
Bu səhifədə tövsiyə olunan çay avadanlığı üçün təzə çay yarpağının su tərkibi 75%, quru
çayda isə 5% təşkil edir.

Yerli çay istehsalı məlumatlarımıza görə, 4 kq yaş çay yarpağı 1 kq quru çay verir.

 Nəmlik (%) Ümumi Çəki (kq)
Orijinal ≈ 75% ≈ 100 kq

Soldurduqdan sonra ≈ 73% ≈ 95 kq
Sarsıntıdan / Çalxdıqdan sonra ≈ 60% ≈ 65 kq

Təmirdən sonra ≈ 45% ≈ 45 kq
Rolling sonra ≈ 45% ≤ 45 kq

Quruduqdan sonra ≤ 5% ≤ 26 kq

Yuxarıdakı məlumatlar yerli çay istehsalı məlumatlarımızdandır və müxtəlif bölgələrdə çay
istehsalında sapmalar ola bilər.

   1. Solmaq    

Oolong çayının soldurulması mərhələsi günəşin solmasıdır, çay yarpaqlarını təxminən 30-60
dəqiqə günəş altına qoyun, seçmək üçün ən yaxşı vaxt 16:00 - 17:00, çay yarpağını hər 10
dəqiqədən bir çevirin, suyun miqdarını azaldın. təxminən 78% -ə qədər çayın aroması
görünməyə başladı.

2 dəst DL-TQJ-20 çay qurutma rəfindən istifadə etməyi tövsiyə edirik, hər partiyanın tutumu
50 kq, 100 kq çay yarpağı üçün 2 dəst lazımdır, çay yarpaqlarını bambuk altlıqlara qoyun və
günəşə qoyun.
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20 ədəd Bambuk Paletli Çay Təbii Soyulmuş Rəf DL-TQJ-20 ilə

Tövsiyə olunan İş Məlumatı
Temp Otaq temperaturu
Vaxt 30-60 dəqiqə

Tutum Hər qaba 2,5 kq

Qurutma pilləsindən sonra rütubətin miqdarı 73%-ə düşəcək, çay yarpağının ümumi çəkisi
təxminən 95 kq olacaq.

   2. Silkələmək /
fırlatmaq    

Sarsıntı və soldurma fermentasiyanın hər iki hissəsidir. Uolunq çayının qurudulması zamanı
yarpaqlar sakit şəkildə yerləşdirildiyi üçün yarpaqlardan çoxlu su ancaq buxarlanacaq və
yarpaq sapındakı su itməyəcək, bu da çay yarpaqlarının acılığına səbəb olacaq çox güclüdür.
, oolong çayının keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Sarsıtmaq lazımdır. Sarsıntı prosesi vasitəsilə
yarpaqların fəaliyyəti gücləndirilir. Yarpaq budaqlarındakı su yarpaqlara daşınmağa davam
edir, yarpaqların suyu yenidən buxarlanmasına imkan verir, Çay yarpaqlarının çəmən
qoxusunu yayır ki, bitmiş oolong çayının dadı çox acı olmasın, keyfiyyətini xeyli yaxşılaşdırır.
oolong çayı.

1 dəst DL-6CYQT-60 oolong çay çalxalama barabanından istifadə etməyi tövsiyə edirik, hər
partiya üçün tutumu 32 kq, 95 kq çay yarpağı üçün 1 dəst lazımdır.

Sarsıntıdan sonra oolong çayı ilk mərhələdə quruyan rəflərə qoyulmalıdır (hər istirahət vaxtı
çay bambuk altlıqlarına qoyulmalıdır).

Oolong çayı çalxalandıqdan sonra qırmızı kənarları ilə yaşıl olmalıdır, yəni yarpağın içi hələ də
yaşıldır, lakin yarpağın kənarı qırmızıdır.
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Oolong Çay Emalı Sarsıdan Bambuk Drum Maşın DL-6CYQT-6015

Tövsiyə olunan İş Məlumatı
Temperatur ≈20 ℃

Mühit Rütubəti ≈50%
İlk Sarsıntı İstirahət Vaxtı 3-4 dəqiqə

İkinci Sarsıntı Zamanı 1.5-2 saat
İkinci Sarsıntı İstirahət Vaxtı 5-10 dəqiqə

Üçüncü Sarsıntı Zamanı 2-2,5 saat
Üçüncü Sarsıntı İstirahət Vaxtı 20-25 Dəqiqə

Sarsıntı sürəti 6-12 saat
Tutum 32 kq / partiya

Sarsıntı addımından sonra rütubətin miqdarı 60%-ə düşəcək, çay yarpağının ümumi çəkisi
təxminən 65 kq olacaq.

   3. Təmir    

Fiksasiya mərhələsi əsasən müxtəlif mayalanmamış və ya yarı fermentləşdirilmiş çayların
istehsalı üçün istifadə olunur. Təzə yarpaqlarda fermentin aktivliyi yüksək temperaturda
azalır, təzə yarpaqlarda olan çay polifenolları oksidləşdirici fermentasiya üçün dayandırılır və
otun iyi aradan qaldırılır, çay yarpaqlarının ətri həyəcanlanır və tərkibindəki nəmlik azalır.
təzə yarpaqlar buxarlanır. Təzə yarpaqlar daha yumşaq olur, bu da sonrakı yuvarlanma
prosesi üçün əlverişlidir və çay yarpaqları asanlıqla zədələnmir.

1 dəst DL-6CST-50B çay fiksasiya maşını istifadə etməyi tövsiyə edirik, tutumu saatda 25 kq,
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65 kq çay yarpağı üçün 1 dəst lazımdır, təxminən 2,5 saat iş vaxtı.

50cm Diametrli Qaz İstilik Yaşıl / Oolong / Sarı Çay Tərkibli Maşın DL-6CST-50

Tövsiyə olunan İş Məlumatı
Temperatur 250 ℃ - 320 ℃

Vaxt 5-7 Dəqiqə
Döndürmə Sürəti 30 rpm

Tutum Hər partiyaya 2,5 kq

Qurutma pilləsindən sonra rütubətin miqdarı 45%-ə düşəcək, çay yarpağının ümumi çəkisi
təxminən 45 kq olacaq.

   4. Rolling    

Fərqli çay yarpaqları fərqli yuvarlanma müddətinə və fərqli funksiyalara malikdir.

Oolong çayı üçün: Oolong çayı yarı fermentləşdirilmiş çaydır. Soldurma və silkələmə prosesi
ilə bəzi çay yarpaqları artıq mayalanmağa başlamışdır. Ancaq fiksasiya edildikdən sonra çay
yarpaqları yenidən fermentasiya etməyi dayandırdı, buna görə də oolong çayının ən vacib
funksiyası yaşıl çay kimi formalaşdırmaqdır. İstənilən formada büküldükdə yuvarlanma
əməliyyatı dayandırıla və növbəti emala keçə bilər.

1 dəst DL-6CRT-30 Çay Yayma Maşınından istifadə etməyi tövsiyə edirik, hər partiyaya 5 kq
tutumlu, 45 kq çay yarpağı üçün 1 dəst lazımdır, təxminən 1-2 saat iş vaxtı.
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30sm Nağara Kiçik Daha Ucuz SS Tipi Çay Yarpağı Yayma Maşını DL-6CRT-30

Tövsiyə olunan İş Məlumatı
Döndürmə Sürəti 42 rpm

Vaxt Təxminən 10 Dəqiqə
Tutum Hər partiyaya 5 kq

Yuvarlanan addımdan sonra nəm miqdarı dəyişməyəcək, rütubətin miqdarı hələ də 45%, çay
yarpağının ümumi çəkisi təxminən 45 kq-dır.

   5. Qurutma    

Olonq çayının qurudulması adətən çay yarpaqlarında nəmin buxarlanmasına yönəldilir ki, çay
yarpaqları bərkilsin və formalı olsun, daha yığcam olsun və oolong çayının ətirini artırmaq
üçün yaşıl ot ləzzəti yayılsın.

1 dəst DL-6HZ-5 Çay Qurutma Maşından istifadə etməyi tövsiyə edirik, hər partiyaya 15-20 kq
tutumlu, 45 kq çay yarpağına 1 dəst lazımdır, təxminən 2 saat iş vaxtı.
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14 qatlı 70 sm qab kiçik fırlanan çay qurutma maşını DL-6CHZ-5QB

Tövsiyə olunan İş Məlumatı
Temperatur 85 ℃ - 95 ℃

Döndürmə Sürəti 6 rpm
Vaxt 40-60 Dəqiqə

Tutum 15-20 kq / partiya

Yuvarlanan addımdan sonra nəm miqdarı 5%-dən az olacaq, çay yarpağının ümumi çəkisi
təxminən 25 kq olacaq.

   6. Çeşidləmə    

Çayın hazırlanması prosesində yığılan çayın ölçüsü, forması və yaşı fərqli olduğundan istehsal
edilən çayın keyfiyyəti də fərqli olur. Və çay istehsal prosesi zamanı qırıla bilər, biz müxtəlif
sinifləri və müxtəlif ölçüləri təsnif etməliyik. Çaylar seçilir və müxtəlif növ çaylar müxtəlif
qiymətlərlə satılır və bununla da çay istehsalından maksimum gəlir əldə edilir.
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Kiçik Tip Çay Winnower Sorter Ekranlayıcı Maşın DL-6CFX-435QB

   7. Qablaşdırma 
  

Fərqli bölgələr və müştərilər üçün hər kəsin qablaşdırma üçün fərqli ehtiyaclarını bilə
bilmərik. Fərqli qablaşdırmalar üçün aşağıdakı linklərə daxil olaraq sevimli qablaşdırmanı seçə
bilərsiniz.

   Kotirovka alın    

Bu səhifədə tövsiyə olunan avadanlığın xülasə modeli və tələb olunan miqdarı aşağıdakılardır:

ad Model Kəmiyyət
Çay Solduran Rəf DL-TQJ-20 2

Çay çalkalayan maşın DL-6CYQT-6015 1
Çay düzəltmə maşını DL-6CST-50B 1

Çay dəyirmanı DL-CRT-30 1
Çay qurutma maşını DL-6CHZ-5 1

Çay Çeşidləmə Maşını DL-6CFX-435QB 1

Bu səhifədə tövsiyə olunan avadanlıqların kotirovkasını əldə
etmək üçün aşağıdakı üsullarla bizimlə əlaqə saxlayın.
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