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AÇIKLAMALAR

KOD 541GI0108

ALAN Gıda Teknolojisi

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

MODÜLÜN ADI Çayda Çöp Ve Lif Alma

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül, tekniğine uygun şekilde kurutma işlemi
yapılmış çay yapraklarında çöp ve lif alma işlemini
yapma yeterliliğinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Ön Koşulu Yoktur

YETERLİK Elektrostatik çöp ve lif almak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Tekniğine uygun şekilde çayda elektro statik çöp ve lif
alma işlemini yapabileceksiniz.
Amaçlar

Tekniğine uygun şekilde bantlarda çayı titreştirerek
havalandırabileceksiniz.

Tekniğine uygun olarak elektromanyetik alan
oluşturarak lif ve toz alabileceksiniz

Tekniğine uygun olarak alınan çöp ve lifleri helezon
yardımı ile ayrıştırabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Üretim atölyesi, Teknoloji sınıfı, kütüphane
Donanım: Taşıyıcı bantlar, helezon yaylar, keçe, lif
tutucuları, çeşitli kürekler, süpürge, çuval, çeşitli
torbalar.

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
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 oldu. Ambalajlamada tüketicinin
aradığı üstün albeni niteliğinin ya da arz biçiminin, gramajda çeşitlenme gereksinimlerinin
önem kazandı. 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.

Çay üretimi ve işleme bölgesel üretime dayalı gelişim gösteren bir dallardır.

Modül sonunda siyah çay üretiminde çayda çöp ve lif alma işlemi hakkında bilgi
alacaksınız. Bu bilgiler doğrultusunda çay üretiminde çöp ve lif alabilme becerisine sahip
olabileceksiniz

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe uygun şekilde kurutma işlemi yapılmış çay yapraklarını çöp ve lif alıcılara da
ayrıştırma işlemi yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

Çöp ve lif alma işlemini nedir? Araştırınız.

Çöp ve lif alma süresi hakkında araştırma yapınız.

Çevrenizde bulunan en yakın çay fabrikasını ziyaret ederek çöp ve lif alma işlemi ve

çeşitleri hakkında bilgi alınız.

Ayrıca okulunuzun kütüphanesinden ve internet üzerinden araştırmaları yapınız.

Elde ettiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınız ile paylasınız.

1. ÇAYIN TİTREŞİMİNİ SAĞLAYARAK
HAVALANDIRILMASI

1.1. Çayı Havalandırma

Fırından çıkan çay bantlardan taşıma yapılırken birbirlerinin üzerinde kaba olarak
geçerler.

Yayıcı vasıtasıyla çayların yayılması (serilme) sağlanmaktadır. Lif alıcıların altında
olan titreşim rölesi vasıtasıyla havalandırması yapılır (Resim 1.1, 1.2 ).Titreşim rölesi bir
silindirin etrafına üç adet demir parçası kaynatılarak yapılır. Bu silindir etrafındaki kademe
farklılıklarının ileri-geri hareketi titreşimi meydana getirmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.1:Titreşim rölesi Resim 1.2:Titreşim rölesi

Titreşim rölesi lif alıcıyı eksantrik olarak titreştirerek çay parçacıklarına sürekli bir
hareketlilik sağlanmış olur. Bu hareketle devamlı alt üst olan çaylar sürekli bir şekilde
havalandırma yapılmış olmaktadır. Resim 1.2’de titreşim rölesinin montaj olmuş hali
gösterilmektedir.

1.2. Kurutucudan (Fırından) Çıkan Çayların Ayrıştırılması

Fırından çıkan ve havalandırılması yapılan çayların içerisinde bulunan sap ve lif
parçacıklarını lif tutucuları sayesinde ayrıştırma işlemi yapılır. Bu işlemin amacı çayda
bulunan ve çayın içerisinde bulunması istenmeyen, çayın kalitesini düşüren ve görüntüsünü
çirkinleştiren yabancı maddelerin (lif, toz, sap gibi) çaydan uzaklaştırılmasıdır.

Resim 1.3: Kurutucudan çıkan çayların ayrıştırılması

Resim 1.3’de sistemin çalışması esnasında çöp ve liflerin ayrılma durumları
görülmektedir. Görüldüğü üzere lif ve tozlar ayrıştırılıp ayrı bir çuval veya ambalaja
konulmaktadır.
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1.3. Taşıyıcı bantlarda titreşimin sağlanması

Taşıyıcı bantların altına konulan ve eksantrik hareket eden röleler vasıtasıyla titreşim
sağlanmış olur. Bu titreşimle kurutmadan çıkan çayların havalandırılması sağlanmış olur.
Resim 1.4’de yataktanmış olan plastik tambur, taşıyıcı bant üzerinde konuşlandırılmıştır.
Taşıyıcı bandın altında buluna titreştirme rölesi ise titreşim sağlamak amaçlı
kullanılmaktadır. Tamburun yüzeyinin kaliteli ve pürüzsüz olması gerekir. Çünkü her
tarafında eşit elektrostatik alan oluşturabilmesi için gerekmektedir. Eğer yüzey pürüzlü
olursa zaman içinde buralarda çay toplanması oluşmaktadır. Toplanan çaylar tamburu
saracak ve tambur diğer çöp, lif ve muhteviyatı kolaylıkla ayrıştıramayacaktır. Bu da
üretimde ve kalitede istenmeyen bir durumdur.

Resim 1.4: Kurutucudan çıkan çayların ayrıştırılması
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UYGULAMA FAALİYETİ
Kurutma ünitesinden çıkmış olan 100 kg’lık çayı çöp ve lif alma ünitesinde hazır hale

getiriniz.

Kullanılacak Araç Gereçler:

Çay fabrikası veya çay imalatı atölyesi
Çöp ve lif alma ünitesi
Helezonlar
Titreşim ruloları
Yayıcı
Bant Sistemi

İşlem Basamakları Öneriler

Çöp ve lif alıcıların ön hazırlığını
yapınız.

İş önlüğü giyiniz.
Koruyucu maske takınız.
Çalışma ortamınızı temizleyiniz

Kurutmadan çıkan çayın
havalandırmasını sağlayınız.

Yayıcıların düzgün çalışmasına dikkat
ediniz.

Topak olmuş çayların ayıklanmasını
sağlayınız.

Çayların topaç hale gelmesini
önleyiniz.

Titreşim röleleri ile bandın titreşimini
sağlayınız.

Bantlar yeterli ölçüde titreşim
yapmasını sağlayınız.

Çayı uygun şekilde havalandırınız

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

( ) Titreşim rolesi lif alıcının eksantrik olarak hareket yapmasını sağlar.

( ) Lif alıcıların altında bulunan titreşim rolesi çayların havalanmasını önler.

( ) Fırından çıkan çaylarda çöp ve lif alma işlemi uygulanmaz.

( ) Çöp ve lif alma işlemi çayın içerisinde bulunan istenmeyen yabancı maddeler için

uygulanır.

( ) Tamburun yüzeyi kaliteli ve pürüzsüz olması gerekmektedir.

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 geri dönerek tekrar inceleyiniz

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Teste”geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Kurutma ünitesinden çıkmış olan 100 kg çayı çöp ve lif alma ünitesinde hazır hale
getiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

İş önlüğü giydiniz mi?

Koruyucu maske taktınız mı?

Kurutmadan çıkan çayın havalandırmasını kontrol ettiniz mi?

Topak olmuş çayların ayıklanmasını kontrol ettiniz mi?

Eleğe sevk bantlarının titreşimini kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise sonraki “Öğrenme Faaliyeti”’ne geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe uygun olarak ek elektromanyetik alan oluşturarak lif ve toz alabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

Çöp ve lif alma işlemini nedir? Araştırınız.

Elektromanyetik alan hakkında araştırma yapınız.

Çöp ve lif alma süresi hakkında araştırma yapınız.

Çevrenizde bulunan en yakın çay fabrikasını ziyaret ederek çöp ve lif alma işlemi ve

çeşitleri hakkında bilgi alınız.

Ayrıca okulunuzun kütüphanesinden ve internet üzerinden araştırmaları yapınız.

Elde ettiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınız ile paylasınız.

2. ELEKTROMANYETİK ALAN
OLUŞTURARAK LİF VE TOZ ALMA

2.1. Lif ve Toz Alma

Kurutma ünitesinden çıkmış olan çay yapraklarının içindeki istenmeyen lif ve tozlar
üretilen kuru çayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu istenmeyen durum karşısından çay
üretim bandına elektro statik çöp ve lif alıcılar yerleştirilmiştir amaç üretilmek istenen kuru
çayın kalitesini arttırmaktır.

Siyah çayın üretim aşamasında liflerden ve tozlardan ayrıştırılması çok önemlidir.

2.2. Lif Alıcılarının Görevleri

Değişik derecelerdeki çaylar, özellikle sap ve lif parçacıklarından oluşan miktarları
farklı parçacıkları içerirler. Kırmızı sap ve liflerin çayın içerisinde bulunması istenmez.
Usulüne ve standardına uygun şekilde toplanan yeşil çay yapraklarından yapılan çaylarda sap
ve lif parçacıkları miktarca azdır. Kaba ve kart çay yapraklarından işlenen çayın sap ve lif
miktarı yüksektir. Kırmızı sap ve lifler, değişik yöntemler uygulanmak suretiyle çaydan
ayrılır. İşte lif alıcıların görevleri de burada başlamaktadır. Bu çayda istenmeyen kırmızı sap
ve lifleri alarak ayırmaktır. Gerek fırın çıkışında gerekse tasnifin çeşitli aşamalarında
kurutulmuş çaylar lif tutucularından geçirilerek lif ve çay çöplerinden ayrılırlar.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1: Lif alıcıların çalışması (boş) Resim 2.2: Lif alıcıların çalışması (dolu)

2.3. Lif Alıcıların Çalışma Şekli

Lif toplayıcılar, plastik bir tamburun yün keçeye sürtünmesi sonucu meydana gelen
statik elektriklenme prensibi ile çalışmaktadır. Oluşturulan statik elektriklenmenin etkisiyle
çayın içindeki çöp, lif ve kafeini tambur önüne toplamaktadır. Aşağıdaki resimlerde sistemin
boşta ve çalışırken görüntüleri verilmiştir.

Resim 2.3:Lif alıcıların çalışması (boş) Resim 2.4: Lif alıcıların çalışması (dolu)

Lif toplayıcıda bakım-onarım işlemleri:

Plastik tambur ve keçenin temizlenmiş ve teması sağlanmış olmalıdır. Çalışma
esnasında kolay temizlenecek durumda olmalıdır.

Bant üzerinde çayı yayan vapur sistemi konmalıdır.
Tamburlar altındaki bant rulolarında titreştirme çubukları olmalıdır.
Tambur hareket düzeni çalışır durumda olmalı çay almayacak yükseklikte

ayarlanmalıdır.
Lif toplama helezonu çalışır durumda olmalı tambur hareket kayışları ve helezon

hareket kayışlarının gerginliği sağlanmalıdır.
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Resim 2.5:Tambur Resim 2.6:Keçe

Resim 2.7. Elektrik motoru Resim 2.8:Titreştirme rölesi (çubuğu)

Resim 2.9:Delikli kayış Resim 2.10:Kayış

Resim 2.11:Kanak Resim 2.12:Yatak
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Yukarıdaki resimlerde çöp ve lif alma ünitesinin bazı parçalarının resimleri
verilmiştir. Bunlar: Elektrik motoru, tanbur, keçe, titreşim rölesi, deliklive deliksiz kayış,
kasnak ve yatak olarak verilmiştir.

Resim 2.13: Helezonla lif alıcıdan liflerin uzaklaştırılması

2.4. Lif Alıcılarının Kısımları

Elektrostatik lif ayırıcı makinesinin ana parçaları (Şekil 2.1)’de gösterilmiştir.

Şekil 2.1:Elektrostatik lif ayırıcı

Kasa
Taşıyıcı bant
Yayıcı sistem
Plastik tanbur
Keçe
Helezon
Ayar kızağı
Titreştirme sistemi
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2.5. Elektrostatik Lif Tutucuları

Elektrostatik ayırıcılarla ayırma işi yaprak ve sapların elektrostatik farklılıklarına
dayanılarak yapılır. Son yıllarda elektrostatik ayırıcılar çay fabrikalarında derecelendirme
odalarının vazgeçilmez bir demirbaşı olmuştur. Çünkü bu aletler sayesinde iyi ve temiz
görünümlü çay elde edilmesi mümkün olabilmiştir

Resim 2.14: Elektrostatik lif ayırıcı

2.6. Elektrostatik Lif Tutucuların Çalışma Prensibi

Elektrostatik ayırıcıların çalışma ilkeleri diğer ayırıcılardan tamamen farklıdır. Bu
aletlerde ayırma işi yaprak ve sapların elektrostatik farklılıklarına dayanılarak yapılır.

Şekil 2.15: Elektrostatik ayırıcı

Çayın statik elektrikle yükü bir valsın üzerinden geçirilmesi halinde sap, lif ve tozlar,
çay yapraklarına göre daha fazla nem içerdikleri için elektriklenerek valse yapışırlar. Kuru
olan çay parçacıkları ise valse yapışmadıklarından kolayca ayrılırlar (Resim 2.16).
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Şekil 2.16: Elektrostatik ayırıcı

Çaylar fırından çıkarıldıktan sonra elektrostatik ayırıcıdan geçirilebileceği gibi
paketlemeden önce ya da başka uygun bir zamanda da geçirilerek sap, lif ve tozlar çaydan
ayrılır. Ancak iletkenliğin giderek azalması nedeniyle fırından çıkarıldıktan sonra soğutulan
çayın 24 saat içerisinde elektrostatik ayırıcıdan geçirilmesi sağlanmalıdır.

Şekil 2.17: Elektrostatik ayırıcı

Çay içerisinde bulunan toz, yaprak tüyleri ve küçük liflerin hava akımı ile savrularak
uzaklaştırılmasında savurma makinesi (Winnower) kullanılır. Savurma makinesi içerisinde
oluşturulan laminar hava akımına çayın tabi tutulması sonucu ağır olan çay parçacıkları alta
çöker. Hafif olan toz, yaprak tüyleri ve küçük lifler çökme fırsatı bulamadan vantilatörle
emilir ve dışarı atılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Kurutmadan gelen 100 kg çayın lif ve tozlarını alınız.

Kullanılacak Araç Gereçler:
Çay fabrikası veya çay imalatı atölyesi
Çöp ve lif alma ünitesi
Helezonlar
Titreşim röleleri
Tamburlar
Yayıcı
Bant Sistemi

İşlem Basamakları Öneriler

Taşıyıcı bantları üzerinde kurulmuş
elektrostatik çöp ve lif alıcıları
çalıştırınız.

Elektro statik çöp ve lif alıcıların
çalışmasını kontrol ediniz.

Elektrostatik çöp ve lif alıcıların
görevini yapıp yapmadığını kontrol
ediniz.

Tamburların keçeyle sürtünmesini
sağlayarak elektro statik alan
oluşturunuz.

Tamburun balansına dikkat ediniz.
Tamburla keçe arasında boşluk

olmamasına dikkat ediniz.

Kurutulmuş çayı belirli yükseklikte
taşıyıcı banttan geçiriniz.

Hijyenik olacak şekilde eleklere
gitmesini sağlayınız.

Yüksekliği ayarlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Kurutulmuş çay üzerinden toz ve
lifleri statik olarak ayrıştırınız.

Çayın kalitesinin yabancı maddelerden
ayrıştırma ile yükseltildiğine dikkat
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

( ) Sap ve liflerin çayın içerisinde bulunması istenmez.

( ) Bant üzerinde çayı yayan sisteme vapur sistemi denir.

( ) Elektrostatik ayırıcılar diğer ayırıcılar ile aynı sistemde çalışırlar.

( ) Çaylar 12 saat içerisinde elektrostatik ayırıcılardan geçirilirler.

( ) Tamburun yüzeyi kaliteli ve pürüzlü olması gerekmektedir.

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 geri dönerek tekrar inceleyiniz

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test’e” geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Kurutma ünitesinden çıkmış olan 100 kg çayı elektrostatik çöp ve lif alma ünitesinde
hazır hale getiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Taşıyıcı bantları üzerinde kurulmuş elektrostatik çöp ve lif alıcıları
çalıştırabildiniz mi?

Tamburların keçeyle sürtünmesini saplayarak elektro statik alan
oluşturabildiniz mi?

Kurutulmuş çayı belirli yükseklikte taşıyıcı banttan geçirebildiniz
mi?

Kurutulmuş çay üzerinden toz ve lifleri statik olarak
ayrıştırabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise sonraki “Öğrenme Faaliyeti”’ne geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe uygun olarak alınan çöp ve liflerin helezon yardımıyla ayrıştırabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

Helezon yardımıyla çöp ve lif alma işlemini nedir? Araştırınız.

Helezon yardımıyla çöp ve lif alma süresi hakkında araştırma yapınız.

Çevrenizde bulunan en yakın çay fabrikasını ziyaret ederek çöp ve lif alma işlemi ve

çeşitleri hakkında bilgi alınız.

Ayrıca okulunuzun kütüphanesinden ve internet üzerinden araştırmaları yapınız.

Elde ettiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınız ile paylasınız.

3. ALINAN ÇÖP VE LİFLERİ HELEZON
YARDIMIYLA AYRIŞTIRMA

3.1. Helezonların Görevleri

Ürün taşımak için kullanılır. İstenilen ölçülerde yapılır. İstenirse kromdan da imal
edilebilir. Genellikle çay fabrikalarında krom (paslanmaz olduğu için) olması tercih edilir.
Amaç lif ve çöpleri elektrostatik ayırıcılar ayırdıktan sonra o ortamdan taşıma işini
helezonlar yapmaktadır.

Resim 3.1: Helezon

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.2. Çöplerin ve Liflerin Ayrıştırılma Aşamaları

Siyah çay üretiminde çayda bulunan ve içerisinde bulunması istenmeyen çöp, kafein
tozu ve liflerin ayrıştırılmasıdır. Çayların içerisinde kalan çöp ve lifler alınarak, çaylar çöp
ve liflerden arındırılır ve güzel bir görünüm sağlanır.

Resim 3.2: Çöplerin ve liflerin elektrostatik ayrışması

3.3. Çöplerin ve Liflerin Çaydan Helezonla Ayrıştırılması

Kurutmadan gelen çayların lif tutucular tarafından alınıp liflerin alınıp helezon
kanalına bırakılıp, helezon vasıtasıyla taşıma bandına alınarak gerekli işlem yapılır. Şu an
uygulamada çay fabrikalarında bu lifler atık olarak ambalajlanıp daha sonra imha edilmekte
veya bu çöp ve lifler organik gübre ve yakacak olarak değerlendirilmektedir. Çay
atıklarından kafein üretilmesi günümüzde de üzerinde durulan ve tartışılan bir
konudur. Çay atıklarında kafein miktarı yaklaşık % 1 – 3 arasında değişmektedir.
Koşullara uygun olarak işlenen siyah çayda atık madde oranının % 3 – 5 civarında
değiştiği ortalama miktarın % 4 olarak kabul edilebileceği genel bir kanıdır. Ancak
ülkemizde işlenen çay yapraklarının standartlara tam olarak uygun olmaması atık madde
oranının 2 - 3 kat artmasına neden olmaktadır. Siyah çayda atık madde oranı en iyimser
bir tahminle % 10 olarak kabul edilebilir. Ülkemizin kafein gereksinimi tümüyle dış
alım yoluyla sağlanmakta ve kafein başta ilaç sanayinde olmak üzere soğuk içeceklerin
üretimlerinde de kullanılmaktadır. Çay atıklarından üretilebilecek kafein iç tüketimi
karşılayabileceği gibi dış satım olanağı da yaratılabilecektir. Bitkisel kökenli olan, organik
ve mineral maddelerce zengin bulunan çay atıklarından, organik gübre olarak çay
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topraklarımızda da iyi bir şekilde yararlanılabilir. Çay tarımının en başta gelen sorununu
oluşturan birim alandan verimin artırılmasında, uzun süreli başarı, organik gübrelerin
yeterince kullanılmasıyla olasıdır. O nedenle tüm organik gübrelerden en üst düzeyde yarar
sağlanması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Resim 3.3: Çöplerin ve liflerin ayrışması

Resim 3.4: Çöplerin ve liflerin torbalanması
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UYGULAMA FAALİYETİ
Kurutmadan gelen 100 kg çayın helezonlar yardımıyla çöp ve liflerini ayrıştırınız.

Kullanılacak Araç Gereçler:
Çay fabrikası veya çay imalatı atölyesi
Çöp ve lif alma ünitesi
Helezonlar
Tamburlar
Titreşim ruloları
Yayıcı
Bant Sistemi

İşlem Basamakları Öneriler

Çöp ve lif alma ünitesinde
güvenlik önlemlerini alınız.

İş önlüğü giyiniz.
Maske kullanınız.

Tamburların keçeyle sürtünmesini
sağlayınız.

Tamburun balansını kontrol ediniz.
Tamburla keçenin sürtünmesine dikkat

ediniz.

Sürtünme esnasında ortaya çıkan
elektrostatik ortamdan kuru çayı
geçirmeyi sağlayınız.

Çayın kalite ve fiyatının yapılan işlemle
bağlantısına dikkat ediniz.

Havalandırılmasını yapınız.
Elektrostatik ortamdan geçirilen

kuru çayı titreşimini sağlayınız.

Titreşimi kontrol ederek lif tutucuların
lifi alıp almadığını kontrol ederek
ayarını yapınız.

Elektro statik ortamdan geçirilen
kuru çayı titreşim sağlanarak
havalandırmayı sağlayınız.

Havalandırılma iyi yapılmasa sağlayınız.
İyi havalandırılmayan çaylarda topak

olmasını önleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Kuru çaydan toz ve lifleri
ayıklamayı sağlayınız.

Çay fırından çıkınca fazla bekletilmeden
lif alıcıya girmelidir.

Çayın kurutucuda gerekli sıcaklık değeri
ve neme inmiş olması gerekmektedir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

( ) Çay atıklarındaki kafein miktarı yaklaşık % 1-3 arasındadır.

( ) Siyah çayda atık madde oranı % 10 kabul edilir

( ) Helezonların görevi, lif ve çöpleri elektrostatik ayırıcılar yardımıyla ayırdıktan

sonra ortamdan taşınmasıdır.

( ) Siyah çay üretiminde çayları çöp ve liflerden ayırdıktan sonra güzel görünüm

sağlar.

( ) Siyah çay da atık madde oranı % 20–30 civarında değişir.

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 geri dönerek tekrar inceleyiniz

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test’e” geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Kuruma işlemin tamamlanmış olan 100 kg’lık çayın çöp ve liflerini helezon
yardımıyla ayrıştırınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Tamburların keçeyle sürtünmesini sağlayabildiniz mi?

Sürtünme esnasında ortaya çıkan elektrostatik ortamdan kuru çayı
geçirmeyi sağlayabildiniz mi?

Elektrostatik ortamdan geçirilen kuru çayı titreşimini
sağlayabildiniz mi?

Elektrostatik ortamdan geçirilen kuru çayı titreşim sağlanarak
havalandırmayı sağlayabildiniz mi?

Kuru çaydan toz ve lifleri ayıklamayı sağlayabildiniz mi?

Ayrıştırılan toz ve lifleri çuvallayabildiniz mi?

Kuru çayı eleklere gönderebildiniz mi?

Çuvalladığınız toz ve lifleri imha edebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDIRME
Kurutma fırınından çıkmış olan 100 kg çayın titreşimini sağlayarak havalandırılma,

elektromanyetik alan oluşturarak lif ve toz alma ve alınan çöp ve lifleri helezon yardımıyla
ayrıştırmak işlemlerini yapınız.

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da arkadaşınızla
değişerek değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır
Çalışma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?

Kullanılacak araç-gereci uygun olarak seçtiniz mi?

Kullanacak malzemelerin uygunluğunu kontrol ettiniz mi?

İş önlüğü giydiniz mi?

Tozlardan koruyucu maske taktınız mı?

Kullanılan araç- gereçleri işlem sonunda kaldırdınız mı?

Kurutmadan çıkan çayı havalandırabildiniz mi?

Topaç olmuş çayları ayıklayabildiniz mi?

Eleğe sevk bantlarının titreşimini sağlayabildiniz mi?

Taşıyıcı bantların üzerindeki elektrostatik çöp ve lif alıcıları
çalıştırabildiniz mi?

Tamburun keçeyle sürtünmesini sağlayarak elektrostatik alan
oluşturabildiniz mi?

Kurutulmuş çayı belirli yükseklikte taşıyıcı banttan
geçirebildiniz mi?

Kurutulmuş çay üzerinden toz ve lifleri statik olarak
ayrıştırabildiniz mi?

Tamburun keçeyle sürtünmesini sağlayabildiniz mi?

Sürtünme esnasında ortaya çıkan elektrostatik ortamdan kuru
çayı titreşim sağlanarak havalandırabildiniz mi?

Kuru çaydan toz ve lifleri ayıklayabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’ İN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Yanlış
3 Yanlış
4 Doğru
5 Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’ NİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Doğru
3 Doğru
4 Yanlış
5 Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Doğru
3 Doğru
4 Doğru
5 Yanlış

CEVAP ANAHTARLARI
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