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1. A tej hűtésének megoldásai, műszaki kivitelek.

2. Szeparálás gépi eszköze, működése.

3. Pasztőrözés gépi eszközei, működésük.

4. Borjak itatásának műszaki megoldásai.

Elsődleges tejkezelés gépei



Tejház alaprajza

Az elsődleges tejkezelés célja, hogy a kifejt tej
a termelés helyétől a feldolgozó üzemi
átvételig eredeti állapotát minőségromlás
nélkül megőrizze. A tejkezelés alapvető
feladata, hogy a tejet mielőbb eltávolítsuk a
fejés helyszínéről, megszűrjük, a lehető
legrövidebb időn belül lehűtsük és az
elszállításig vagy a feldolgozásig hűtve
tároljuk. A higiénés tejkezelés helye a tejház,
kisebb gazdaságokban a tejkamra. Ideális
tervezésű tejház alaprajzát szemlélteti az ábra.
A fölözőgéppel gyakran felszerelték a
tejházakat, pasztőrözők a tejpótló tápok
elterjedésével kiszorultak onnan, amennyiben
tejfeldolgozó funkció nincs.

Egy ideális tervezésű tejház alaprajza
1. Fölözőgép, 2. Tejhűtő-tárolótartályok, 3. Nyomásoldók, 

4. Tejszivattyú



A tej hűtése

A tej hűtése a tejkezelés legfontosabb művelete, a minőségi tejtermelésnél nélkülözhetetlen.
A frissen fejt tej baktériumszaporodást gátló hatása 2-3 óráig tart, ami hűtéssel 24-48 órára is növelhető.
Ennek feltételei:
• higiénikus fejés, mivel a hidegtűrő  baktériumok alacsony hőmérsékleten is képesek szaporodni, 
• 1 órán belüli 8 ºC-ra történő hűtés,
• 2 órán belül 4-5 ºC-ra történő hűtés

A mezofil összcsíraszám változása 8 °C (A) és 4 °C (B) hőmérsékleten



A tejhűtő berendezések osztályozása

A fenti nagyszámú változat a mai gyakorlatban már nem található meg. A csapvizes előhűtőknél is a
lemezes hőcserélő terjedt el. A közvetlen hűtési rendszerek a kisebb tejtartályban és a hűtve tárolókban
történő tejhűtésnél fordulnak elő. Leggyakrabban átfolyásos rendszerű közvetett hűtési rendszerek
terjedtek el, melyeknél lemezes hőcserélőt alkalmaznak a tej gyors lehűtésére. A közvetítő közeg jeges víz
(jégakumulációs hűtés), vagy hűtőfolyadék (sólé) lehet.



Kannás tejhűtők

d.

A kannában történő tejhűtésnél általában csap- vagy
kútvizet használtak hűtőközegként. A tej lassú keverését
megvalósító változatoknál (b. és c.) egyenletes hűtés
érhető el, nem alakul ki belső hűtetlen mag. A gépi direkt
hűtést a későbbiekben fejlesztették ki, kisebb
tejtartályokban, illetve kannákban történő hűtésre. Ezekre
nagyobb telepeken is szükség lehet pl. az elkülönítő vagy
ellető istállóknál a kisebb tejmennyiség gyors lehűtésénél,
amennyiben a tejház messzebb van.

a. csapvizes hűtés elosztógyűrűvel
b. csapvizes hűtés propelleres keverővel
c. csapvizes hűtés keverő-hűtőcsővel
d. hűtőgépes direkt hűtés 

Direkthűtés kis tejtartályban
1. Hűtőaggregátor, 2. Bemerített elpárologtató, 

3. Tejtank, 4. Keringetőfej



Tejhűtő-tároló tartály változatok 

Közvetett hűtésnél, a lehűtött sólevet, vagy jeges vizet a kettős fal
között elhelyezett csőkígyóban cirkuláltatja egy keringtető szivattyú.
Tárolás közbeni újrahűtésre is alkalmasak, a tej a beállított szűk
hőmérséklethatárokon belül tartható a hűtve-tároló (vagy hűtőtároló)
rendszereknél. Közvetett hűtésnél az elpárologtató csőkígyóját
közvetlenül a tejtartály aljára forrasztják, a jobb hőátadás érdekében
gyakran félkör keresztmetszetű csövet építenek be. A csövekben a
hűtőgép hűtőközege áramlik.

Közvetlen hűtésű tejtartály
1. Elpárologtató (fél) csőkígyó



Közvetlen hűtésű tejhűtő-tároló rendszer felépítése

Részei:

1. Tartály

2. Hűtőgép

3. Kapcsolószekrény

4. Hűtőközeg cső

5. Közvetítő folyadék 

6. Kondenzátor

7-8. Tejleválasztó

9. Keverő

Az ábrán látható hűtőtároló rendszert az ELFA tejvezetékes fejőberendezéseknél használták, 1000-2500 l-
es űrtartalommal készültek. A jól szigetelt kettősfalú tartálynál a teret közvetítő folyadék tölti ki. A
tejleválasztóból (vákuumoldó) légköri nyomáson közvetlenül a tartályba jut a tej. Hűtéskor a keverő
fordulatszáma alacsony lassú mozgásban tartja a tejet. A tartály tisztításakor a keverőberendezés gyors
fordulatszámon üzemel.



Lemezes hőcserélő kialakítása

Részei:

1. Hőcserélő lemez

2. Tömítés

3. Lemezsor működése

4. Csatlakozó vezetékek

5. Hűtőtömb

6. Összefogó csavarok

7. Véglap

A lemezes hőcserélőt rendszerint téglalap alakú, egyforma hullámosított (redőzött) vékony (0,5-1,2 mm)
saválló anyagból készítik. A megfordítható tömítés váltakozó irányú behelyezése biztosítja, hogy az
egymáshoz közel elhelyezkedő lemezek között felváltva tej és hűtőközeg áramoljon. A tömítés egyben a
távtartó szerepet is betölti.



a. hűtővíz, b. tej

Lemezes hőcserélő működése

A lemezes hőcserélőn a tej és a hűtőközeg ellenáramban halad át, a tej hőmérséklete
fokozatosan csökken 32-34 ºC-ról 4-5 ºC-ra, még a jeges vízé emelkedik 1-2 ºC-ról kb. 8
ºC-ra, amint ezt a bemutatott hőmérséklet lefutási diagram mutatja. A lemezes hőcserélők
jellemzője, hogy kis szerkezeti méretének nagy hőcserélő felületet lehet megvalósítani.

Ellenáramú jeges vizes tejhűtő 
hőmérséklet-lefutási diagramja



Nagy mérettel (6-20 m3) és álló vagy fekvő
kivitelben is készülnek, anyaguk polírozott
saválló acéllemez.

Az utóhűtés lehetősége nélküli passzív
tartályokban a 2-5 ºC-ra lehűtött tej, a jó
hőszigetelő burkolatnak köszönhetően,
24 óra alatt is csak néhány ºC-ot melegszik

fel.

A tartályt felszerelik továbbá tisztító-búvó
nyílással és lassú keverővel is (ezek az
ábrán nincsenek jelölve).

Álló kivitelű szigetelt tejtartály

Részei:

1. Mosócsonk

2. Töltőcsonk

3. Szellőző szűrő

4. Hőmérő

5. Szintjelző



Az „a” változatot leginkább a standfejő
berendezésekhez használták, a tárolás

során mód volt a tej újrahűtésére. Kútvízzel
kb.14-16 ºC-ra lehet előhűteni a tejet. A
tárolási 2-5 ºC a nyitott vagy zárt
hűtőtárolóban érhető el itt.

A „b” és „c” változatok a fejőházaknál
találhatók meg.
A jeges víz helyett későbbiekben inkább
sólevet használtak, a rendelkezésre álló
hűtőközeg tömegével a szükséges hűtő-
agregált teljesítmény fordítottan arányos.

A jól szigetelt és zárt tejtartályban vagy
tejtankban a tej újrahűtésére nincs mód, az
elszállításig nem melegedhet a
megengedhető érték fölé.

A tejhűtési rendszer kialakítási változatok

Tejhűtési rendszerek

a) Kétfokozatú hűtés (előhűtés „kútvízzel”, utóhűtés tejhűtő tartályban), 
b) Jégakkumulátoros hűtés, c) Kétfokozatú hűtés (előhűtés 

„kútvízzel”, utóhűtés jeges vízzel)



Lemezes gyorshűtő rendszer

Egy komplett gyorsfűtő rendszernél a lemezes hőcserélő biztosítja a tej gyors lehűtését
a tárolási hőmérsékletre +5 ºC alá. A tejszivattyú a puffertartályból a szűrőn és a
hőcserélőn át juttatja a tejet a szigetelt tárolóba. A hűtőközeget is egy szivattyú
cirkuláltatja a tejjel ellenáramban. A hűtőközeg ebben az esetben is lehet jeges víz vagy
sólé.

Részei:

1. Puffer-tartály                   

2. Tejszivattyú                      

3. Tejszűrő                            

4. Lemezes hűtő                   

5. Hűtőközeg-szivattyú

6. Hűtőközeg tároló

7. Szigetelt tároló

8. Mosóautomata

9. Mosószivattyú



A fölöződob részei:

1. Dob

2. Tányérok      

3. Elosztóbordák 

4. Dobfedél

5. Fölözött tej

6. Tejszín

Fölöződob kialakítása, működése

Főbb jellemzők: a kúpos lemeztányérok száma 40-120 db,
átmérőjük 200-400 mm, kúpszögük 70-120º, fordulatszámuk
4000-8000/min, a kisebb átmérőnél 8000-12000/min.
Az 1 µm-nél nagyobb zsírgolyócskák elválasztása a
tejplazmától a sűrűség különbségen alapul (pl.15 ºC-on 0,93,
ill. 1,035 g/cm3). A fölözés élessége (a sovány tej zsírtartalma)
a legjobb esetben 0,05-0,1 %, melyet a zsírgolyócskák mérete
és a tej hőmérséklettől függő viszkozitása befolyásol
(legelőnyösebb a 40-50 ºC).

A szeparátor működése

1. Könnyebb fázis, 2. Kilépő (könnyű) fázis – tejszín, 3. Nehezebb 
fázis (sovány tej), 4. átlépő furatok, 5. Kilépő nehéz fázis



Nyitott rendszerű tejszeparátor (fölöző-berendezés)

1. Villanymotor

2. Csigahajtómű

3. Dobtengely

4. Fölöződob

5. Fedél

6. Tejvezeték

Az ábrán látható nyitott rendszerű fölöző-
berendezés 500 l/h terhelésnél 38-54%,
900-1000 l/h terhelésnél 25-44% tejszín-
zsírtartalmat képes beállítani. A sovány tej
zsírtartalma, azaz a fölözés élessége 0,02-
0,08% között változik. A dob terhelése
változtatható szintkülönbségű betáplálással
állítható be, erre szolgál az úszódobos
garatrész. A fordulatszáma 8100-8250
l/min. Teljesítményigénye a terheléstől
függően 0,42-0,6 kW. A tejszín zsírtartalma
függ a teljes tej zsírtartalmától, az átfolyó
tej mennyiségétől, hőmérsékletétől és a
dob fordulatszámától. Értéke az ún.
tejszínállító csavarral változtatható.



A termelőhelyen is végezhető pasztőrözési megoldások 
hőfok- idődiagramjai

A hődózist (a hőmérséklet és hőkezelési
időtartam) növelve fokozódik a csiraölő hatás, de
ezzel együtt nő a tej minőség megváltozásának
a kockázata. A két szempontnak együtt kell
érvényesülnie, de a folyamatot a
Mycobacterium tuberculosis hőpusztulási
görbéjét figyelembe véve kell vezérelni.

Tipikus pasztőrözési hődózisok:

1 tartós pasztőrözés: 62-65 ºC-on 30 min hőntartás
2 gyors pasztőrözés: 71-76 ºC-on 15-40 s hőntartás
3 pillanat pasztőrözés: ≥85 ºC, hőntartás nélkül

A Mycobacterium tuberculosis hőpusztulási 
görbéje



A tej feldolgozó üzemekben alkalmazott hőkezelési módok között részben megtalálhatók a
termelőhelyen is végezhető megoldások. A széles alkalmazási területnek megfelelően itt
szélesebb skála található. Pl. az áltagos fogyasztói tejeknél zömében a gyorspasztőrözést, a
tartós tejeknél a >130ºC-ú hőtartás nélküli ultrapasztőrözést alkalmazzák.

A tejfeldolgozásnál alkalmazott hőkezelési módok és paraméterek



Pasztőrözők

A dob pasztőröző vegyes tüzelésű vízköpeny fűtésű elrendezés, melyet korábban a mesterséges
borjúnevelésnél a tej vagy soványtej itatás előtti hőkezelésére használták. A forró vízfűtésű csőn, vagy
gőzfűtésű vitorlás pasztőrözőket elsősorban a korai tejipar használata, de megtalálhatók voltak egyes
gazdasági tejfeldolgozó melléküzemágban is. Újabban a pasztőrözésnél is általánossá vált. a lemezes
hőcserélő alkalmazása, melyből készült blokkok egybeépítésével és sorba kötésével a felmelegített tej
előhűtését a beérkező tej végzi. Így hőmegtakarítás érhető el. Az alsó ábrán egy termelőüzembe is
telepíthető kisteljesítményű ilyen egység látható.

a. dob pasztőröző
b. cső pasztőröző
c. vitorlás pasztőröző



A tej gyors, vagy pillanatpasztőrözésénél a
sorba kapcsolt lemezes hőcserélők

alkalmazásával a hő visszanyerés elérheti
a 90 %-ot. A felmelegítet tej részbeni
lehűlésekor előmelegíti az I. és II.
fokozatban, a belépő hidegebb tejet, az
előhűtés csapvízzel történik. Egy 1000 l/h
kis teljesítőképességű pasztőröző egység
elektromos teljesítményigénye kb. 11 kW.

A leggyakrabban alkalmazott gyorspasztőrözési eljárás
hőmérsékletgörbéi

Tej gyorspasztőrözésének hőmérséklet-lefutási görbéi

I. - Első fokozat, II. - Második fokozat, P - Pasztőr, H - Hőntartó, E - Előhűtő, 
U - Utóhűtő, fv - Meleg víz, kv - Kútvíz, jv - Jeges víz



Itatókocsi

Nutrix rendszerű borjúnevelő, itató rendszer

Borjak itatásos nevelése

A Nutrix rendszerű borjúnevelésnél az állatok
mobil itatókocsiból szopóka segítségével jutottak
a kiosztó hengerekbe kiadagolt tejkeverékhez. Az
itatókocsi tartályát két részre osztva teljes és
sovány tejjel a korcsoportnak megfelelő keveréket
lehetett itatni az állatokkal. Az itatókocsit az istálló
tejelőkészítő helyiségében töltötték fel és kisvasúti
rendszeren gördítették a csoportos
borjúketrecekhez. A következő dián a kötött
tartástechnológiáknál alkalmazott másik az ún.
központi itatóteres borjúnevelési rendszer látható,
ahol bekevert tápszer itatása szoptató edényekből
történt. Itt az épületen belül külön helyiségben
itatóállásokat képeztek ki. A borjakat csoportosan
hajtják az itatóhelyre, ahol a tápszer előkészítését
és kiosztását gépesítették. A tápszer előkészítése
keverőben történik. A kötetlen tartástechnológiára
történt áttérés után a szopókás helyett a vödörből
történő itatást kellett bevezetni. A borjakat
kezdetben a nevelőépületben, majd szabadtéren
egyedi ketrecekben helyezik el, az előkészített
tápszert kézikocsival szállítják ki.



Központi itatóteres borjúnevelési rendszer

1. Csoportos ketrecek       3.   Tejhevítő

2. Egyedi ketrecek            4.   Tejkeverő

3. Itatótér                          5.   Kiosztó-tartály

4. Tejkonyha

AZN-8 típusú nagy teljesítményű tejporkeverő 
berendezés

1. Tejportartály
2. Keverőtartály
3. Az ásványi anyagok 

adagolója
4. Szűrőház
5. Tejszállító és 

homogenizáló szivattyú

6. Hőmérő
7. Tápszer-visszavezetés (a 

homogenizálás idején)
8. A víz bevezetése
9. A gőz bevezetése

a. az istálló, b. a tejkonyha és itatótér elrendezése

Szoptatóedény részei:
1. Szopóka
2. Tejtömlő 
3. Visszacsapó szelep háza 
4. Golyósszelep 
5. Szűrő



Lehívó rendszerű borjúitatás

Az egyedi azonosításon alapuló lehívó rendszerű borjúitatási rendszer felépítését szemlélteti a dia.
Alkalmazása tej- és kishasznú állományoknál is jellemző külföldön. Az itatás teljes tejjel, tejporral esetleg a
kettő kombinációjával is történhet egyes típusoknál. Kombinált etetésnél először a tejadag itatása történik
meg, ezt követően tér át az automata a tejporos itatásra. Egy- és két itatóhelyes változatban készülnek. A
napi adagmennyiség beállítása a borjú korának megfelelően számítógépes programmal történik.



Lehívó rendszerű borjúitatás

A dián példaképpen egy Westfalia
típuson itató automatát mutatunk be
(felső ábra). Az alsó ábrán a napi
adagmennyiség változtatására látható
egy konkrét példa. A lehívó rendszerű
borjúitatást a számítógép vezérli az
itatás időszakában az ábrán látható
program szerint. A felső számsor
mutatja a napi itatási gyakoriságot (1-3-
ig).



Ad libitum itatási technológiában alkalmazható automata

A képen látható itató automata univerzális
berendezés, vezérlő chip kártya cserével a
borjakon kívül bárányok és kecske gidák
itatásos nevelésénél is alkalmazható.

Borjak részére 2×1 itatóhely van felszerelve
(alsó ábrarész), 40 borjúra szükséges egy
automata telepítése.

A bárányok és kecske gidák itatásához az ábra
felső részén látható kivitel használatos, 2×4
itatóhellyel 200 állatot tud kiszolgálni.

Különösen hízóborjaknál alkalmazhatók az ad
libitum itatást megvalósító automaták. A
tápszeritató automaták tejporból és vízből, a
hőmérséklet beállítására, a keverék
elkészítésére szolgáló automatika segítségével
állítják elő. Egyedi azonosítás itt elmarad.



1. A tej hűtése
-tejhűtő berendezések osztályozása
-tejhűtő-tárolók, lemezes gyorshűtők

2. A tej fölözése
- fölözőgép felépítése
- fölöződob működése

3. A tej pasztőrözése
- pasztőrözés hőfok-idődiagramjai
- pasztőrözők kialakítása, működése

4. Borjak itatásának műszaki megoldásai

Előadás összefoglalása



1. Milyen tejhűtő-tároló változatok vannak és miben tér el 
működésük?

2. Hogyan működik a lemezes gyorshűtő rendszer?

3. Milyen hőmérsékleten és mennyi ideig történik a tej 
hőkezelése az egyes pasztőrözési megoldásoknál?

4. Milyen borjúitatási megoldások alkalmazhatók a 
különböző tartási rendszereknél?    

Előadás ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

Sertéstartás gépeítése I.

Előadás anyagát készítette:  Prof. Dr. Kacz Károly CSc
Dr. Csiba Mátyás PhD
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