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Pastörizatör Nedir? 

Pastörizatör

Pastörizasyon işlemini yapan makinalardır. Süt, krema, mevye suyu, Gül suyu, ketçap, mayonez, şıra, bira, şarap, meyve sosu gibi birçok 

ürünün pastörize etmek mümkündür. 

Pastörizatör Nasıl Çalışır?

Plakalı pastörizatörler bir seri plakadan oluşur. Plakalar arasına yüksek sıcaklığa dayanıklı contalar yerleştirilmiştir. Bu contalar plakalardan 

geçen sıvılann birbirine karışmasını engellemektedir. Bu plakalar 95 - 125 mm kalınlığında olup paslanmaz çelikten yapılmıştır. Plaka 

üzerindeki oluklar türbülanslı dolum yaptırır ve ısı transfer yüzeyini arttırır ve sıvının ısı temas süresini uzatır. 

1- Balans tankı 

2- Besleme Pompası

3- Akış kontrolü

4-1. ve 2. Rejenerasyon

5- Seperatör

6- Isıtıcı

7- Holding tüpü

8- Itişi güçlendirici pompa 

9- Sıcak su sistemi

10- Soğutucu

11- Soğutucu

12- VaIf 
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Pastörizatörlerin Çalışma Prensibi

Süt ilk olarak balans tankına gelir, buraya gelmesindeki amaç

hat üzerinde süt beslemesinin kesilmemesidir. Yani süt balans 

tankına alınarak boru hattına girişi sabitlenir. 

Pompalar yardımı ile alınan süt pastörizatörün 1. rejenerasyon 

bölümü giriş yapar. 1. rejenerasyon bölümüne gelen süt, daha

önceden pastörize edilerek yüksek sıcaklığa ulaşmış süt ile

karşılaşır. Bu karşılaşmada iki farklı süt arasında plakalar bulunduğu 

için direkt olarak temas gerçekleşmez. 

Pastörize süt ile karşılaşan soğuk sütün sıcaklığı 55 C ye ulaşır. 

55 dereceye gelen süt 1. rejenerasyondan çıkarak seperatöre 

gönderilir. 

Sütün bu aşamadan sonra seperatöre gönderilmesinin nedeni, 

kremanın ayrılması için en uygun sıcaklığa ulaşmasıdır. 1. reje-

nerasyondan ayrılıp seperatöre giden sütün kreması ayrılır. (İste-

nilen yağ oranı elde edilerek standardize edilmiş olur.) 

Yağ oranı standardize edilmiş süt 2. rejenerasyon bölümüne gider. 

Bu bölüme giren süt, holding tüpünden gelen süt ile karşılaşır. 

(Holding tüpünün ne olduğu ilerki aşamalarda açıklanacaktır.)

Bu aşamada sütün sıcaklığı 60-70 derecelere kadar ulaşır. Daha 

sonraki aşamada süt ısıtıcı bölümüne ulaşır ve bu işlemde süt 

sıcak su ile ısıtılır. 

Bu şekilde sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilmiş sütün sıcaklığının 

tam olarak pastörizasyon sıcaklığına gelmesi sağlanır.

 

Pastörizasyon sıcaklığına ulaşmış olan süt 2. maddede bahsedilen 

holding tüpüne yollanır. Burada belirli bir süre bekletilen sütün 

içerisindeki zararlı mikroorganizmaların öldürülmesi sağlanır. 

Isı tutucu zigzag çizmiş uzun bir boru sisteminden oluşur. Bu 

işlemdeki amaç sütün pastörizasyon sıcaklığında belirli bir süre 

kalmasını sağlamaktır. 

Bu süre ortalama olarak 15 saniyedir. ( 2. maddede bahsettiğim 

holding tüpünden gelen süt, buradan çıkan süttür.) 

Holding tüpünün sonunda bir termometro ve valf bulunur. 

Eğer sütün sıcaklığı uygun derecede değilse valf otomatik 

olarak çalışır ve sütün tekrar pastörize edilmesi için pastörizatör 

başlangıcına alınır ve sistemi tekrar dolaşması sağ lanır.

Eğer sıcaklık konusunda bir sorun olmazsa, sıcak tutucudan çıkan 

süt tekrar 2. ve 1. rejenerasyon bölmesine ulaştırılır. 

Buraya gelen süt çiğ süt ile karşılaşarak pastörize edilen sütün 

soğutulması sağlanır. 

Pastörize edilen süt soğurken, pastörize edilecek sisteme yeni 

girmiş çiğ sütün ısıtılması sağlanır. 

Bu şekilde büyük bir enerji kazanımı sağlanılmış olur. 

Pastörize edilen süt son olarak soğutucu bölüme geçerek burda 

buzlu su ile soğutulması sağlanır. 

Pastörizatör işleminin en önemli noktası pastörize ettiğimiz sütü 

kullanarak, yeni gelen çiğ sütün sıcaklığını 65 dereceye kadar 

çıkarmış oluyoruz. Sadece bu aşamadan sonra 65 derecedeki 

sütün 90 dereceye gelmesi için ekstra olarak bir sıcaklık verme-

miz gerekiyor. 

Çiğ sütü başlangış sıcaklığından 65 dereceye ulaştırmak için başta 

ısıtmış olduğumuz 90 derecelik pastörize sütü kullandığımızdan 

büyük bir enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz. 
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UHT Süt Sterilizatörü

Direkt buhar enjeksiyonu olarak akernatif bir proses meto-

du da bulunmaktadır. Sterilizatör, özellikle süt ve süt ürün-

leri için yüksek sıcakhldarda (>130°C) mikrobiyal yükü sıfır-

lamak için, özel olarak dizayn edilmiş bir ünitedir. Plakalı ısı

değiştiriciler ile yapılabilen sistemlerin yanısıra, tübüler ısı

değiştiricili sistemler, yüksek çalışma temposu ve uzun 

ömürlü olması dolayısıyla tercih edilmektedir. Özellikle 

kaynama noktasından yukarıdaki sıcaklıklarda yapılan bu 

işlemlerde, ürün ve servis suyu akışları arasındaki basınç ve 

sıcaklık kontrollerini ayarlamak dikkatli ve özenli bir çalısma 

gerektirmektedir. Ayrıca direkt buhar enjeksiyonu olarak 

alternatif bir proses metodu da bulunmaktadır. 
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Meyve Suyu Pastorizatörü

Meyve suyu, nektar, düşük asitli, izotonik ve pulplu içecekler gibi ürünlerin pastörizasyonu amacıyla üretilen bir sistemdir. Ürünün 

içindeki çözülmüş halde bulunan oksijenin uzaklaştırılması için isteğe bağlı olarak deaeratör ilave edilebilir. Ayrıca pulplu ürünlerde 

kullanılabilen homojenizatör ürün kalitesini arttıran bir seçenek olacaktır. Sistem tam otomatik, yarı otomatik yada manuel sistem 

olarak dizayn edilebilmektedir. 
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Meyve Suyu & Şurup Hazırlama Ünitesi

Padörizasyon öncesi meyve suyu, nektar gibi ürünlerin hazırlanması için dizayn edilmiştir bir unitedir. 

Reçeteye göre, gerekli miktarlarda şeker şurubu, meyve konsantresi, su ve asitlik duzenleyicilerin doğru oranlarda karıştırılması 

için tam otomatik çalışan bir sistemdir. Ürün final şurup tanklarında pastörizasyona hazır hale getirilecektir. 

Sistem, kontrol paneli, şeker çözdürme ünitesi, konsantre dozajlama ünitesi ve final ürün tankları ile bunları hatlara bağlayan vana 

tarlası gruplarından oluşmaktadır. 
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CIP Sistemleri 

Üretim öncesi ve sonrası hat temizliğinin/sanitasyonunun yerinde yapılmasına olanak sağlayan CIP ünitesi sadece süt ürünleri 

endüstrisinde değil, meşrubat, gazlı içecekler ve hazır gıda sektöründe de kullanılmaya uygun halde tasarlanmıştır. 

Tüm modellerin ana özelliği su ve yıkama kimyasalının sistem içi sirkülasyonudur. Tam otomatik olan çalışan bu sistemler kimyasal 

tassarrufu sağlamak amacıyla iletkenlik ölçer cihazına sahiptirler. Sistemin bir parçası olan kimyasal çözelti tankları ile kimyasal 

gerikazanılmaktadır. 

CIP sistemleri, gereksinime göre farklı kapasite ve özelliklerde dizayn edilebilir. 7,000 I/h- 50,000 I/h arası kapasite olabileceği gibi 

birden fazla kimyasal çeşidi desteklenebilir, termal sanitasyon veya kimyasal dezenfeksiyon seçenekleri sunulabilir. 
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Anahtar Teslimi Tesis Çözümleri 

Tüm proses tasarımı, ekipman seçimleri ve kurulumu müşteri istekleri doğrultusunda yapılabilmektedir.

Anahtar teslimi tesis, değişken kapasite ye diğer ürüne özel seçenekleriyle, süt alım, çiğ süt depolama, pastörizatör, pastörize süt 

depolama, sterilizatör (UHT), aseptik depolama ve CIP ünitesi ile bunların takibinin yapılabileceği SCADA'dan oluşmaktadır. 
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Süt Pastörizatörü 

Süt ve süt ürünleri Için gerekli olan pastörizasyon handlr.

Pastörizatör sistemi temel ısıl işlem ünitesinin yanı sıra seperasyon, standardizasyon, dejenerasyon, homojenizasyon, filtrasyon ve 

bakteriyofugasyon ünitelerini de operasyonun türüne göre içermektedir. 

Otomasyon seviyesi müşteri talepleri doğrultusunda şekillendirilebilmektedir.

- Süt Pastörizatörü

- Krema Pastörizatörü

- Peynir/Yoğurt Sütü Isıtma Ünitele 
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Fabrika Otomasyonu 

Sıvı gıda üretiminde proses ve dolumun karmaşık entegrasyonun bir bütün olarak işlevini yerine getirmesi esastır. 

Raporlama ve veri saklanması üretim ile paralel yürütülıneli ve yazılım uygulamaları gıda üretimi ile ilgili detaylı bir altyapıya

sahip olmalıdır. Ekin Endüstriyel MIT markalı otomasyon sistemleri, gelişmiş enformasyon teknolojileri ile engin tecrübenin 

kombinasyonunu temsil etmektedir. Endüstriyel standartlarda yazılım ve donanım paketleri kullanımı ile, gıda üretim tesislerindeki 

haberleşme sorunlarını tamamen ortadan kaldırılmıştır.
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Pastörizatör Tasarımı 

Ekin Endüstriyel MIT markalı pastörizatörler, müşterilerimizin isteği ve beklentileri doğrultusunda tasarlanmaktadır.

İstekler ve veriler doğrultusunda hazırlanan ekipmanlar, teknik ressamlar tarafından çizildikten sonra müşterilerimize sunulmaktadır. 


