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Pasteryzacja w oparciu o wymiennik płytowy 
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Profil JMR Europe Sp. z o.o.

� Nazwa: JMR EUROPE Sp. z o.o.

� Siedziba: Katowice

� Roczny obrót: ok 700.000,00 EUR

� Współpraca z producentem: od 2004

� Osoby kontaktowe: Janusz Rozumecki, Michał Lenart

� Inni partnerzy:

� Centec GmbH - NIEMCY

� Vacum Barrier System - BELGIA



� Osoby zatrudnione w oddziale wymienników płytowych: 3

� Główne zastosowania na rynku

� Przemysł spożywczy i napojowy

� Pasteryzacja / sterylizacja produktów spożywczych

� Jednostki dla przemysłu chemicznego i petro-chemicznego

� Indywidualne zastosowania dla innych branży przemysłu

Czym się zajmujemy?



Ludwik Pasteur i jego badania nad lepszą 

jakością żywności

Pasteryzacja–technikakonserwacjiza pomocą 
odpowiednio dobranego podgrzewania produktów 
spożywczych, tak aby zniszczyć lub zahamować 
wzrost drobnoustrojów przy jednoczesnym 
zachowaniu smaku produktów i uniknięciu 
obniżenia ich wartości odżywczych.

Główny cel – przedłużenie trwałości produktu poprzez zabicie 
mikroorganizmów.

Pasteryzator – zamknięte urządzenie w        
którym zachodzi proces pasteryzacji.



Termiczna obróbka produktów w celu zniszczenia drobnoustrojów i 

zmniejszenia liczby bakterii. Celem jest wydłużenie okresu przydatności do 

spożycia płynnych produktów spożywczych.



Sektory przemysłu - Produkty

Przemysł mleczarski

� Śmietana o różnej zawartości tłuszczu

� Mleko

� Mleko do spożycia

� Mleko do produkcji serów

� Mleko do produkcji jogurtów

� Mleko aromatyzowane

� Serwatka

� Kefir

� Solanka

� Tłuszcz mleczny



Sektory przemysłu - Produkty

Przemysł napojów

� Piwo

� Brzeczka / kwas chlebowy

� Sok (owocowy, warzywny)

� Napoje gazowane

� Herbata mrożona

� Woda

� Wino

� Syrop

� Smoothie i napoje funkcjonalne



Zasada działania



Typowe systemy do pasteryzacji – napełnianie 

na zimno



Typowe systemy do pasteryzacji – napełnianie 

na ciepło



Specyfika - problemy

Wcześniejsza obróbka

� Produkt świeży lub po obróbce termicznej

� Wpływ na

– Tworzenie zanieczyszczeń

– Parametr projektowy

– Dobór rodzaju płyt



Specyfika - problemy

Nasycanie dwutlenkiem węgla (CO2)

� Napoje nasycone dwutlenkiem węgla lub niegazowane

� Wpływ na

– Parametry projektowe

– Dobór płyt i ram



Specyfika - problemy

Skład / Receptura

� Włókna, cząstki i miąższ

� Sole (chlorek sodu)

� Substancje smakowe

� Olejki eteryczne

� Wpływ na

– Dobór materiałów

– Dobór rodzaju płyt

– Parametry projektowe



Seria płyt SIGMA 2 – Płyty pasteryzacyjne

(SIGMA K 12, 16, 22, 32, 52)

�Odpowiednie dla cieczy kleistych, włóknistych lub 
z zawartością miąższu

� Płyty zapewniające swobodny przepływ cieczy

� Szerokość kanału: od 4 mm do  5 mm

�Głębokość tłoczenia: 5,5 mm

�Grubość płyty: 1,15 mm

� Ponad 10.000 zainstalowanych płytowych 
wymienników ciepła tego typu



Rodzaje płyt - rodzaje tłoczenia

płyta serii 2



Rodzaje płyt - rodzaje tłoczenia

płyta standardowa



Przykłady konstrukcji – do syropu

Wymiennik do pasteryzacji syropu



Przykłady konstrukcji – do syropu

Wymiennik do pasteryzacji syropu –Sigma 36 –wykonanie higieniczne



Przykłady konstrukcji – do soku

Pasteryzator soku bananowego



Przykłady konstrukcji – do soku

Wymiennik do pasteryzacji soku bananowego –Sigma 32 –wykonanie higieniczne



Uszczelki
jako istotny element płytowego wymiennika ciepła



Płytowe wymienniki ciepła SIGMA 
Materiały uszczelek

Uszczelki elastyczne:

NBR max. 140°C
EPDM max. 160°C
FKM max. 170°C

Uszczelki nieelastyczne:

Klinger SIL max. 150°C
Reinz AFM max. 160°C

Uszczelki pokryte tworzywem PTFE:

NBR max. 140°C
EPDM max. 170°C



SIGMAFIX
system uszczelek bez środka klejącego

� Zapewnia szybką, łatwą i ekonomiczną wymianę uszczelek

� Wysoka wytrzymałość na siły tarcia powierzchni tylnej minimalizuje ryzyko zablokowania 
się uszczelki w poprzedniej płycie

� Wzrokowa kontrola uszczelki bez konieczności otwierania pakietu płyt

� Wysoka sprężystość przy zmiennych warunkach eksploatacji

� Duża powierzchnia styku pomiędzy zaczepami mocującymi i płytą zapewnia lepsze 
zamocowanie

�Dostępne dla wszystkich standardowych 

płytowych wymienników ciepłaSIGMA S



Serwis płytowych wymienników ciepła

Prawidłowe planowanie okresów serwisowania, regularne przeprowadzanie kontroli oraz
umiejętność przewidywania i planowania działań po serwisowych daje możliwość uniknięcia
nieprzewidzianego przerwania procesu produkcji i przedłużenia okresu użytkowania płytowego
wymiennikaciepłaSIGMA.

SERWIS SIGMA oferuje: 

• Montaż i uruchomienie

• Serwis na miejscu w razie awarii

• Aktywnąinspekcjęserwisową

• Serwisremontowy„in-house“

• Bogaty wybór części zamiennych



Czyszczenie i konserwacja, etapy

1. Czyszczenie chemiczne płyt 2. Kontrola szczelności płyt

3. Mocowanie nowych uszczelek 4. Próba ciśnieniowa płyt po remoncie



Serwis płytowych wymienników ciepła

Płyty po spryskaniu penetrantem (czerwona 

barwa) z jednej strony, oraz wywoływaczem 

(biała barwa) z drugiej. W miejscu 

niewidocznych gołym okiem pęknięć pojawiły się 

czerwone  plamy na wywoływaczu.

Na zdjęciu płyty z pasteryzatora który był nieprawidłowo użytkowany –źle dobrane środki 

myjące, zbyt agresywne i zła procedura mycia, poskutkowała mikroperforacją płyt.



Vielen Dank. 

Diese Präsentation, einschließlich der evtl. vorhandenen Anhänge, kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte 

Informationen enthalten. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe sind nicht gestattet.

Niniejsza prezentacja, w tym wszelkie załączniki, zawiera poufne i / lub tajne informacje. Wszelkie prawa do 

poufności i tajności są wyraźnie zastrzeżone. Przeglądanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub inne 

wykorzystanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w celu wykorzystania informacji zawartych w 

niniejszym materiale lub jego załącznikach przez osoby inne niż uprawnieni odbiorcy jest zabronione.


