
Populärventenskaplig sammanfattning 
En undersökning av kapacitetsökning för pastörer vid produktion av mer viskösa 
produkter samt utväxling av kylmedium. 

Pastörisering av drycker och flytande 
föda är nödvändigt dels för att göra 
produkten säker men också för att 
förlänga hållbarheten. Vid pastörisering 
höjs temperaturen på produkten i en 
värmeväxlare med värmeväxling från 
ett varmt medium, oftast varmvatten. 
Bakterier av olika slag dör vid en viss 
temperatur som hålls i en viss tid 
beroende på vilken slags pastörisering 
som krävs. Då en produkt skall 
pastöriseras beräknas en 
värmeöverföringsarea ut vilken utgör 
storleken på pastören men också 
kapaciteten. Detta är viktigt då det skall 
investeras i en pastör vad som är tänkt 
att produceras både med tanke på 
kostnaden men också om nya produkter 
i framtiden kan klaras av att bli 
behandlade. För att göra detta krävs 
kunskap om hur pastörer fungerar samt 
hur produkten fungerar då 
egenskaperna kan komma att ändras då 
temperaturen ändras.  

För att öka kapaciteten på en pastör 
önskas ett högre flöde av produkten och 
detta resulterar i en större mängd 
värmeöverföring. Med detta beräknas 
en eftersökt värmeöverföringsarea som 
jämförs med den befintliga och den 
extra area som kommer att behövas 
tillförs i form av fler tuber var 
produkten flödar i pastören. Vad som 
påverkar arean är produktens 
egenskaper och mediets egenskaper 
men också rören är utformade. Till 

exempel så är ofta rören i pastörer 
korrugerade vilket betyder att en skåra 
som sligrar sig runt gör att turbulensen 
ökar vilket ger ett högre 
värmeöverföringstal. Samtidigt så ökar 
tryckfallet vilket är nästa steg som 
måste beaktas. Med ett högre tryckfall 
behövs starkare pumpar vilket innebär 
en ny investering om inte de befintliga 
pumparna räcker till.  

När produkten värmts måste den kylas 
ned för att förhindra eventuell tillväxt 
av bakterier som överlevt 
pastöriseringen. Detta beroende på att 
bakterier växer långsamt eller inte alls 
vid en lägre temperatur. Detta utförs 
med kylmedium i en pastör vilket kan 
utgöras av propyleneglykol eller 
isvatten. Att byta ut glykolen mot 
isvatten är önskvärt då man slipper 
handskas med kemikalier som 
eventuellt kan läcka in i produkten men 
också för att utnyttja det isvatten som 
finns i fabriken vilken utgör stora 
besparingar energimässigt. Dock 
kommer det att krävas ett större flöde 
av isvatten jämfört med mängden 
glykol. Istället för att låta energi gå till 
spillo som finns i glykolen vilken inte 
utnyttjas, kan man istället kyla med 
isvatten där energin in facto utnyttjas 
och återanvänds. Det ger besparingar 
både ekonomiskt men är också ur en 
miljövänlig synpunkt väldigt 
fördelaktigt och något som alla företag 
siktar på.   


