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Пастеризація і охолодження супроводжують усі технологічні процеси 

виробництва молочної продукції. Вибір  конструкції теплообмінника визначається 

реологічними характеристиками продукту та вимогами технологічного процесу.  

Перевагами пластинчастих теплообмінників є велика площа поверхні 

теплообміну при не великих габаритах установки, безрозбірне миття, повна 

автоматизація операції пастеризації, можливість регенерації теплоти та практично 

замкнута схема зі сторони гарячого теплоносія.  

Для забезпечення ефективного теплообміну і необхідної швидкості руху 

продукту (для виключення утворення пригару) пластини комплектуються в пакети і 

секції. Ряд пластин, які зв’язані між собою продуктом, одним робочим середовищем і 

виконують однакову технологічну функцію утворюють секцію. Так розрізняють секцію 

пастеризації (молоко-гаряча вода), регенерації (молоко-молоко), водяного охолодження 

(молоко-вода), розсільного охолодження (молоко-розсіл). Між секціями встановлені 

розділяючі плити, в яких передбачені канали і патрубки для підведення і відведення 

продукту і робочого середовища. 

Така конструкція пластинчастого теплообмінника дозволяє проводити 

пастеризацію і охолодження молока. Проте у різних технологічних процесах 

температура молока для подальшої переробки повинна бути різна.  

Одним із варіантів використання одного теплообмінника для різних 

технологічних процесів є відключення секції розсільного охолодження і подача молока 

на наступні технологічні процес після секції водяного охолодження, що вимагає 

збільшення її площі і збільшення охолоджуючої води.  Проте більш доцільно збільшити 

секцію регенерації або компанувати її з двох секцій регенерації. Це дозволить 

зменшити навантаження на секцію водяного охолодження і підвищить температуру 

молока на вході у секцію пастеризації.  

Тобто ми одночасно одержимо економію сировинних і енергетичних ресурсів і 

забезпечимо використання теплообмінника в більш широкому спектрі технологічних 

процесів. 


