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  مي استيماكسزاتور يپاستور
 ي برايين ماده غذايبا ارزش ترزه شده ي پاستورر يش

 سالم تر ،ر تازهيگوساله با خوردن ش. گوساله است
ش يافزا. دنماييبه سرعت وزن اضافه م كند ويرشد م

زه ير پاستوري استفاده از ش،ر خشكيمت شيروزافزون ق
  .ده استت تر كريه  گوساله را با اهمي تغذيشده برا

  مي استياز دستگاه ماكس استفاده يايمزا
  

ر يا قادر است شيدر دنكه  يزاتوريتنها پاستور -1
  .ديزه نمايآغوز را پاستور

 ي از آنتي گوساله تنها مقدار اندك،يدر زمان باردار
 يمنين ايبنابرا.  كنديافت ميها را از خون مادر دريباد

 آغور ريها از شي باديافت آنتيوساله با درگكامل 
 كامال با  ل دهنده آغوزيمواد تشك.  شودين ميتام
ن و ي آلبوم،نيدرصد پروتئ.  متفاوت استيعير طبيش

 بوده و در يعير طبير آغوز باالتر از شين شيگلوبول
زه شدن در اثر تماس با حرارت يهنگام پاستور

 يدستگاه ماكس. دكنيم به سرعت رسوب ميمستق
گرم كرده و از رسوب   راري ش،م با استفاده از بخارياست

  .دي نماي ميريآغوز جلوگ
  ريزه كردن شي پاستورياستفاده از بخار برا-2

 شود يم جوشانده مير با حرارت مستقي كه شيهنگام
  يرسوب در ته ظرف باق افته وير كاهش يحجم ش

 يرويم با استفاده از ني استيدستگاه ماكس. اندميم
گرم كرده و  سرعت كنواخت و به ير را به طور يبخار،  ش

  .دي نماي ميرير در ته ظرف جلوگياز رسوب ش
  
  



  
  دن گوسالهي نوشير به دماي شيزه شده و رساندن دماير پاستوريسرد كردن ش-3
 45 تا 35 يدماتا ر را سرد كرده و ي درجه ، مجددا ش72 ير در دمايشكردن زه ين دستگاه پس از پاستوريا

ت در مناطق ين قابليا .م استياه قابل تنظگ دست توسط پروسسور، مورد دلخواهيماد. دهديدرجه كاهش م
ار ي مواجه هستند بسير  به محل گوساله دانير در هنگام انتقال شيشه با مشكل سرد شدن شيسرد كه هم

  .دايره نمي ذخي باالتريزه شده را با دماير پاستوري تواند شيرا مي ز، باشديموثر م
          ك دستگاهينده اتوماتيشو - 4

  .شوديا انجام ميد و قليزاتور و شستشو با اسي پاستوريز كردن داخلي عمل تم،زه كردنيبعد از پاستور
  ر به طور مداوميزه كردن شي پاستور- 5

   . شوديزه ميده و پاستوران  مداوم به دستگاه وارد شير با جري است كه ش ي ا دستگاه به گونهيطراح
  :هكرد دستگالنحوه عم
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  ياطالعات فن
    لو واتي ك5/7  ژنراتور بخار                                                 

   وات400  از                                              يبرق مورد ن
   بار فشار5/2  از شياز                                                 بيآب مورد ن

   بار فشار5/2  از شياز                                          بيآب سرد مورد ن
 در ساعت تري ل100                       ت دستگاهيرفظ


