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  مقدمه

 15تا  10اي هميشه سبز است كه ارتفاع آن در حالت طبيعي به  گياه چاي، درختچه

در كشت تجاري و به منظور برداشت برگ سبز چاي، اين گياه با استفاده . رسد مي متر

 .شود با ارتفاع حدود يك متر نگهداري مي اي بوتهصورت  هاي مختلف به از هرس

. چاي چند مرحله وجود دارد ي هاي سبز چاي به يك فنجان نوشابه براي تبديل برگ

طور  به. شوند هاي چاي برداشت مي باغموجود در  هاي بوتههاي سبز از  ابتدا برگ

زمان  انتهايي برداشت و هم ي برگ و يك جوانه 3يا  2هاي چاي با  شاخساره معمول

تقريبا  چاي يك شاخساره لطيف. كنند شروع به رشد مي) فلش(هاي جديد  شاخساره

 اين از  نيمي كمتر از .)1( است درصد آب 77و  خشك ي ماده درصد 23 داراي

 مقدار. در آب هستند محلول غير به صورت ديگر نيمي و محلول صورتبه  مواد

 ي جوانه به ترتيب در گردند مي چاي كيفيت باالرفتن سبب تركيباتي كه غلظت

 يك(لطيف  هاي چاي حاصل از برگ بنابراين. است بيشتر دوم و انتهايي، برگ اول

 تركيبات اي چاي،ه برگ در. است داراي كيفيت باالتري) برگ 3حداكثر  و جوانه

ها، اسيدهاي آمينه، مواد معدني  فنل مانند كافيين، پلي معدني متعددي مواد و شيميايي

 هاي بوتهكاري با اقليم گرم يا نزديك استوا،  در مناطق چاي. ها وجود دارد و آنزيم

تر  چاي قادر به توليد برگ سبز در طول يك سال هستند اما در مناطق مرتفع و خنك

فصل برداشت مشخص و محدودي وجود ) مانند چين و ايران(دور از استوا  يا مناطق

  . دارد

) Withering(فرآوري پس از برداشت برگ سبز، فرآيند پالس  ي اولين مرحله

هاي چاي  هدف از اين مرحله كاهش ميزان رطوبت برگ. هاي چاي است برگ

ي سبز چاي برداشت ها برگ. اي به منطقه ديگر متفاوت است باشد كه از منطقه مي

سازي در فضاي آزاد در باغ و در سايه پخش  شده، قبل از ارسال به كارخانه چاي

سازي حمل و  ها به كارخانه چاي شوند تا كمي نرم و پژمرده شوند سپس اين برگ مي
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. شوند هاي بزرگ قرار داده مي ها يا سيني براي انجام پالس در هواي گرم روي قفسه

هاي پالسيده،  بت برگ در اثر هواي گرم عبوري از روي برگرطو ،طي اين مرحله

مدت زمان مورد نياز براي انجام اين فرآيند با توجه به ميزان رطوبت . شود خارج مي

  .  ساعت است 16تا  10ها بين  برگ

سازي ارتدكس  روند توليد با دو روش چاي ي شده در ادامه  هاي پالس برگ

)Orthodox (سي  تي يا سي)CTC( با توجه به مراحل فرآوري در . شوند فرآوري مي

بيش از دو سوم . گردد روش ارتدكس، انواع چاي سياه، چاي سبز يا اولنگ توليد مي

اين نوع چاي در تمام كشورهاي . دهدچاي توليدي جهان را چاي سياه تشكيل مي

. دشو سازي از روش ارتدكس استفاده مي در ايران براي چاي .شودجهان مصرف مي

مراحل به ترتيب در روش ارتدكس براي تبديل برگ سبز چاي به چاي سياه 

انجام بندي  درجه و كردن خشك، اكسيداسيون، غربال ،مالش، پالس ،چيني برگ

مالش و غربال در اين نشريه شرايط صحيح كار، حفظ و نگهداري دستگاه  .شود مي

د چاي خشك سياه فرآوري برگ سبز چاي براي توليمراحل دوم و سوم از در 

  .شود مي تشريح
 

  )Rolling( مالش ي مرحله

هاي برگ و آزاد نمودن  ، متالشي كردن سلول هدف از مالش برگ سبز پالس شده

ها است با آنزيم فنل بدين ترتيب شيره سلولي كه حاوي پلي. آنها است درونمواد 

شده و تغييرات ، اكسيد  اكسيداز مخلوط و اين دو در مجاورت اكسيژن هوا فنل پلي

وجود  شيميايي الزم را براي توليد رنگ، عطر و طعم و در نتيجه كيفيت چاي به

ي سلولي روي برگ قرار گرفته و در ضمن عمليات مالش كه  اين شيره .آورند مي

الي برگ لول شده باقي مانده و  شدن برگ شده در البه  خوردگي و لول موجب پيچ

تغييرات شيميايي  .دهددر هنگام دم شدن تشكيل ميچاي را  ي اصلي نوشابه ي ماده
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. يابد ي مالش با سرعت بيشتر ادامه مي ي پالس آغاز شده بود طي مرحله كه در مرحله

برگ با شيره  تغييرات حاصل در عمل مالش شامل افزايش گرما، نرم و خيس شدن

متالشي كردن ساختمان سلول برگ هدف اصلي مالش است كه به . سلولي است

دستگاه  ي در روش ارتدكس اين عمل به وسيله. شود انجام مي هاي مختلفيروش

  .گيردصورت مي )1شكل ( مالش

    

  
  دستگاه مالش - 1شكل 

 
 اي برخوردار استسازي به خصوص هنگام مالش از اهميت ويژه كنترل دما در چاي

گردد و  داز ميفنل اكسي شدن آنزيم پلي بيش از حد دما موجب غير فعالافزايش  زيرا

 6/26حدود  دماياين آنزيم در . سازي ضروري است فعاليت اين آنزيم در چاي

ي مالش بايد به صورت ثابت نگه  اين دما در مرحله. شودگراد فعال ميسانتي ي درجه

  .داشته شود

ميزان فشار وارده  .ظرفيت مالش هر چه بيشتر باشد دماي توليد شده بيشتر خواهد بود

هر چه بيشتر و مدت زمان آن زيادتر باشد حرارت بيشتري توليد دستگاه به كالهك 
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دور در دقيقه باشد و گردش  75تا  40مالش ممكن است بين دستگاه گردش . شود مي

  .)2( دور در دقيقه گردش مناسبي است 55

 ،چهارم بقيه اصطكاك و يك ي چهارم حرارت حاصل از مالش نتيجهكلي سه طور به

وسيله طور متناوب بههنگام مالش برگ، بايد آن را به. اسيون استحاصل اكسيد

كالهك فشار، تحت فشار قرار داد كه هم پيچيدگي برگ بهتر صورت گيرد و هم 

از  آب موجود در برگ كمتر بوده و حرارت حاصل در پالس شديد، .دما باال نرود

  .گردد كمتر توسط آب جذب شده و دما زيادتر مي فرآيند مالش

درصد  80تا  75گراد و رطوبت سانتي ي درجه  27تا  26 هترين دما براي اتاق مالشب

 .)2( دماسنج بايد اين شرايط را كنترل كرد و پاش وسيله دستگاه مهاست كه به

تا جريان هواي گرم به باشد مجزا  كردن چنين سالن مالش بايد از سالن خشك هم

  .قسمت مالش راه نيابد

به . انجام شوددقيقه  8تا  5در مدت تدريج و ي مالش بايد بههابارگيري دستگاه

شده عالوه بر  علت تراكم برگ پالسه بتوجه شود زيرا ظرفيت دستگاه مالش بايد 

نيز افزايش پيدا ) ديگ(شود، حرارت درون استوانه اينكه خوب خرد و پيچيده نمي

  .)2( گرددكرده و باعث كاهش كيفيت مي

سازي نقش مهمي دارد و اگر دور دستگاه  به سيني در چايرخش استوانه نسبت چ

تعداد دفعات مالش  .نمايدچاي خرد و اگر كم باشد چاي را لول مي ،مالش زياد باشد

، فصل برداشت و نوع ارقام مورد تقاضا دارد ولي  بستگي به نوع برگبرگ دادن 

  همان .است )1( جدولدقيقه بر اساس  30در و هر دور ترين آن چهار دور  متداول

مالش دادن بايد تناسب الزم  ي هاي پالس شده و نحوهكه ذكر شد بين برگ طوري

مالش بايد دستگاه عنوان مثال اگر برگ كم پالس باشد بارگيري  به. برقرار باشد

قرار پالس شديد تحت اگر برگ  اماها خرد نشوند  سبك و فشار كم باشد تا برگ
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خارج و سطح  ،سلولي در اثر فشار ي را بيشتر نمود تا شيره بايد ميزان فشار گرفته باشد

دقيقه بيشتر شود چاي خرد  45اگر مدت زمان هر بار مالش از  .مايدنبرگ را آغشته 

دقيقه مالش داده شود،  30گردد و اگر كمتر از  ميچاي خاك تبديل به شده و 

  .)2( گيردخوبي صورت نميشدن برگ و متالشي ساختن آن به لول

  

  متوالي مالش دفعاتزمان و ميزان فشار در - 1جدول

  نوبت

  مالش 

  زمان مالش

  )دقيقه( 
  ميزان فشار

  بدون فشار  30  دور اول

  30  دور دوم
دقيقه  5دقيقه فشار و  10صورت متناوب ه ب :پوند فشار 100

  بدون فشار

  30  دور سوم
دقيقه  5دقيقه فشار و  10صورت متناوب ه ب :پوند فشار 300

  فشاربدون 

  30  دور چهارم
دقيقه  5دقيقه فشار و  10صورت متناوب ه ب: پوند فشار 400

  بدون فشار

  

  دستگاه مالشهاي مختلف  قسمت

  :از پنج قسمت اصلي تشكيل شده است) 1 شكل(دستگاه مالش 

 سيني مالش -1

 ديگ مالش -2

 ي فشار صفحه -3

 هاميل لنگ -4

  جعبه دنده و الكتروموتورها -5
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ي سيني كه از جنس  بدنه. شده استز دو قسمت تشكيل ا طور معمول بهسيني مالش 

روي آن كه از جنس برنج ساخته   شده  هاي نصبي داخلي و آج چدن و صفحه

ساخته شده كه توسط يك پايه روي ديگ مالش از جنس استيل ضد زنگ  .اند شده

اي است در دستگاه مالش كه  ميل لنگ قطعه. لنگ سوار شده استسه عدد ميل

اين حركت خارج از . نمايد شي خارج از مركز ديگ مالش را فراهم ميحركت چرخ

ي چاي  مركز ديگ نسبت به سيني مالش باعث ايجاد پيچش در برگ پالس شده

جعبه دنده بخشي از دستگاه مالش است كه حركت دوراني الكتروموتور را . گردد مي

. دهد گ انتقال ميلن درجه تغيير داده و نيرو را به ميل 90كاهش و جهت چرخش را 

ي تخليه و قيف ورودي از ديگر اجزاي يك دستگاه مالش مي ي فشار، دريچه صفحه

 ). 2شكل(باشند 

  نمايي از مقطع دستگاه مالش - 2شكل 

  

  مالش ص موجود درنواق

  :توان تقسيم نمودكلي مشكالت موجود در فرآيند مالش را به دو گروه مي به طور

 .است دادن فرآيند مالشانجام نادرست ي از مشكالت عملكردي كه ناش  -1
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كارخانه  مشكالت ساختاري كه ناشي از نواقص موجود در ساختمان و تجهيزات  -2

 .است سازي چاي

توان اشكاالت سازي مي چايهاي  هبر اين اساس و با توجه به بررسي وضعيت كارخان

  :هاي موجود را به شرح زير بيان نمودو نارسايي

  يت دستگاه مالشعدم توجه به ظرف -1

در برخـي  (آن لش و بارگيري دستگاه بيش از ظرفيت توجه به ظرفيت دستگاه مادم ع

انجـام  گردد تا مالش و لول كردن برگ بـه خـوبي   موجب مي )كمتر از ظرفيت مواقع

 ،مالش به منظور تخريب سلولي بـرگ و پـيچش و لـول كـردن بـرگ      ي مرحله. نشود

هـاي مـالش بـا    سازي از دسـتگاه  هاي چايدر كارخانه با توجه به اينكه. شود انجام مي

با توجه به ظرفيت هر نوع دستگاه نسـبت بـه    دشود بايهاي مختلف استفاده ميظرفيت

. مشـخص شـود  زمان مناسب براي هر دور مالش نيز بايد به دقت . بارگيري اقدام شود

اين زمان به عوامل مختلفي نظير نوع برگ، شدت پالس، نوع آج مالش، ميـزان فشـار   

مالش با در نظر گرفتن بستگي دارد كه كارشناس ... اعمال شده، تعداد دوران مالش و

دسـتگاه  بـارگيري بـرگ در انـواع    ظرفيـت   )2(جـدول   .كنـد آن را تعيين مي شرايط،

    .دهدمالش را نشان مي

  
  درصد 60متعارف انواع مالش در برگ با شدت پالس ار بارگيري مقد -2 جدول

  نوع مالش
 حداكثر بارگيري 

  )كيلوگرم(در دور اول 

 حداكثر بارگيري 

  )كيلوگرم(در دورهاي بعد 
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  اينچ 36

  اينچ 40

  اينچ 45

  اينچ 46

  اينچ 47

120  

145  

189  

198  

210  

120  

157  

196  

213  

224  

  

  مالشبراي برنامه نداشتن  -2

براي ثبت زمان بارگيري و  برنامه مشخصي سازي هاي چاي هاري ازكارخاندر بسي

و كارگران به دلخواه نسبت به بارگيري و تخليه رد هاي مالش وجود ندادستگاه تخليه

اين موضوع اجراي صحيح فرآيند مالش از  .كنندمي مالش اقدامبرگ براي مرحله 

براي رفع اين . نمايداختالل مي را دچار غيره ، زمان مالش ونظر تعداد دور مالش

برنامه براي ثبت ول جد، نصب يك تابلو و ترسيم حل ترين راهمشكل بهترين و ساده

  .باشدمي غيره و زمان بارگيري و تخليه ،شماره دستگاه مالش
 

  عدم استفاده صحيح از فشار -3

قع و به فشار به مو ،هاي در حال مالششود كه به برگرد مشاهده مياموبرخي از در 

فشار زياد و طوالني سبب خردشدن بيش از حد زيرا . آيدميزان مناسب وارد نمي

مدت موجب عدم خروج شيره سلولي از درون برگ براي  برگ و فشار كم و كوتاه

رنگ و  روي عطر، طعم،تواند اين موضوع مي .شودهاي بيوشيميايي ميوقوع واكنش

 ارائه شده )1(جدول در مناسب فشار ربرد كاروش  .موثر باشدچاي  ي كيفيت نوشابه

  .است

  

  آج مالششكل و كيفيت نامناسب  -4
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هاي دستگاه مالش نقش مهمي در فرآيند  مالش و در نتيجه آج وضعيتشكل و 

ها و طراحي نامناسب سائيدگي آج. دندار )چاي خشك سياه(محصول نهايي كيفيت 

 دم پيچش مطلوب در برگ آنها نيز موجب لهيدگي، خرد شدن بيش از حد و يا ع

 شده كه رويذرات چاي  دهي مطلوب باعث شكلآج مناسب دستگاه مالش  .شودمي

آج در عوض،  .گذارد ميتاثير  )هاي ارزيابي يكي از شاخص(چاي خشك  رويت

و بهترين حالت خرد شدن ديواره سلولي برگ سبز تواند  در دستگاه مالش ميمناسب 

اي محصول كيفيت نوشابهه تاثير زيادي بر افزايش ك لول شدن آن را ايجاد نمايد

  .داشت نهايي چاي خشك خواهد

آن مخروط وسط توجه به دستگاه مالش، استفاده صحيح از نكته مهم ديگر در 

برگ سبز در ديگ مالش چرخشي اين مخروط نقش كليدي در حركت . باشد مي

عمليات  ود تاش سبب ميحركت چرخشي برگ سبز در داخل دستگاه مالش  .دارد

هاي برگ به صورت يكنواخت و لول شدن برگ سبز به بهترين خرد كردن سلول

  .)3شكل ( نحو انجام شود

  

  
حركت برگ در ايجاد مخروط وسط عملكرد  -3شكل 

  مالش يگسبز در داخل د
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اندازه قاعده . شان داده شده استن )4( در شكل وسط مالش انواع متداول مخروط

مخروط در  ي قاعده ي ش تا لبهلديگ ما ي بدنه ي باشد كه فاصلهي طور دمخروط باي

 ي چنين زاويه هم .متر باشدسانتي 5/2آنها حدود يك اينچ يا  ي ترين فاصلهنزديك

 6و  5هاي  دو نوع متداول آج مالش در شكل .درجه باشد 45تا  35 بين دمخروط باي

  .داده شده استنشان 

  

  
  يني مالشانواع مخروط وسط س - 4شكل

  

  
  Crescentآج از نوع  -5شكل 
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  M&Sآج از نوع  -6شكل 

  

 بـه ) 7شـكل  (آج هـاي تيـز   لبـه . باشـد  ماليمـي نـاي  حداراي ان دبايـ مالش هاي آج لبه

 بـه عبـارت  . شـود مـي ايجاد پارگي در بـرگ  و باعث  كندشدن برگ كمكي نمي لول

اين حالت در چاي خشك  در .شودخرد مي ،برگ سبز چاي به جاي لول شدن ديگر،

، مشـاهده  شـود مـي  ناميـده  "پـره "در اصـطالح  هاي برگ لول نشده كـه  تكه ،توليدي

  .خواهد شد

روي سيني مالش نصب گردند كه بين سـطح زيـرين آج و    طوري دهاي مالش بايآج

) 8شـكل  (وجود فضـا بـين آج و سـيني    . هيچ فضايي وجود نداشته باشد ،سطح مالش

نمايـد، موجـب تجمـع    شدن مناسب برگ را دچار اشكال مـي  ولضمن اينكه فرآيند ل

ايـن فضـا،    يه در ايـن فضـا شـده و بـه دليـل عـدم قابليـت شستشـو        خورد برگ مالش

روي كيفيـت و سـالمت    توانـد  هـا مـي   اين آلودگي .نمايد ايجاد ميآلودگي زيادي را 

    .تاثير بسيار نامطلوبي داشته باشد) چاي خشك(نهايي محصول 
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  تيز هاي لبه دستگاه مالش با آج - 7شكل

  

  
   )وجود فضاي خالي بين آج و سيني مالش(نصب نادرست آج  -8شكل 

  
 

 مالشي  در مرحلهنظافت عدم رعايت  -5
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از آن در اثر پاره شدن غشاي سلولي چاي برگ سبز  ي شيره ،مالشهنگام فرآيند در 

ذا بعد از پايان عمليات ل گردد سطوح دستگاه مالش با اين شيره آغشته ميو خارج 

 . شوندبا دقت شستشو  دهاي دستگاه مالش و سالن مالش بايتوليد روزانه، كليه قسمت

 
 گيري دما و رطوبتتجهيزات اندازهعدم نصب  -6

سالن مالش نقش مهمي در  و رطوبت حفظ دماكنترل و طوركه قبالً بيان شد،  همان

گيري دما و رطوبت هواي  ازهنصب تجهيزات اند. سازي دارد كيفيت فرآيند چاي

اجراي صحيح  ي داخل سالن و كنترل آن با استانداردهاي الزم تاثير زيادي در نحوه

  .مراحل مختلف چايسازي و توليد محصول نهايي خواهد داشت

 
  استفاده از ظرف نامناسب -7

) استيل به خصوص( از ظروف فلزي دخورده باي براي حمل و نقل برگ سبز مالش

استفاده از زنبيل براي انتقال . باشنداين ظروف به راحتي قابل شستشو مي. ردكاستفاده 

آغشته شدن زنبيل به شيره  سازي باعث هاي چاي برگ مالش خورده در كارخانه

 كامل زنبيلو تميز شدن امكان شستشو با توجه به اينكه . شود ميبرگ مالش خورده 

و در نتيجه برگ مالش خورده افزايش  در زنبيلآلودگي ميزان ، وجود ندارد بنابراين

 .شود نهايي كاسته ميو از كيفيت محصول يافته 

 
 فش مخصوصنامناسب از كاستفاده  -8

ي محيطمالش  نسال، مالش ي برگ در مرحله ي شيرهخروج به علت وجود رطوبت و 

از ورود هر گونه آلودگي خارجي به سالن  داست لذا باي براي ايجاد آلودگيمناسب 

 هاي كفشورود و خروج كارگران از سالن مالش بايد با . نمودلوگيري مالش ج

پاپوش  ،دي سالن مالش براي هر كارگروبهتر است كه در ور .جداگانه انجام شود

مخصوصي در نظر گرفته شود تا كارگر در هنگام ورود به سالن با تعويض ) دمپايي(
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توان تا  با اين روش مي .يداپاپوش خود از دمپايي مخصوص سالن مالش استفاده نم

 .را كاهش داد حد بسيار زيادي احتمال آلودگي در سالن مالش و چاي خشك

 
 ساختمان سالن مالش -9

لـذا محـيط سـالن مـالش     . مالش نياز به دماي نسبتاً پايين با رطوبـت بـاال دارد   ي مرحله

از طـرف ديگـر بـرگ مـالش خـورده نيـز داراي       . همواره داراي رطوبت زيادي است

باشـد،  مـي سلولي برگ و خـروج شـيره گيـاه     ي ته شدن ديوارهسكاز شت ناشي رطوب

كف  دبراي جلوگيري از آلودگي، باي. بنابراين محيط آمادگي ايجاد آلودگي را دارد

م  ادو قاوم در مقابل رطوبـت و قابـل شستشـوي و   مو ديوارهاي سالن مالش از پوشش 

 سـنگ مرمـر اسـت و بـراي     بهترين پوشش بـراي كـف سـالن مـالش    . برخوردار باشد

و  9 هـاي  شـكل ( گـردد پوشش ديوارهاي سالن مالش استفاده از سراميك توصيه مـي 

10 .( 

   

  
  فرسوده و ديوارهاي سيماني پوشش كف سالن مالش از موزائيك -9شكل 
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  )سراميك(مالش سالن و ديوارهاي  )سنگ مرمر( كف سالنمناسب پوشش  -10شكل 

  

شود چرا  شش سراميك براي كف سالن مالش توصيه نميبايد يادآوري نمود كه پو

امكان ترك خوردگي و شكستن غيره هاي حمل برگ و كه به علت حركت گاري

ايجاد  نكار رفته در كف سالن مالش وجود دارد كه اين امر ضم هسراميك ب

فضاي مناسب براي رشد آلودگي زودهنگام براي ساختمان، موجب ايجاد  ستهالكا

  .گرددمي) شكستگيمحل ترك و (

  

  پيشنهادات

طور خالصه پيشنهادات زيـر قابـل    بهمالش هاي براي اصالح وضعيت موجود در سالن

   :ارائه هستند

   .مالش ظرفيتمتناسب با بارگيري  -1

 ).زمان و نوبت مالش(روش ثبت اطالعات  ي كارگيري متصدي مالش و تعبيه به -2

 .هر روز پس از اتمام كار شها و سالن مالنظافت دقيق و كامل كليه دستگاه -3



  
20 

كارگيري تجهيزات سنجش دما و رطوبت براي تهيه و حفظ شرايط  نصب و به -4

 .مطلوب براي سالن مالش

بررسي و هاي مالش قبل از شروع فصل توليد و سرويس هرساله دستگاه -5

 ).با توجه به شرايط توليد و شرايط آج(هاي مالش هر چند سال بازسازي آج

 .ب براي كف و ديوارهاي سالن مالشايجاد پوشش مناس -6

  

   )Sifting( غربال ي مرحله

و خنك كردن تهويه  ،برگ مالش خورده )الك كردن( هدف اصلي از غربال كردن

بندي ذرات ريز و درشت پس  هاي برگ مالش خورده و درجه برگ، شكستن كلوخ

ل ديگر اهميت دستگاه غربال برگ مالش خورده همانند مراح .از هر دور مالش است

استفاده  ي نحوه سازي هاي چاي ، در بسياري از كارخانهبا اين وجود. سازي است چاي

  .گيرد انگاري قرار مي بيش از همه مورد سهل آناز 

نحوي باشد تا ه مالش و وارد ساختن فشار در حين مالش بايد ب ي شدت پالس، نحوه

 انواعك شامل مالش ي .شودحاصل  )3(جدول متعارف مالش بر اساس درصدهاي 

چاي زير غربالي حاصل از دور اول و دوم است كه پس از خشك شدن با هم 

چاي زير غربالي حاصل از دور سوم و  انواعمالش دو شامل  .دنگرد مخلوط مي

رو حاصل از مالش سه  .گرددچهارم است كه پس از خشك شدن با هم مخلوط مي

  .هاي چهار بار مالش خورده استغربالي برگ

  

  

  

  

  درصد متعارف مالش در دوره هاي مختلف -3 جدول
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  مالش درصد متعارف  نوع مالش

  30  مالش يك

  35  مالش دو

  35  مالش سه

  

  مالش خوردهبرگ غربال  ي مرحلهنواقص موجود در 

هاي موجود را به توان نارساييسازي مي چاي هاي هبا توجه به بررسي وضعيت كارخان

  :شرح زير بيان نمود

  توري غربال -1

شود  از غربال داراي توري سيمي استفاده ميسازي  هاي چاي هدر بسياري از كارخان

تر ذرات درشت ،)سوراخ يا پاره شده باشد( اشد توري غربال سالم نباگر ). 11شكل (

 ذرات چاي ي ريزد و سبب ناهمگوني در اندازهنيز زير غربال ميبرگ مالش خورده 

بجاي  )12شكل ( داراز صفحه سوراخ راي غربال ها ب در برخي از كارخانه. شودمي

نتايج دار سوراخهاي  هاستفاده از اين صفح .شود استفاده ميسيمي توري 

  .سازي داشته است هاي چاي كنندگان آن در كارخانه ي را در بين مصرفبخش  رضايت

تي تغيير شكل داده يا به عبار دايبنمسطح و تراز بوده و  دبايتوري غربال چنين  هم

حركت برگ مالش خورده روي غربال مناسب نخواهد  ،در اين حالت .گود گردد

از انواع توري سيمي  دبايد توجه داشت در صورت استفاده از توري سيمي باي .بود

  .گالوانيزه يا استيل جوشي استفاده گردد
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  دستگاه غربال با توري سيمي -11شكل 

  

  الدار دستگاه غربصفحه سوراخ -12شكل 

  

  غربال زيرنامناسب سطح  -2
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 نمايداي كه از توري يا صفحه مشبك غربال عبور مياز آنجا كه برگ مالش خورده

بهتر است كه محل ريختن برگ زير غربال ) 13شكل (ريزد ميكف سالن روي 

   ).14شكل(باالتر باشد سانتي متر  10تا  5نسبت به سطح سالن مالش 

  
  كف سالنه روي برگ غربال شدريزش  -13شكل 

  

  
  ايجاد سطح بلندتر زير غربال باالتر از سطح سالن -14شكل 

  نظافت غربال -3
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ها يا اطراف بدنه الي سوراخبهبرگ مالش خورده در الاز مقداري  با توجه به اينكه

و با دقت شستشو دستگاه غربال را  ،پس از اتمام كار روزانه د، بايكند گير مي ،غربال

  .تميز نمود
 
 ظرفيت دستگاه -4

متناسب با ظرفيت دستگاه  غربال ي ميزان برگ مالش خورده براي انتقال به مرحله

. غربال عبور نمايدروي توري از طور يكنواخت  مالش خورده بهبرگ  غربال باشد تا 

از روي  ههاي مالش خورد قرارگيري برگ، زمان كافي براي رعايت ظرفيت دستگاه

  .آورد هاي توري را به وجود مي سوراخآنها از عبور  توري سيمي و
 
  كلوخ شكن -5

 به صورت كلوخه در برگطوبت در برگ مالش خورده، بخشي از ربه علت وجود 

  . استفاده نمود )15شكل ( از كلوخ شكن بايدآيد كه براي خرد كردن آن مي

  
  كلوخه شدهبرگ  براي خرد كردنكلوخ شكن  -15شكل 

از با استفاده به جاي استفاده از كلوخ شكن،  سازي هاي چاي هكارخاناز در بعضي 

 ديدنآسيب كار باعث اين . دندهها را انجام ميچوب يا الستيك خرد كردن كلوخه
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توري يا صفحه مشبك شده و از طرف ديگر موجب باز شدن پيچيدگي بخشي از 

  .شودچاي مالش خورده مي

  

  پيشنهادات

بال برگ سبز به طور خالصه پيشنهادات براي اصالح وضعيت موجود در عمليات غر 

  :زير قابل ارائه هستند

 .سيمي توريي مشبك به جا ي استفاده از صفحه -1

 .هاي كلوخه شده براي خرد كردن برگ استفاده از كلوخ شكن -2

 .پس از اتمام كار روزانهشكن  دستگاه غربال وكلوخهشستشوي مداوم و با دقت  -3

 .سطح زيرين غربالساختار اصالح  -4

 .غربالدستگاه ري مطابق با ظرفيت بارگي -5
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