Nem miktarı % 5 – 6 civarında olan kuru çayın piyasaya 

verilmeden önce yeniden kurutulması gerekir. 
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Çayın yeniden kurutulması, zararlaĢmanın kontrol altına alınmasını sağlar. Son 

kurutma, çayın niteliği üzerine olumsuz etki yapar. 

 

Bazı çay fabrikalarında çayın son kurutulmasında süre, gereğinden uzun 

tutulmaktadır. Çayın niteliği üzerine bu uygulama da olumsuz etki yapar.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Oksidasyon ünitesinden çıkmıĢ 50 kg’lık çayın kurutma iĢlemini kurutma makinesinde 

(fırında) yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler 

 Kurutma makinesi (fırın) 

 Sıcaklık ölçme aletleri 

 Bant sistemi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kurutma makinesine alınan çayın bantlara 

uygun yükseklikte serilmesini sağlayınız. 

 Fırının temizliğine dikkat ediniz. 

 Kurutma makinesini (fırın) kurutma 

iĢlemine hazır konuma getiririniz. 

 Oksidasyon iĢleminden gelen çay 

yapraklarının serilme kalınlığına uygun 

olup olmadığına dikkat ediniz.   

 Kurutma esnasında meydana gelen 

fiziksel ve kimyasal değiĢikliklerini 

gözlemleyiniz.  

 

 Çayın kalitesine dikkat ediniz.  

  

 Fan sistemi çalıĢtırıp sıcak havayı  

veriniz. 

  

 Palet kalınlık ayarlarını kontrol ediniz. 

 Kurutmaya giren sıcak havanın derecesini 

ayarlayınız. 

 Sıcaklığın uygun değerde olduğunu 

kontrol ediniz.  

 Havanın hacmine göre çay yapraklarının 

kurutmaya yüklenmesini sağlayınız. 

 Fan sistemini çalıĢtırılıp sıcak havayı 

vererek kontrol ediniz. 

 

 Kurutma esnasında meydana gelen 

değiĢiklikleri belirleyiniz. 

 

 Fiziksel ve kimyasal değiĢiklikleri 

gözlemleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kurutma, kıvrılmıĢ ve okside olmuĢ çay yaprağını fırınlayarak nem oranını hangi 

seviyelere indirme iĢlemidir? 

A)  % 1–2 

B)  % 1–3  

C)  % 2–4 

D)  % 2–6  

 

2. Kurutmada giriĢ sıcaklığı hangi değerler arasında olur? 

A) 60- 70 
0
C  

B) 87- 99 
0
C  

C) 100- 120 
0
C  

D) 80- 110 
0
C  

 

3. Kurutmada çıkıĢ sıcaklığı hangi değerler arasında olur? 

A) 50-55 
0
C 

B) 30-55 
0
C 

C) 40-70 
0
C  

D) 25-60 
0
C  

 

4. Genel olarak kurutma süresi ne kadardır? 

A) 15 – 55 dakika 

B) 20 – 25 dakika 

C) 20 – 45 dakika  

D) 5 – 15 dakika  

 

5. AĢağıdakilerden hangisi kurutma olayını etkilemez? 

A) Fırına giren ve çıkan havanın sıcaklık derecesi  

B) Kurutma süresi 

C) Fırının yakıtı 

D) Havanın hacmi 

 

6. Kurutma anında bir kilogram siyah çayın üretilebilmesi için yeĢil çay yaprağından 

yaklaĢık ne kadar su buharlaĢır?   

A) 1,1 -1,8 kg  

B) 5 kg 

C) 0,5 kg   

D) 3–5 kg 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi çay kurutma fırınlarının baĢlıca kısımlarından değildir? 

A) Fırın 

B) Hava ısıtıcısı 

C) Vantilatör 

D)  Elek 

 

AĢağıdaki boĢluklara tabloda verilen uygun kelimeleri yazınız.  

 

8. ………………………………… yayıcılarla çay yaprakları tablalar üzerinde arada 

boĢluk kalmayacak ve hava akımını da önlemeyecek biçimde ve yeterli kalınlıkta 

serilmelidir. 

 

9. Kurutma kademelerinin ara kademelerinde ………………… ayarlayıcı 

ve……………………. kademe siperlikleri bulunmaktadır. 

 

10. YaĢ çay paletinin hemen önünde kıvrılmıĢ çayın veriliĢ kalınlığını ayarlayıcı 

………………………….. bulunmaktadır. 

 

11. Fırından çıkan hava sıcaklığının 52 °C'nin üzerinde bulunması hâlinde kısa sürede fazla 

miktarda su yitiren çay yapraklarının üst kısımları kuruyarak sert çatlaklar 

oluĢmasına…………………………… denir. 

 

12. Kurutma fırınının termal (sıcaklık) etkinliği, genellikle fırına …………. ve fırından 

………………………… havanın sıcaklık ……………………….. göre belirlenir. 

 

13. Fırınların kurutma kapasiteleri genellikle………………… olarak üretilen kuru çay 

miktarı Ģeklinde ifade edilir. 

 

 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

kalınlık - devir (kayıĢ-kasnak) 

kabuklaĢma     

palet  

kalınlık - hava tutucu   

kelebek 

saatte kg 
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UYGULAMALI TEST 

 

Oksidasyon ünitesinden çıkmıĢ olan 100 kg’ lık çayı kurutma makinesinde (fırında) 

kurutma iĢlemini yapınız. 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kurutma makinesine alınan çayın bantlara uygun yükseklikte 

serilmesini sağlayabildiniz mi? 
  

2. Kurutma esnasında meydana gelen fiziksel ve kimyasal 

değiĢiklikleri gözlemleyebildiniz mi? 
  

3. Kurutmaya giren sıcak havanın derecesini kontrol edebildiniz 

mi? 
  

4. Havanın hacmine göre çay yapraklarını kurutmaya 

yüklenmesini sağlayabildiniz mi? 
  

5. Kurutma esnasında meydana gelen değiĢiklikleri 

gözlemleyebildiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME  

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kurutma, kıvrılmıĢ ve okside olmuĢ çay yaprağını fırınlayarak nem oranını hangi 

seviyelere indirme iĢlemidir? 

A) % 1–2 

B) % 1–3  

C) % 2–4 

D) % 2–6  

 

2. KayıĢ kasnak düzeni olmayan fırınlarda devir ayarları nasıl yapılır? 

A) Elle. 

B) Varyatör  

C) Otomatik 

D) Hepsi  

 

3. AĢağıdakilerden hangisi kurutma olayını etkilemez? 

A) Fırına giren havanın sıcaklık derecesi  

B) Paletler 

C) Havanın debisi 

D) Çayların fırın içerisinde kalma süresi 

 

4. Çay imalatı sırasında kurutma (fırın) hangi iĢlemden sonra gelir? 

A) Oksidasyon 

B) Kıvırma 

C) Soldurma   

D) Depolama 

 

5. Fırının tek kademede deliksiz olan kaç adet krom yaĢ çay paleti bulunmaktadır? 

A) 20 

B) 46 

C) 41 

D) 60 

 

6. Kurutmada giriĢ sıcaklığı hangi değerler arasında olur? 

A) 87- 99 
0
C  

B) 60- 70 
0
C  

C) 100- 120 
0
C  

D) 80- 110 
0
C  

 

7. Kurutmada çıkıĢ sıcaklığı hangi değerler arasında olur? 

A) 40-80 
0
C 

B) 30-55 
0
C 

C) 50-55 
0
C  

D) 25-60 
0
C  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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8. Genel olarak kurutma süresi ne kadardır? 

A) 15 – 55 dakika 

B) 20 – 25 dakika 

C) 20 – 45 dakika  

D) 5 – 15 dakika  

 

9. Kurutma anında bir kilogram siyah çayın üretilebilmesi için yeĢil çay yaprağından 

yaklaĢık ne kadar su buharlaĢır?   

A) 1.1 -1.8 kg  

B) 5  kg 

C) 0.5 kg   

D) 3-5 kg 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi çay kurutma fırınlarının baĢlıca kısımlarından değildir?  

A) Fırın 

B) Hava ısıtıcısı 

C) Vantilatör 

D) Elek 
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AĢağıdaki boĢluklara tabloda verilen uygun kelimeleri yazınız.  

 

11. Fırınlarda baĢlıca iki ayar vardır: Birincisi ………………… ayarıdır ki çayların ince 

ve kalın tabakalar hâlinde serilmesini sağlar. Ġkincisi ise…………………  ayarı olup 

çayların fırın içinde kalma müddetini belirler. 

 

12. Kurutma kademelerinin ara kademelerinde ………………… ayarlayıcı 

ve……………………. kademe siperlikleri bulunmaktadır  

 

13. YaĢ çay paletinin hemen önünde kıvrılmıĢ çayın veriliĢ kalınlığını ayarlayıcı 

…………… bulunmaktadır. 

14. ………………………………… yayıcılarla çay yaprakları tablalar üzerinde arada 

boĢluk kalmayacak ve hava akımını da önlemeyecek biçimde ve yeterli kalınlıkta 

serilmelidir. 

 

15. Fırından çıkan hava sıcaklığının  52 °C'nin üzerinde bulunması hâlinde, kısa sürede 

fazla miktarda su yitiren çay yapraklarının üst kısımları kuruyarak sert çatlaklar 

oluĢur. Buna……………………denir. 

 

16. Kurutma fırınının termal (sıcaklık) etkinliği, genellikle fırına …………. ve fırından 

………………………… havanın sıcaklık ……………………….. göre belirlenir. 

 

17. Fırınların kurutma kapasiteleri genellikle………………… olarak üretilen kuru çay 

miktarı Ģeklinde ifade edilir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

Kalınlık  (Palet)  

KabuklaĢma 

Palet 

Hava tutucu 

Kelebek 

Devir 

Çıkan 

Giren 

Ayarlanabilir yayıcı 

Saatte kg 
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UYGULAMALI TEST  

 

Çayı kurutmaya alma hazırlık iĢlemlerini, kurutma yapma iĢlemlerini tekniğine uygun 

olarak yapınız.  

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

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 önlüğünü giydiniz mi?   

2. ÇalıĢırken uygun el aletlerini kullandınız mı?   

3. Kullanılan araç gereçleri iĢlem sonunda kaldırdınız mı?   

Çay Yapraklarını Kurutma (Fırın) Makinesine Alma   

1. Kurutma makinesini ayarladınız mı?   

2. Kurutma makinesinin bantlarını ayarladınız mı?   

3. Gelen sıcak havanın derecesini belirleyebildiniz mi?   

4. Çayı kurutma makinesine alabildiniz mi?   

Çay Yapraklarını Kurutma Makinesinde (Fırında) Kurutmak   

1. Kurutma makinesine alınan çayın bantlara uygun yükseklikte 

serilmesini sağladınız mı? 
  

2. Kurutma esnasında meydana gelen fiziksel ve kimyasal 

değiĢiklikleri gözleyebildiniz mi? 
  

3. Kurutmaya giren sıcak havanın derecesini ayarlayabildiniz mi?   

4. Havanın hacmine göre çay yapraklarını kurutmaya yüklenmesini 

sağlayabildiniz mi? 
  

5. Kurutma esnasında meydana gelen değiĢiklikleri belirleyebildiniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1 CEVAP ANAHTARI 

 

SORULAR CEVAPLAR 

1 C 

2 A 

3 A 

4 D 

5 B 

6 C 

7 B 

8 
Kalınlık (palet)… 

Devir (kayıĢ-kasnak) 

9 
Kalınlık… 

Hava tutucu 

10 Kelebek 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2 CEVAP ANAHTARI 

 

SORULAR CEVAPLAR 

1 C 

2 B 

3 A 

4 B 

5 C 

6 A 

7 D 

8 Ayarlanabilir 

9 
Kalınlık… 

Hava tutucu 

10 Kelebek 

11 KabuklaĢma 

12 

Giren… 

Çıkan… 

Farkına 

13 Saatte kg 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

SORULAR CEVAPLAR 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 B 

6 A 

7 C 

8 B 

9 A 

10 D 

11 
Kalınlık  (palet) 

Devir (kayıĢ-kasnak) 

12 
Kalınlık… 

Hava tutucu 

13 Kelebek 

14 Ayarlanabilir 

15 KabuklaĢma 

16 

Giren… 

Çıkan… 

Farkına 

17 Saatte kg 
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