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Levylämmönvaihtimen toiminta

Levylämmönvaihdin koostuu pakasta ohuita 
ruostumattomia teräslevyjä. Levyt on poimutet
tu eri tavoin optimaalisen lämmönsiirron saa
vuttamiseksi. Poimutus lisää lämmönvaihto
pintaa yli 10 prosenttia vastaavankokoiseen 
sileään levyyn verrattuna. Levyjen muotoilun 
tukipisteet pitävät levyt erillään, ja tällä tavoin 
levyjen väliin muodostuu kanavia, joita pitkin 
neste levylämmönvaihtimessa virtaa. Neste 
saapuu kanavaan ja poistuu sieltä levyjen kul
missa olevien aukkojen kautta.
 Levyä ja levyn reikien reunoja ympäröivät 
tiivisteet, jotka estävät sisäisen sekoittumisen 
ja ulosvuodon. Levyt on liitetty yhteen niitä tu
kevaan kehikkoon ja kiristetty päätylevyn avul
la. Yksittäisen levyn toisella puolella virtaa mai
to ja toisella kuumentava tai jäähdyttävä neste, 
ja virtaukset kulkevat vastakkaisiin suuntiin.

 Lämpö siirtyy johtumalla levyn läpi kuumas
ta vedestä kylmempään maitoon tai jäähdytet
täessä lämpimästä maidosta kylmään veteen.
 Levylämmönvaihdin on jaettu osastoihin, 
joissa maitoa lämmitetään tai jäähdytetään. 
Tällainen osasto on muun muassa regenerointi
osasto, jossa sisään tuleva maito esilämmite
tään jo pastöroidun, laitteesta poistuvan kuu  
man maidon avulla. Seuraavassa kuumennus
osastossa maidon lämpötila nostetaan pastö
roinnin vaatimalle tasolle. Lämmönsiirtoainee
na toimii kuuma vesi tai höyry. 
 Tämän jälkeen maito menee kestoosastoon, 
joka voi olla myös erillinen pitoputki. Siellä mai
toa pidetään pastörointilämpötilassa, ja putken 
pituus ja halkaisija määräävät pastörointiajan. 
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Kuva 1 Levylämmönvaihdin ja yksittäinen teräslevy. Levyssä on uurrettuina kanavia, joissa neste kulkee, ja levyn reunassa on 
kuminen tiiviste. Nesteet pääsevät levyjen väliin kulmissa olevista aukoista. 
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 Lopuksi maito kulkee yhden tai kahden jääh
dytysosaston kautta. Niissä maito jäähdytetään 
esimerkiksi levylämmönvaihtimen sisään tule
valla kylmällä maidolla, joka samalla lämpenee. 
Loppujäähdytys toteutetaan vedellä tai jää  
vedellä.
 Levylämmönvaihtimen avulla saadaan suuri 
lämmönvaihtopintaala suhteessa lattiapinta 
alaan. Lisäksi menetelmä säästää energiaa, sillä 
kuumasta maidosta otetaan lämpö talteen lait
teen regenerointiosastossa.
 Levylämmönvaihtimen sisällä pastöroidun 
maidon puolella on ylipaine. Se estää ristikonta
minaation, sillä mahdollisen vuodon sattuessa 
maito virtaa puhtaalta puolelta likaiselle. Näin 

estetään pastöroimattoman maidon sekoittu
minen pastöroituun maitoon.
 Pastörointi on lähes aina tuotteen valmis
tuksen omavalvonnassa kriittinen hallintapiste. 
Siksi levylämmönvaihtimessa pitää olla auto
maattinen palautusventtiili: se palauttaa mai
don uudelleen pastöroitavaksi, jos lämpötila 
on riittämätön. Lisäksi laitteistossa on oltava 
itsetoimiva lämmönsäädin, elohopeamittari ja 
automaattinen lämpötilapiirturi. Piirturi piirtää 
pastöroinnista lämpötilakäyrää tai tallentaa tie
dot sähköisesti. Tiedon avulla voidaan varmis
taa, että kuumennusteho on ollut riittävä. Pas
töroinnin varmentamiseksi voidaan suorittaa 
myös fosfataasikoe.
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