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AÇIKLAMALAR

KOD 541GIO106

ALAN Gıda Teknolojisi

DAL/MESLEK Çay Üretimi ve İşleme

MODÜLÜN ADI Çayda Oksidasyon

MODÜLÜN TANIMI
Bu modül, tekniğine uygun şekilde kıvırma işlemi
yapılmış çay yapraklarına oksidasyon yapma
yeterliliğinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

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

ÖN KOŞUL YOK

YETERLİK Oksidasyon yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Gerekli araç gereç sağlandığında tekniğine uygun
şekilde çay yapraklarına oksidasyon işlemi
yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Çay yapraklarını tekniğine uygun olarak
oksidasyona alabileceksiniz.

2. Çay yapraklarına tekniğine uygun olarak
oksidasyon yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Üretrim atölyesi, oksidasyon makinesi, sevk
bantları, süpürge, teknoloji sınıfı, kütüphane, internet
ortamı

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden
sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı
uygulayarak modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek öğrencileri 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 oksidasyonu tekniğine uygun olarak
işleyecek ve istenilen kaliteyi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunacaksınız.

Başarılar.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyet sonunda verilen teorik ve pratik bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam
sağlandığında çay yapraklarını tekniğine uygun olarak oksidasyona alabileceksiniz.

 Bölgenizde bulunan çay fabrikalarını ziyaret ederek oksidasyon işlemi ve
çeşitleri hakkında bilgi alınız.

 Elde ettiğiniz bilgilerden bir sunum hazırlayarak sınıf ortamında tartışınız.

1. ÇAY YAPRAKLARINI OKSİDASYONA
ALMA

1.1. Oksidasyon ve önemi

Siyah çayın işlenmesinde oksidasyon en önemli işlem olarak kabul edilir. Siyah çay
başlıca özelliklerini oksidasyon süresince kazanır.

Çay fabrikalarında oksidasyon kelimesi yerine daha çok fermantasyon kelimesi
kullanılmaktadır Çayın işlenmesinde fermantasyon sözcüğü genelde yanlış kullanılmış bir
sözcüktür. Çünkü işlem süresince mikroorganizmaları gerektiren ve mikroorganizmaların
neden olduğu bir değişim söz konusu değildir. Yani fermantasyon bir çeşit mayalama işlemi
olarak kabul edildiğinde bunun için ürüne farklı bir madde katmak gerekir. Siyah çay
üretiminin bu aşamasında çay yapraklarına dışardan herhangi bir farklı madde
karıştırılmamaktadır. Sadece çay yapraklarına nemlendirilmiş hava verildiği için meydana
gelen değişim fermantasyon değil oksidasyon işlemidir.

Enzimlerin yardımıyla bir seri yükseltgenme (oksidasyon) tepkimeleri gerçekleşir.
Çay polifenolleri uygun sıcaklık ve nemin bulunması hâlinde, enzimlerle yükseltgenerek bir
seri değişikliklere uğrar. Bir çay hücresinin şematik görünümü Şekil 1.1’de gösterilmiştir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 1.1: Bir çay hücresinin şematik görünümü

Yeşil çay yaprağı hücrelerinde ayrı ayrı yerlerde bulundukları için enzimlerle
polifenoller arasında doğrudan bir etkileşim söz konusu değildir. Enzimler, çay
yapraklarında epidermis hücrelerinin sitoplazmaları içerisindeki kloroplastlarda bulunurlar.
Aynı hücrelerin vokuollerindeki hücre öz suyunda bulunan, polifenoller ise bir membran
aracılığıyla hücre sitoplazmasından ayrılmıştır. Soldurmadan sonra uygulanan kıvırma işlemi
anında yaprak hücrelerinin ezilip parçalanmaları sonunda açığa çıkan hücre öz suyundaki
polifenollerle enzimler oksijen karşısında tepkimeye girerek oksidasyon adı verilen
yükseltgenmenin gerçekleşmesine neden olur.

Oksidasyon, kıvrılan yaş çay yaprağının hücre öz suyunda bulunan kimyasal
bileşiklerinin oksidaz enziminin tesiri ile biyolojik değişikliğe uğrayarak siyah çayda istenen
renk, burukluk, parlaklık, koku ve aromanın oluşması olayıdır.

Oksidasyon sonucunda çay yaprağının yeşil rengi bakır kırmızısına dönüşerek elma
kokulu hoş bir tat oluşur.

Resim 1.1: Oksidasyon

Çay imalatında ilk kalite kontrolü oksidasyon safhasında yapılır. Bu esnada çayın
kıvrılma ve solma durumu hakkında bilgi edinilir.
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Oksidasyon süresi denilince; çayların oksidasyon kısmında geçirdiği süre akla
gelmemelidir. Bu süre, kıvırmanın başlamasından oksidasyonun tamamlanmasına kadar
geçen zamandır.

Oksidasyon esnasında nispi rutubet yaklaşık % 90–95 civarında olmalıdır.
Oksidasyonda sıcaklık hava şartlarına bağlı olarak 21-32º C arasında olabilir. Çayda ideal bir
oksidasyon sıcaklığı 24–26º C arasındadır.

Sıcaklığın fazlalığının sakıncaları, düşük olmasından daha fazladır. Düşük sıcaklıkta
yapılan oksidasyonda çay liköründe parlaklık ve canlılık artar. Sıcaklığın yüksekliği
oranında canlılık azalır, mat ve donuk bir renk oluşur. Düşük sıcaklıkların oksidasyon
boyunca daha iyi olduğu bilinmelidir.

Kıvırma ve soldurma safhalarındaki hataları gidermek, renk ve koku durumunu
istenen seviyeye getirmek için gerektiğinde oksidasyon süresi azaltılır veya çoğaltılır.

1.2. Oksidasyon Ünitesinin Görevi

Oksidasyon; kıvırma ile yaprak hücre zarının parçalanması sonucu yaprak dışına çıkan
hücre öz suyunun beraberinde bulunan maddelerin oksidaz enziminin tesiri ile biyolojik
değişmelere uğrayarak içilen çaydaki renk, burukluk, parlaklık, aroma ve kalitesini etkileyen
ana faktördür.

Resim 1.2: Oksidasyon ünitesi

Arzu edilen kaliteli kuru çay üretimi için oksidasyon safhasında gerekli sıcaklık,
rutubet, bol temiz hava, zaman ve temizlik gibi faktörleri bir arada temin eden, kontrolünü
sağlayan yeni bir oksidasyon sistemi geliştirilmiştir.

Değişik oksidasyon çeşitleri olmakla beraber çay fabrikalarında hâlen sabit ve
hareketli (continue) oksidasyon sistemleri kullanılmaktadır.
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1.3. Oksidasyon Ünitesinin Çalışma Şekli

Şekil 1.2’de şematik olarak bir sabit oksidasyon ünitesi ve ana kısımlar görülmektedir.

Resimde görülen oksidasyon tüneline bağlı körüklü lastik hortumla oksidasyon
arabası irtibatlandırılmaktadır. Tünelin arka bölümünde gerekli havayı sağlayan vantilatör
bulunmaktadır. Vantilatörün emiş tarafı da nemlendirme ünitesine bağlı bulunmaktadır.
Tünel üzerinde tünel içindeki hava sıcaklığını gösterecek bir adet termometre ile tünel
içindeki havanın nemini gösteren higrometre (nemölçer) cihazı bulunmaktadır.
Higrometrenin doğru görev yapabilmesi için uç kısmının ıslanmaması gerekmektedir.

Şekil 1.2: Sabit oksidasyon ünitesi ve kısımları

Oksidasyon tünelinin sıcaklığı ve rutubeti nemlendirme sisteminde bulunan fıskiye ile
sağlanabilmektedir. Vantilatör fazla emiş yaparak (su emerek) kanala bazı durumlarda su
basabilmektedir. Bu durumun önlenmesi için ya su seviyesini düşürmek ya da emiş tünelinin
içine suyun geçişini önleyen siperlikler yerleştirmek gerekir.

Oksidasyon arabaları bir sıra düzen dâhilinde bağlanmalıdır. Araba takılı olmayan
hortumların sürgüsü kapatılır.

Oksidasyon ızgaraları, arabaların alt kısmına dökülen kıvrılmış çayların
temizlenebilmesi için kolayca çıkarılıp takılabilecek şekilde yapılması gerekir. Bunun için
ızgaralara el tutamağı şeklinde tel geçirilerek rahatça çıkarılıp takılması sağlanmaktadır.
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1.4. Oksidasyon Çeşitleri

Teknikte bilinen çeşitli oksidasyon sistemleri vardır. Bunlardan aşağıda kısaca
bahsedilecektir. Fakat ülkemizdeki çay fabrikalarında bunlardan devamlı oksidasyon
makineleri (continue-hareketli) sistemi en fazla tercih edilen olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.4.1. Döşeme Oksidasyon Sistemi

Kıvrılmış yapraklar, ince bir tabaka hâlinde oksidasyon odasının temizlenmiş ve
cilalanmış döşemeleri veya uygun zeminler üzerine serilir. Odanın girişi, çok iyi
havalandırmaya izin verecek şekilde fanlar yardımıyla temiz hava alacak şekilde düzenlenir.
Bu odaların sıcaklığı genel olarak diğer odaların sıcaklığından 2-3º C aşağıda olmalıdır.

 Dezavantajları
 Bu sistem çok emek gerektirir; devamlı kontrole ihtiyaç vardır.
 Yerleri temiz ve cilalı geniş alanlara ihtiyaç vardır.
 Fazla işçiye ihtiyaç vardır.

1.4.2. Tava Oksidasyon Sistemi

Kıvrılmış yapraklar, ince bir tabaka hâlinde oksidasyon odasındaki alüminyum
tablalarda sıra ile biri diğerinin üzerine gelecek şekilde yerleştirilir.

Bu sistem oksidasyon odasının döşeme alanını azaltmaya yardım etse de döşeme
oksidasyon sisteminin dezavantajlarını ortadan kaldırmayı başaramaz.

1.4.3. Tramvay Oksidasyon Sistemi (Trolley)

Bu sistem sandık traf oksidasyon sisteminin benzeridir. Yalnız bu sistemde sandıklar
tramvay sistemi gibi yerleştirilir.

Daha büyük bir kapasiteye sahip olan bu sistemde de sandık traf sisteminde oluşan
problemler mevcuttur.

1.4.4. Traf Oksidasyon Sistemi

Kuru havanın kıvrılmış yapraklara nüfuz etmesine yardımcı olması için en altta delikli
levhanın üzerine 12–18 cm kalınlığında kıvrılmış yaprakların yerleştirildiği sandıklardan
oluşan bir sistemdir. Bu sandıklar trafların üzerine yerleştirilir. Bir fan yardımıyla traflara
nemli hava verilir.

 Dezavantajları
 Bu sistem döşeme alanı ihtiyacını azaltır ama serme kalınlığını artırır.
 Bu sistemde de çok emeğe ihtiyaç olduğundan diğer iki sistemden bir

farkı yoktur.
 Bu sistemde sandıklardaki kıvrılmış yaprağın üst tabakası aşağı

tabakalardan daha sonra oksidasyon işlemine başlayacağından bir bütün
olarak oksidasyon işlemi gerçekleşemez. Bunun sonucunda kuru çayın
kalitesi bozulur. Sandık yaprakların elle karıştırılması sonucunda bu
olumsuzluk halledilebilir.



8

1.4.5. Drum(Davul Oksidasyonu) Oksidasyon Sistemi

Bu sistemde solmuş ve kıvrılmış yapraklar istenilen oksidasyon periyodu için
döndürülen bir davul içine konur.

Bu sistem çoğunlukla toz şeklindeki çayların üretiminin yapıldığı Kuzey Hindistan
çay fabrikalarında görülmektedir. Yeniden ıslah edilen çayların miktarları ile bu sistem
başarıyla yürütülmektedir.

1.4.6. Makineli Sistem

Makineli oksidasyon işçi ve yer problemlerinin ortadan kaldırılması amacıyla
aşağıdaki nedenlerden dolayı zorunlu olmuştur:

 İşleme sistemindeki yığılmayı önlemek
 Mümkün olan en fazla serme kalınlığını kullanmak,
 Kurumayı önleyecek ölçüde nispi rutubet ile en az 27–28º C sıcaklığı

sağlamak,
 Kaliteyi düzeltmek

1.4.7. Arabalı Tünel Oksidasyon Sistemi

Kıvırmadan gelen çaylar sıra ile oksidasyon tünelindeki kanallara bağlanıp aynı sıra
ile fırınlara gönderilir.

Resim 1.3: Oksidasyon arabaları

Sabit oksidasyon tünelindeki hava sıcaklığı 24-26º C arasında bulundurulmalı ve nispi
rutubet % 90–95 olmalıdır.

Çayların kanalda kalma müddeti, iki kıvırma yapılmış elek altı çaylar için 15–20
dakika, kaba çaylar için ise 20–25 dakikadır.

Çaylar oksidasyon arabalarına üstten 5 cm’lik bir boşluk kalacak şekilde doldurulur.
Dolu olan tünel kapağı açılır, boş olanlarınki ise kapalı tutulur.
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1.4.8. Devamlı Oksidasyon Makineleri (Continue-Hareketli)

Siyah çay üretiminde ülkemizde en çok kullanılan oksidasyon yöntemidir. Bu
sistemde kıvrılmış yapraklar hareketli bir trafta okside olur.

Hareketin hızı kontrol altında olduğundan oksidasyon zamanı istenildiği gibi
ayarlanabilir.

Kontrolün var olması bütün parametreleri uygun değerde değiştirmeye imkân sağlar.

Resim 1.4: Hareketli oksidasyon

Sürekli (continue) oksidasyon sistemi, her ünitenin kendi fanı olacak şekilde
planlanmıştır. Böylece havayı alttan alıp yukarıya doğru ve yukarıdan alıp alta doğru itmesi
ve çekmesi mümkündür. Bu yüzden uygun bir serme kalınlığında tam bir oksidasyon
oluşumu garanti olmaktadır.

Kıvırmadan gelen kıvrılmış çaylarla düzenli ve sürekli bir şekilde yükleme yapılır. Bu
sisteme yüklemeden boşaltmaya kadar zaman ve iş gücünden kazanılmış olur.

Resim 1.5: Sürekli (continue) oksidasyon ünitesi
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 Dikkat edilecek hususlar
 Kıvırmadan gelen çaylar oksidasyon üzerinde bulunan ve çayları yanlara

doğru taşıyan helezonun tam ortasına dökülecek şekilde ayarlanmalıdır.
 Polyester bantlar devamlı izlenerek yana kaymaması için gerekli

önlemler alınmalıdır.
 Bant deliklerinden veya kenarlardan alt katlara dökülen çaylar

bozulmaya, kokuşmaya sebebiyet vermeden yan kapaklar açılarak gerekli
temizlik yapılmalıdır.

 Taşıyıcı polyester bandın sürekli temiz kalması için fırçaların düzgün
çalışması ve banta püskürtülen suyun sürekli olması temin edilmelidir.

 Nem ölçme ve sıcaklık ölçme cihazının sürekli çalışır durumda tutulması
ve gerekli ayarlamaların buna göre yapılması sağlanmalıdır.

Resim 1.6: Oksidasyon işlemi

1.5. Oksidasyon Ünitesinin Kısımları

Şekil 1.2: Hareketli oksidasyon üst görünüşü ve kısımları
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1- Çay yükleme bandı
2- Vantilatör
3- Sıcak su havuzu
4- Seramik duvarlar
5- Delikli polyester bant
6- Karıştırıcı tırmık
7- Redüktör
8- Varyatör
9- Çay boşaltma bandı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kıvırma işlemi uygulanmış 100 kg’lık çay yapraklarına oksidasyon işlemi yapmak
üzere aşağıda verilen işlem basamakların uygulayınız.

Kullanılacak Araç Gereçler:

 Çay fabrikası veya çay imalatı atölyesi
 Oksidasyon ünitesi
 Oksidasyon nemlendirme ünitesi
 Ön ve arka fırçalar
 Yayıcı
 Sıcaklık ve rutubet ölçme aletleri
 Bant sistemi

İşlem Basamakları Öneriler

 Oksidasyon ünitesini çalıştırmadan önce
temizliği kontrol ediniz.

 İş önlüğü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı temizleyiniz.
 Kullanacağınız araç ve gereçleri

temizleyiniz.
 Fırçalar, yayıcılar ve bantların

temizliğine dikkat ediniz .

 İş güvenliği kurallarına dikkat ediniz.

 Koruyucu tedbirleri almayı unutmayınız.
 İş kazalarının tedbirsizlikler sonucu

oluştuğunu unutmayınız.

 Oksidasyon bantlarının gerginliğini ve
düzgünlüğünü kontrol ediniz.

 Bantların gergin ve düzgün olmasına
dikkat ediniz.

 Dikkatli olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Motor ve redüktörlerde yağ sızıntısı olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Yağ sızıntısının olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Yağ sızıntılarının tehlike yaratabileceğini
unutmayınız.

 Kıvırmadan gelen çayları, oksidasyon
üzerinde bulunan ve çayları yanlara
doğru taşıyan helezonun tam ortasına
dökülecek şekilde ayarlayınız. Şayet
helezon yoksa çayların polyester banda
düzgün şekilde serilmesini sağlayınız.

 Kıvırmadan gelen çayların düzgün bir
şekilde serilmesine dikkat ediniz.

 Varyatör hızının ayarlı olup olmadığı
kontrol ediniz.

 Varyatör hızının ayarlı olup olmadığına
dikkat ediniz.

 Dikkatli olunuz.

 Sıcaklık ve rutubet durumu kontrol
ediniz.

 Sıcaklık ve rutubetin, uygun değerlerde
olup olmadığına dikkat ediniz.

 Dikkatli olunuz.



14

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleler doğru ise boş paranteze ( D ), yanlış ise ( Y ) yazınız.

1. ( ) Siyah çayın işlenmesinde en önemli işlem oksidasyondur.

2. ( ) Oksidasyon süresi deyince çayın oksidasyonda geçirdiği süre akla gelir.

3. ( ) Arzu edilen kaliteli kuru çay üretimi için oksidasyon safhasında gerekli sıcaklık,
rutubet, bol temiz hava, zaman ve temizlik faktörleri ihmal edilebilir.

4. ( ) Çay fabrikalarında hâlen sabit ve hareketli (continue) oksidasyon sistemleri
kullanılmaktadır.

5. ( ) Oksidasyon esnasında nispi nem yaklaşık % 70-80 civarında tutulmalıdır.

6. ( ) Çay polifenolleri uygun sıcaklık ve nemin bulunması hâlinde, enzimlerle
yükseltgenerek bir seri değişikliklere uğrar.

7. ( ) Çayda ideal bir oksidasyon 24–26 ˚C arasında olmalıdır.

8. ( ) Kıvırma işleminden gelen çay yaprakları düzenli ve sürekli bir şekilde oksidasyon
giriş haznesine yüklenir.

9. ( ) Kıvrılmış çay yaprakları hareketsiz bir trafda oksidasyon olur.

10. ( ) Kurumayı önleyecek ölçüde nispi rutubet en az 27-28º C sıcaklıkta olmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Oksidasyona alınmış 100 kg çay yaprağının kalite kontrol işlemlerini yapınız.
Yaptığınız işlemleri aşağıdaki değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 İş önlüğü giydiniz mi?

2
Oksidasyon ünitesini çalıştırmadan önce temizliğini kontrol
ettiniz mi?

3 Oksidasyon süresini belirlediniz mi?

4
Oksidasyon bantlarının gerginliği ve düzgünlüğünü kontrol
ettiniz mi?

5 Motor ve redüktörlerde yağ sızıntısını kontrol ettiniz mi?

6 Varyatör hızının ayarlı olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

7 Ön ve arka fırçaların işlevi ve temizliğini kontrol ettiniz mi?

8 Oksidasyon için gerekli buharı hazırladınız mı?

9
Çayı alırken oksidasyon ünitesini nemlendirilmiş sıcak havayı
vermek için hazır hâle getirdiniz mi?

10
Oksidasyon ünitesini şaltere (yeşil düğme) basıp çalıştırma
aşamasını gerçekleştirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Seçeneklerinizin hepsi “Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Cevabı
“Hayır” olan işlemleri tekrar deneyiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyet sonunda verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında çay
yapraklarını tekniğine uygun olarak oksidasyon yapabileceksiniz.

 Oksidasyon işlemi sırasında çay yaprağındaki değişimleri araştırınız.
 Elde ettiğiniz bilgilerden bir sunum hazırlayarak bilgilerinizi sınıf arkadaşlarınız

ile paylaşınız.

2. ÇAY YAPRAKLARINDA OKSİDASYON
YAPMA

2.1. Oksidasyonun Tanımı

Oksidasyon çay yapraklarındaki polifenollerin enzimatik ve kimyasal reaksiyonlarla
yeni bileşikler meydana getirmesidir. Siyah çayın işlenmesinde oksidasyon en önemli işlem
olarak kabul edilir. Siyah çay başlıca özelliklerini oksidasyon süresince kazanırlar.

Oksidasyon; kıvrılan yaş çay yaprağının hücre öz suyunda bulunan kimyasal
bileşiklerin oksidaz enziminin tesiri ile biyolojik değişikliğe uğrayarak siyah çayda istenen
renk, burukluk, parlaklık, koku ve aroma oluşmasıdır.

Oksidasyon, siyah çayda kalitenin oluştuğu veya yok edildiği safhadır.

Resim 2.1: Siyah çayda kalite oluşumu

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2. Oksidasyon Anında Bileşiklerin Değişimi

Siyah çayın işlenmesinde oksidasyon anındaki en önemli değişme polifenolik
bileşiklerde olur.

Genç çay yaprakları ile tomurcuğunda bulunan polifenolik bileşikler içerisinde
özellikle flavanoller (kateşinler) polifenol oksidaz enzimiyle yükseltgenir. Renksiz olan
flavanoller kimyasal tepkimeler sonucu portakal-sarıdan, kırmızı-kahverengiye doğru
değişen renklerdeki karmaşık bileşiklere dönüşürler.

Bu arada çok sayıda uçucu bileşikler oluşur. Çayın demi renk, kuvvet ve nitelik
kazanırken siyah çaya özgü aroma oluşur.

Çay yaprağının yeşil rengi bakırımsı kırmızıya dönüşürken, aşırı buruk tadı ve otsu
kokusu yiter ve sonuçta amber kokulu hoş bir içecek elde edilir.

Resim 2.2: Çay yaprağının yeşil renginin bakırımsı kırmızıya dönüşmesi

Oksidasyon işlemi esnasında flovanollerin yükseltgenmesi sonucunda theaflavinler
(TF),theaflavik asitler, bislavoneller ve thearubuginler (TR) oluşurlar.

Theaflavinler (TF) oksidasyon anında oluşan ve içtiğimiz çayın niteliği üzerinde
birinci derecede etkili olan bileşiklerdir. TF’ler çözelti hâlinde parlak portakal-kırmızı bir
renk gösterirler. Çay deminin niteliği üzerinde olduğu kadar parlaklığı üzerinde de önemli
bir etkiye sahiptirler. Siyah çayın kuru maddesinde toplam TF konsantrasyonu % 0.3 ile %
1.8 arasında değişir. Oksidasyon süresinin normalin üzerinde uzaması durumunda TF
miktarının azaldığı saptanmıştır. Yapılan araştırmalar çay yaprağında ve tomurcuğunda
bulunan flavonellerin yaklaşık % 10'nun siyah çayın oksidasyonu anında theaflavinlere
dönüştüğünü göstermiştir.

Theaflavik asitler parlak kırmızı ve asidik özelliğe sahip bileşikler olup siyah çayda
çok az miktarda bulunurlar.
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Yine bisflavoneller de siyah çay içerisinde az miktarda bulunmaktadırlar. Siyah çayın
işlenmesi anında çay flavonellerinin yaklaşık % 15’i değişmeden kalırken, yaklaşık % 10'u
theaflavenik aside, bisflavende dönüşür.

Flavonellerin geriye kalan % 75’i ise thearubigin (TR) adı verilen karmaşık bileşiklere
ayrılır. Kırmızı-kahverengi olan thearubiginlerin kimyasal yapıları tam olarak açıklığa
kavuşturulamamıştır. TR’ler çay deminin rengi, kuvveti üzerine olduğu gibi çayın damak
tadı üzerine de önemli ve olumlu bir etki yaparlar.

2.3. Oksidasyon Anında Çay Aromasının Oluşumu

Aroma, siyah çayın tüketici tarafından aranmasında ve pazarda yüksek fiyatla
satılmasında en önemli unsurlardan birisidir. Aromalı çaylar uluslar arası piyasalarda
normaline göre daha yüksek fiyatla satılmaktadır. Çayın aroması üzerinde çay bitkisinin
genetik özellikleri yanında kültürel önlemlerle işleme tekniği önemli etki yapar.

Şekil 2.1: Flovanollerin (kateşinlerin) yükseltgenmesiyle oksidasyon oluşumu

Yapılan araştırmalar siyah çayda aromanın oksidasyon anında oluştuğunu
göstermiştir. Aroma bileşikleri çay flavonellerinin polifenol oksidaz enzimiyle
yükseltgenmesi sonucunda oluşmaktadır.

RCHNH2COOH + O flavonellerin yükseltgenmesi → RCHO + CO2 + NH3

Formülden de görüldüğü gibi flavonellerin yükseltgenmesi esnasında amino asitler
karbonil bileşiklerine dönüşerek aroma bileşiklerinin oluşmasına yol açarlar.

Siyah çayın işlenmesi anında çay yaprağında bulunan karotenoidler (β-Karoten,α-
karoten, γ-karoten, lutein, fitoen, libopen, kriptoksentin, violeksantin, zeaksantin,
neoksantin) yükseltgenerek aromayı oluşturan uçucu bileşiklere dönüşürler. Karotenoidlerin
miktarında oksidasyon esnasında % l'lik bir azalma saptanmıştır. Yeşil çay yaprağında
bulunan karotenoidlerin miktarları, Ortodoks ve C.T.C. yöntemlerine göre siyah çayın
işlenmesinde önemli derecede azalmaktadır. Bunun nedeni de yükseltgenme nedeniyle
oksidasyon esnasında aroma bileşiklerinin oluşmasıdır.
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2.3.1.Kalite Kriterleri

 Renk Oluşumu:

 Oksidasyon sonucunda çay yaprağının yeşil rengi bakır kırmızısına
dönüşerek elma kokulu hoş bir tat oluşturması.

 Theaflavin
 Oksidasyon başlangıcında TF miktarı yüksekken süre uzadıkça TF

miktarı azalır. Bu yüzden başlangıçta demin burukluğu ve parlaklığı
yükselir. Oksidasyon süresinin uzaması ile demin burukluğu ve parlaklığı
azalır.

 Düşük sıcaklıklarda daha fazla oluşur.
 Parlaklık, canlılık, sertlik, TF miktarı ile belirlenir. Siyah çayın pazar

değeri ile TF miktarı arasında pozitif bir bağlantı vardır. Bu yüzden
üretilmiş siyah çayda TF miktarı mümkün olan en yüksek düzeyde arzu
edilir.

 Çaylarda ekstrakt düzeyinin yüksekliğine karşın TF içeriğinin istenilen
düzeyde olmamasının muhtemel nedeni kıvırma, oksidasyon ve
kurtarmadaki hatalı uygulamalardır.

 Thearubigin
 Oksidasyon başında azdır, giderek artar. Miktarına paralel olarak demin

kuvveti artar.
 Türk çaylarının dem renklerinin çok koyu oluşu thearubiginlerin fazla

oluşundan ileri gelmektedir.
 Sıcaklığın yükselmesi durumunda oluşumları hızlanır. Bu da siyah çayın

çeşitli özelliklerine olumsuz etki yapar.

 TF ve TR Oranı

 Siyah çayın kalitesi TF ve TR miktarı ve oranıyla belirlenir. Bu bileşiğin
oranı daha çok çay likörünün rengi, yapısı, sertliği, canlılığı ve
parlaklığıyla belirlenir.

 Kısa oksidasyon zamanı ve düşük oksidasyon sıcaklığı sonucunda canlı
ve parlak çay ürünleri oluşur.

 Uzun oksidasyon zamanı ve sıcak oksidasyon şartlarında az canlı, donuk
çay likörü ile daha fazla renk ve yoğunluğa sahip çay ürünleri oluşur.

 İyi bir siyah çayda TF/TR oranı 1/10 veya 1/12’dir.
 Bu oran 1/25 ya da daha fazla olduğu zaman çay deminde parlaklık,

burukluk ve kuvvet önemli derecede azalmaktadır.
 Çayın burukluğu üzerine birlikte tesir ettikleri kabul olunmaktadır.
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Şekil 2.2: Okside olan bir çay yaprağı parçacığı

 Aroma
 Çay aroması limon sarısı renkte, kolay donan, buruk tatta çay kokulu bir

bileşik topluluğudur.
 Siyah çay aroması soldurmada ve enzim oksidasyonu sırasında oluşur.
 Deniz seviyesinden yükseklerde, yağış göreceli olarak az ve geceleri

soğuk olan yerlerdeki çaylıklarda yetişen ufak yapraklı çay bitkisinden
daha fazla aromalı çaylar elde edilmektedir.

 Aromalı çaylar, uluslararası pazarlarda normaline göre 2-3 kat daha fazla
fiyatla satılabilmektedir.

 Kremalaşma
 Çayın en önemli özelliklerinden biri de kremalaşma kabiliyetidir. Çay

eriyiği soğuduğu zaman, gayet ince olarak yayılmış bulunan "krema"
olarak adlandırılan çökelti parçacıkları oluşur. Bu parçacıklar ekseriyetle
TF, TR ve kafein karışımı şeklindedir.

2.4. Oksidasyona Etki Eden Faktörler

Soldurulmuş çay yapraklarının kıvırma işlemi anında ezilip parçalanan hücrelerinden
dışarı çıkan hücre öz suyu çay yaprağı parçacıklarının üzerine ince bir tabaka hâlinde bulaşır.

Polifenollerle karışan enzimler yardımcı oldukları oksidasyon ile seri değişmelere
neden olurlar. Bu değişmeler sonucu siyah çayın ve çay deminin rengi, koyuluğu, kuvveti,
aroması niteliği gibi pek çok özellikleri üzerine önemli etki yapan TH ve TR'ler başta olmak
üzere çeşitli bileşikler oluşur. Siyah çayın ve çay deminin çeşitli özellikleri üzerine en
önemli etki bu bileşikler tarafından yapılır.

Oksidasyon işlemine etki yapan birtakım faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler
şunlardır.

 Süre
 Isı
 Nem
 Serilme kalınlığı ve yoğunluğu
 Oksijen konsantrasyonu
 Oksidasyonun bulunduğu ortamın koşulları
 Diğer etmenler: Okside olmuş yaprağın tipi ve materyali çay yaprağının tipi,

toplanma standardı, körpe ve kart oluşu ve bitkinin gelişme koşulları
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Resim 2.3: Oksidasyon

2.5. Sıcaklık

Sıcaklık kimyasal tepkimelerde olduğu gibi enzimatik tepkimelerde de önemli bir
etmendir. Oksidasyonda cereyan eden yükseltgenme tepkimeleri enzim aktivitesiyle, enzim
aktivitesi de sıcaklıkla yakından ilgilidir. Oksidasyon anında uygulanacak sıcaklık çayda TF
ve TR'lerin birikimi üzerinde önemli etki yapar. Siyah çayın TF kapsamı yüksek sıcaklıkta
ve oksidasyonun başlangıcında hızla artarken oksidasyon süresi uzadıkça hızla azalmaktadır.
Yüksek sıcaklıkta çayın TF kapsamı azalırken buna karşılık TR kapsamı artmaktadır.

Oksidasyon anında enzimatik ve kimyasal olayların farklı oranda cereyan etmesi
nedeniyle, çayın oksidasyonun da optimum bir sıcaklığın belirlenmesi güçtür. Üretilen çayın
TF/TR oranı dâhil kapsamı üzerine sıcaklığın etkisi büyüktür.Parlaklık burukluk, renk ve
nitelik yönünden iyi bir siyah çay deminde TF/TR oranı l/10’dur. Bu oran 1/25 ya da daha
fazla olduğu zaman çay deminin parlaklık, burukluk ve kuvveti önemli ölçüde azalmaktadır.

Genel kabullere göre çayın oksidasyonu 24–28 C arasında değişen sıcaklıklarda iyi
bir şekilde gerçekleşmektedir. Oksidasyon anında çay yapraklarının sıcaklığında belirgin
değişmeler Tablo 2.1’de verilmiştir.

1 2 3 4

Oksidasyon odasının sıcaklığı 10 15.6 21.1 26.7

Kıvırma işleminden sonra çay yaprağının
sıcaklığı

23.9 28.2 31.1 35.0

Kalburlamadan sonra çay yaprağı sıcaklığı 17.8 21.1 24.4 30.6

Oksidasyon anında çay yaprağı sıcaklığı 16.7 19.4 23.3 30.0

Tablo 2.1: Oksidasyon anında çay yaprağının sıcaklığındaki (C)değişme durumu
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Birinci sütundan dördüncü sütuna doğru yapraklar daha az soldurulmuştur.

Oksidasyonda uygulanacak sıcaklık miktarı çay üretici ülkeler arasında değişiklik arz
etmektedir. Örneğin oksidasyon için en uygun sıcaklık Sri Lanka’da 21–26,7C, Assam’da
27C, Endonezya'da 20–25C arasında değişmektedir. Bizde ise en uygun oksidasyon
sıcaklığı 24–26 °C arasında tutulmaktadır.

Oksidasyonda yüksek sıcaklık zararlı olduğu gibi düşük sıcaklık da zararlıdır. Düşük
sıcaklığın olumsuz etkilerini giderebilmek için değişik ülkelerde değişik önlemler
alınmaktadır. Kimi ülkelerde sıcak hava ile ısıtma yapılırken, kimi ülkelerde çay yaprakları
kalın serilerek oksidasyona konulmaktadır.

Oksidasyonun iyi ve uygun şekilde oluşmasında, kıvırma işlemi anındaki koşulların da
etkisi vardır. Kıvırma esnasında makinelerde oluşan yüksek sıcaklığın zararlı etkileri
oksidasyon süresi kısa tutulsa dahi giderilemez. Kıvırma makinelerinin aşırı yüklenmesi,
gereğinden fazla basınç uygulanması, kalburlama anında soğutmanın yetersiz kalması ve
oksidasyon odasında çay yapraklarının gereğinden fazla kalın serilmesi gibi olgular yüksek
sıcaklığa ve dolayısı ile siyah çayın çeşitli yönlerden kalitesinin kaybolmasına neden olur.

2.6. Oksidasyon Süresi

Çay yaprakları kıvırma makinelerine alındığı andan itibaren okside olmaya başlarlar.
Bunun için oksidasyon süresi denildiğinde çay yapraklarının kıvırmaya ilk alındığı andan
itibaren oksidasyon çıkışına kadar geçen süre anlaşılmalıdır.

Ortodoks yöntemine göre siyah çayın işlenmesinde kıvırma dâhil oksidasyon süresi
genelde 3.5–4 saat arasında değişir. Bu süre kıvırma sayısının ikiden fazla olduğu durumlar
için söz konusudur. Çay Kur sisteminde bu süre 2 saat olup, kıvırma dairesinde geçen süre
1,5 saat civarındadır. Dolayısıyla oksidasyon tünelinde ortalama 30 dakika zamana ihtiyaç
vardır.

Oksidasyon ünitesinde çay yapraklarının kalma süresi kıvırma makinesine kaldığı
süreye göre hesaplanır. Çay yapraklarının tazeliğine bağlı olarak kıvırma süresi uzayıp
kısalabilmektedir. Bu gibi durumlar gözlemlenerek çay yapraklarının oksidasyonda kalma
süresi ayarlanır.

Oksidasyon süresi hoşa gidecek bir çay deminin elde edilmesine yetecek kadar uzun
olmalıdır. Oksidasyon süresinin gereğinden az veya fazla olması, kalite üzerinde olumsuz bir
etki yapar..

Okside olmamış çay yaprağından hazırlanan dem, yeşil renkli ve hamdır. Süre
uzadıkça önemli değişiklikler olur. Oksidasyonda belli bir süreye değin çay deminin kuvveti,
rengi, niteliği ve burukluğu artar. Oksidasyon süresinin uzaması çay deminin bazı
özelliklerinin önemli ölçüde azalmasına neden olur. Çay deminin burukluğu ve parlaklığı
çayın theaflavın miktarı ile yakından ilgilidir. Oksidasyonda süre uzadıkça çayın theaflavin
miktarı azalırken thearubijin kapsamı artar. TH’ler çay deminin kuvveti ve burukluğu
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üzerinde önemli etkiye sahiptirler. Oksidasyon süresi gereğinden fazla uzadığında çay
deminin rengine oranla niteliği ve burukluğu hızla azalır ve zayıf bir dem elde edilir.

Şekil 2.3:Oksidasyon süresinin çay deminin özellikleri üzerine etkisi

2.7. Çay Yaprağının Serilme Kalınlığı ve Süresi

Oksidasyon odasında çay yapraklarının serilme kalınlığı çeşitli etmenlerin etkisi
altında değişir. Serme kalınlığına bağlı olarak çay yapraklarının sıcaklığı yükselir. Sıcaklık
yükselmesinde başta nispi nem olmak üzere oksidasyon koşullarının önemli etkisi vardır.

Serin yörelerdeki fabrikalarda kıvırmadan gelen yaprakları kısa süre içerisinde kalın
olarak serilmesi oksidasyon için yararlı olabilmektedir. Tavaların alt tabakalarındaki çay
yapraklarına havanın ulaşabilmesi için serme kalınlığının 7.5 cm 'den fazla olmamasına
dikkat etmek gerekir. Çay yapraklarının sıkıştırılarak serilmesi uygun olmayan sıcaklık
yanında yeterli havanın sağlanamaması yönünde oksidasyon için sorun yaratır. Özellikle
kalın serilen çay yapraklarının gevşek olmasına dikkat edilmelidir. İnce çay yaprakçıkları,
kalın çay yaprakçıklarına göre çok daha gevşek serilmelidir. Çay yapraklarının serme
kalınlıkları, koşullara da bağlı olarak yaprak sıcaklığına, nemin yitmesine ve hava akımına
etki yaparak oksidasyonun uygun şekilde olmasını sağlamaktadır.

Oksidasyonda çay yapraklarının serilme kalınlığı uygulanan oksidasyon sistemine
göre büyük ölçüde değişiklik gösterir. Tavalara çay yapraklarının doldurularak oksidasyon
odalarına konması şeklinde yapılan oksidasyonda çay yapraklarının tavalara serilme kalınlığı
5-7,5 cm arasında değişir.

Rotervan/C.T.C. yöntemine göre siyah çay üretimi yapan fabrikalarda, C.T.C.
grubundan geçen çay yaprağı parçacıkları taşıyıcı bantlarla sürekli (continue) oksidasyon
bölümüne aktarılır. Ağır ağır hareket eden taşıyıcı bantlar üzerinde çay yaprağı parçacıkları
10–12 cm kalınlığında serilerek oksidasyona tabi tutulurlar. Oksidasyon arabalarına
doldurularak yapılan oksidasyon şeklinde ise çay yaprağı parçacıkları, oksidasyon
arabalarının içerisine 25 cm kalınlığında serilirler. Bu da 80 kg çay yaprağı parçacığı
demektir.
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2.8. Oksijen Konsantrasyonu

Oksidasyonda meydana gelen eden yükseltgenme tepkimelerinin temelini oksijen
oluşturmaktadır. Bu nedenle oksidasyon süresince çay yaprağı parçacıklarının hava ile iyi bir
şekilde temas etmeleri gerekmektedir.

Çay yaprağı parçacığının üzerini ince bir tabaka hâlinde kaplayan hücre öz suyunda
bulunan polifenollerin, polifenol oksidaz enzimleri yardımıyla yükseltgenmesi ve TF
oluşması için bol miktarda oksijene ihtiyaç vardır.

Oksidasyon anında oluşan theflavın miktarı üzerine O2 'nin etkisi yanında çay
bitkisinin genetik yapısı, polifenol kapsamı, enzim aktivitesi, çevre koşulları, uygulanan
kültürel önlemler vb. etmenlerin etkileri de bulunmaktadır. Oksidasyon anında O2 'nin
görevini en yüksek düzeyde yapabilmesi için hücre öz suyunun yaprak parçacıkları yüzeyine
iyi bir şekilde bulaşmış olması gerekir.

Günümüzde çoğu çay fabrikalarında oksidasyon odasında çay yapraklarının sıcaklığını
belli bir düzeyde tutabilmek için basınçla hava verilmektedir. Bu yolla çay parçacıklarının
tümünün hava ile teması sağlandığı gibi, çay yapraklarında sıcaklık da belli bir düzeyde
tutulabilmektedir.

2.9. Oksijen Odası ve Şartları

Oksidasyon odasının sıcaklığı 27º C’ yi aşmamalıdır. Sıcaklık yanında nem durumu da
oksidasyon için önemlidir. Oksidasyon odasında yeterli düzeyde nemin bulunmaması
hâlinde üretilen çayda suda çözünemeyen siyah-kahve renkli bileşikler oluşmaktadır.
Koşullara uygun gelecek biçimde oksidasyon odası sıcaklığı ve nemi ülkeden ülkeye,
yöreden yöreye hatta fabrikadan fabrikaya göre değişiklik arz eder. Ülkemizdeki fabrikalarda
oksidasyon tünelindeki hava sıcaklığı 24–27 °C ve rutubet miktarı % 91–95 arasında
tutulmaktadır.

Resim 2.4: Oksidasyon odası
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2.10. Oksidasyona Etki Eden Diğer Faktörler

Çay yaprağının çeşidi, körpe ya da kart oluşu, toplanma standardı, çay ocağının
budanma yaşı, gelişme koşulları vb etmenler oksidasyon süresi ile sonuçları üzerine önemli
etki yapar. Parlak açık renkli çay yaprakları koyu olanlarına göre daha iyi okside olur. Genç
çay bahçelerinden toplanan yapraklar, yaşlı çay bahçelerinden toplananlara göre daha kısa
sürede oksidasyona uğrar. Deniz seviyesine yakın veya deniz seviyesinden yükseklerdeki
çaylıklardan alınan yaprakların, farklı iklime sahip yörelerden toplanan yaprakların, değişik
sürgünlerin, sürgün üzerindeki farklı yaprakların oksidasyon süreleri birbirinden farklıdır.

Oksidasyon üzerine çay yapraklarının soldurma ve kıvırma durumları da etki yapar.
Soldurmanın düzensiz yapılması ve çay yapraklarının zedelenmesi oksidasyonun düzensiz
olmasına yol açar. Kıvırmada yeterli düzeyde basınç uygulanarak yaklaşık aynı sayıda
hücrenin parçalanması hâlinde kaba çay yaprakları körpe çay yaprakları gibi iyi okside
olabilir. Her bir kıvırma işleminden sonra kalburdan geçirilen çay yapraklarının ayrı ayrı
okside edilmesi gerekir.

Bunların normal sistemlerde oksidasyon süreleri de farklıdır. Çayın bir gıda olması
nedeniyle üretimin her aşamasında görüldüğü gibi oksidasyon aşamasında da temizliğe
büyük bir özen gösterilmeli ve dikkat edilmelidir. Oksidasyon arabalarına, tavalarına veya
tablalarına bulaşan hücre öz suyu bakteri enfeksiyonu için uygun bir ortam oluşturur.

2.11. Oksidasyonun Tamamlanıp Tamamlanmadığının Belirlenmesi

Oksidasyonun tamamlanıp tamamlanmadığı günümüze değin çeşitli şekillerde
belirlenmiş ve belirlenmektedir.

 Çay yapraklarında oluşan aromaya ve renk değişikliklerine bakılarak
oksidasyonun durumu üzerinde karar verilmesi, yaygın şekilde uygulanan bir
yöntem olmuştur. Ancak aroma duyusunun ve renk ayırımının kişilere göre
değişmesi yönünden pek güvenilir değildir.

 Çay yapraklarında sıcaklığın belirlenmesidir. Çay yapraklarında sıcaklığın
düşmeye başlaması oksidasyonun tamamlandığına bir işaret olarak kabul
edilmektedir. Fakat sıcaklığın doğru olarak tespit edilememesi yönünden bu
yöntem de güvenilir değildir.

 Çay deminin yoğunluğu da oksidasyonun tamamlanıp tamamlanmadığının
belirlenmesinde bir üçüncü yöntem olarak kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemin
güvenilirliği de tartışmalıdır.

 Oksidasyonun tamamlanıp tamamlanmadığını en iyi ve en doğru şekilde
teaflavin ve thearubigin belirlenmeleriyle yapılmaktadır.

2.12. Oksidasyon Yapılmış Çayların Kurutma Bandına Verilmesi

 İyi Oksidasyon Şartları
 Oksidasyon bölümünde kullanılan makine ve donanım temiz olmalıdır.
 Oksidasyon tünelindeki hava sıcaklığı 24–27 °C arasında tutulmalıdır.
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 Nispi rutubet % 91–95 arasında olmalıdır.
 Oksidasyon arabaları dengeli bir şekilde doldurulmalı, çayların bir tarafı

kalın bir tarafı ince yığın hâlinde olmamalıdır.
 Arabalara 25 cm kalınlıkta (80 kg) çay konulmalı, üste 5 cm boşluk

bırakmaya özen göstermelidir.
 Birinci elemeden ve ikinci elemeden gelen çayların oksidasyon süreleri

farklı tutulmalıdır.
 Mümkün olduğunca homojen bir oksidasyon temin etmeli, oksidasyon

işlemi devamlı kontrol altında tutulmalıdır.
 Kalite kaybına sebebiyet verilmemesi bakımından oksidasyona tam

zamanında son verilmelidir.
 Oksidasyon arabaları sıra ile tünele bağlanacak ve yine sıra ile kurutmaya

gönderilecektir. Dolu olan tünel kapağı açılacak, boş olanlarınki ise
kapalı tutulacaktır.

 Elek altı ince çaylar ile elek üstü kaba çaylar ayrı ayrı oksidasyon
arabalarına konacaktır.

 Oksidasyon süresini gösteren kartlar arabalara mutlaka konacaktır.
 Oksidasyon bölümü temiz tutulacak, arabalar yıkanacaktır.

Resim2.5: Oksidasyon yapılmış çayların banda verilmesi

Bütün bu işlemlerden sonra oksidasyon işlemi tamamlanmış çay yaprakları siyah çay
üretiminin bir sonraki aşaması olan kurutma işleminin yapılması için taşıyıcı bantlara
dökülür.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kıvırma işlemi uygulanmış 100 kg’ lık çay yapraklarına oksidasyon işlemi
uygulayınız.

Kullanılacak Araç Gereçler:

 Çay fabrikası veya çay imalatı atölyesi
 Oksidasyon ünitesi
 Oksidasyon nemlendirme ünitesi
 Ön ve arka fırçalar
 Yayıcı
 Sıcaklık ve rutubet ölçme aletleri
 Bant sistemi

İşlem Basamakları Öneriler

 Oksidasyon ünitesini çalıştırmadan önce
temizliği kontrol ediniz.

 Fırçalar, yayıcılar ve bantların
temizliğine dikkat ediniz.

 Hijyenik olunuz.

 Oksidasyon ünitesini çalıştırınız.

 Doğru düğmeye basınız.

 Oksidasyon anında çayın aromasının
oluşmasını sağlayınız.

 Çayın kalite ve fiyatının aroma ile
eşdeğer olduğuna dikkat ediniz.

 Dikkatli olunuz.

 Oksidasyon süresini belirleyeniz.
 Oksidasyon süresinin uygun değerlerde

olup olmadığına dikkat ediniz

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Oksidasyon sıcaklığını ve nem miktarını
ayarlayınız.

 Sıcaklığın ve nemin uygun değerlerde
olup olmadığına dikkat ediniz.

 Dikkatli olunuz.

 Oksidasyona serilen çay yaprağının
kalınlığını ayarlayınız.

 Serilme kalınlığının uygun olup
olmadığına dikkat ediniz.

 Dikkatli olunuz.

 Topaç hâline gelmiş çay yapraklarını
ayıklayınız.

 Kıvırmadan gelen çayların düzgün bir
şekilde serilmesine dikkat ediniz.

 Oksidasyon nemlendirme ünitesinin
çalışmasını sağlayınız.

 Su giriş vanasını açtınız mı?
 Suyu açtıktan sonra ısıtıcıyı açmaya

dikkat ediniz.
 Su tahliye vanasının açık olup olmadığını

kontrol ediniz.
 Havanın debisini ayarlayınız.
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 Okside edilmiş çayları kurutma bandına
sevk ediniz.

 Bantlarda kaymanın olup olmadığına
dikkat ediniz.

 Dikkatli olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrar ediniz.

Aşağıdaki cümleler doğru ise karşılarındaki boş paranteze ( D ), yanlış ise ( Y )
yazınız.

1. ( ) Oksidasyon, kıvrılan yaş çay yaprağının hücre öz suyunda bulunan kimyasal
bileşiklerinin oksidaz enziminin tesiri ile biyolojik değişikliğe uğrayarak siyah çayda
istenen renk, burukluk, parlaklık, koku ve aroma oluşması olayıdır.

2. ( ) Oksidasyon, siyah çayda kalitenin oluştuğu veya yok edildiği safhadır.

3. ( ) Oksidasyon bölümünde kullanılan makine ve donanım temiz olmalıdır.

4. ( ) Nispi rutubet % 91–95 arasında olmalıdır.

5. ( )Oksidasyon odasının sıcaklığı 20 ˚C’ yi aşmamalıdır.

6. ( ) Oksidasyonda çay yapraklarının serilme kalınlığı uygulanan oksidasyon sistemine
göre büyük ölçüde değişiklik gösterir.

7. ( ) Siyah çayın işlenmesinde oksidasyon anındaki en önemli değişme polifenolik
bileşiklerde olur.

8. ( ) Aroma, siyah çayın tüketici tarafından aranmasında ve pazarda yüksek fiyatla
satılmasında önemli bir unsur değildir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Kıvırma işlemi uygulanmış 100 kg çayın oksidasyon işleminden sonra kalite kontrol
işlemlerini yapınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Oksidasyon anında çayın aromasının oluşmasını
sağlayabildiniz mi?

2 Oksidasyon süresini belirleyebildiniz mi?

3
Oksidasyon nemlendirme ünitesinin çalışmasını
sağlayabildiniz mi?

4 Oksidasyon sıcaklığını belirleyebildiniz mi?

5
Oksidasyona serilen çay yaprağının kalınlığını
belirleyebildiniz mi?

6 Topak hâline gelmiş çay yapraklarını ayıklayabildiniz mi?

7 Oksidasyon nem ayarını yapabildiniz mi?

8 Okside edilmiş çayları banta sevk edebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Seçeneklerinizin hepsi “Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. Cevabı “Hayır”
olan işlemleri tekrar deneyiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleler doğru ise karşılarındaki boş paranteze ( D ), yanlış ise ( Y )
yazınız.

1. ( ) Siyah çayın işlenmesinde en önemli işlem oksidasyondur.

2. ( ) Oksidasyon süresi deyince çayın kıvırmaya alınmasından oksidasyonun
tamamlanmasına kadar geçirdiği süre akla gelir.

3. ( ) Çay polifenolleri uygun sıcaklık ve nemin bulunmaması hâlinde, enzimlerle
yükseltgenerek seri değişikliklere uğrar.

4. ( ) Çayda ideal bir oksidasyon 24–26 ˚C arasında olmalıdır.

5. ( ) Arzu edilen kaliteli kuru çay üretimi için oksidasyon safhasında gerekli sıcaklık,
rutubet, bol temiz hava, zaman ve temizlik faktörleri bir arada sağlanmalıdır.

6. ( ) Çay Fabrikalarında hâlen sabit ve tava oksidasyon sistemleri kullanılmaktadır.

7. ( ) Oksidasyon esnasında nispi nem yaklaşık %90–95 civarında tutulmalıdır.

8. ( ) Oksidasyon, kıvrılan yaş çay yaprağının hücre öz suyunda bulunan kimyasal
bileşiklerinin oksidaz enziminin tesiri ile biyolojik değişikliğe uğrayarak siyah çayda
istenen renk, burukluk, parlaklık, koku ve aroma oluşması olayıdır.

9. ( ) Oksidasyon, siyah çayda kalitenin oluştuğu veya yok edildiği safhadır.

10. ( ) Oksidasyon bölümünde kullanılan makine ve donanım temiz olmalıdır.

11. ( ) Oksidasyon ünitesinde ortalama 15 dakikalık zamana ihtiyaç vardır.

12. ( ) Devamlı oksidasyon (contınue-hareketli)sisteminde taşıyıcı bantlar üzerinde çay
yaprağı 15-20 cm kalınlığında serilir.

13. ( )Oksidasyon da çay yapraklarının serilme kalınlığı uygulanan oksidasyon sistemine
göre büyük ölçüde değişiklik gösterir.

14. ( ) Siyah çayın işlenmesinde oksidasyon anındaki en önemli değişme polifenolik
bileşiklerde olur.

15. ( ) Aroma, siyah çayın tüketici tarafından aranmasında ve pazarda yüksek fiyatla
satılmasında önemli bir unsur değildir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz

MODÜL DEĞERLENDİRME



33

UYGULAMALI TEST

Çayı oksidasyona alma hazırlık işlemlerini, oksidasyon yapma işlemini ve kalite
kontrol işlemlerini tekniğine uygun olarak yapınız. Yaptığınız işlemleri değerlendirme
tablosu ile kontrol ediniz.

Çayda Oksidasyon işlemi yapmak

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır

Faaliyet Ön Hazırlığı

1. Çalışma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?

2. Kullanılacak araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?

3. Kullanılacak malzemelerin uygunluğunu kontrol ettiniz mi?

İş Güvenliği

1. İş önlüğü giydiniz mi?

2. Çalışırken uygun el aletlerini kullandınız mı?

3. Kullanılan araç, gereçleri işlem sonunda kaldırdınız mı?

Çay yapraklarını Oksidasyona alma

1. Oksidasyonu çalıştırmadan önce temizliğini kontrol ettiniz mi?

2. Oksidasyon bantlarının gerginliği ve düzgünlüğünü kontrol ettiniz
mi?

3. Motor ve redüktörlerde yağ sızıntısını kontrol ettiniz mi?

4. Varyatör hızının ayarlı olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

5. Ön ve arka fırçaların işlevi ve temizliğini kontrol ettiniz mi?

6. Oksidasyona verilecek nemli sıcak havayı hazır hâle getirdiniz mi?

7. Şaltere (yeşil düğme) basıp çalıştırma aşamasına getirdiniz mi?

Çay yapraklarını oksidasyon yapma

1. Şaltere (yeşil düğme) basıp çalıştırdınız mı?

2. Sıcaklık ve rutubet durumunu kontrol edip ayarladınız mı?
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3. Kıvırmadan gelen çayları, oksidasyon üzerinde bulunan ve çayları
yanlara doğru taşıyan helezonun tam ortasına dökülecek şekilde
ayarladınız mı? Şayet helezon yoksa çayların polyester banda düzgün
şekilde serilmesini sağladınız mı?

4. Polyester bantlar devamlı izlenerek yana kaymaması için gerekli
önlemleri aldınız mı?

5. Oksidasyon, bant ve şalterleri numaralandırdınız mı ve uygun şekilde
etiketlediniz mi?

6. Oksidasyon anında çayın aromasının oluşmasını sağlayabildiniz mi?

7. Oksidasyon süresini belirleyebildiniz mi?

8. Oksidasyon sıcaklığını belirleyebildiniz mi?

9. Oksidasyona serilen çay yaprağının kalınlığını belirleyebildiniz mi?

10. Topak hâline gelmiş çay yapraklarını ayıklayabildiniz mi?

11. Oksidasyon nem ayarını yapabildiniz mi?

12. Okside edilmiş çayları banda sevk edebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise diğer
modül. için öğretmeninize Başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 Y
4 D
5 Y
6 D
7 D
8 D
9 Y

10 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 D
4 D
5 Y
6 D
7 D
8 Y

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 Y
4 D
5 D
6 Y
7 D
8 D
9 D

10 D
11 Y
12 Y
13 D
14 D
15 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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