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9.5 Säilykkeet 

 

Varmistetaan purkkien puhtaus ja saumojen kunto ennen niiden täyttämistä. 

Purkkien täyttäminen suoritetaan huolellisesti. Vältetään ylitäyttämistä (täyttö 5 % varalla), ja 

varmistetaan, ettei massaa jää saumauksen väliin purkkeja suljettaessa. 

 

Purkit suljetaan kyseiselle purkkimerkille soveltuvalla sulkijalaitteella. Sulkijalaite huolletaan 

säännöllisesti valmistajan ohjeen mukaan, kun huoltovälin edellyttämä käyttömäärä tulee täyteen. 

Samalla tarkastutetaan laitteen käyttövarmuus ja saumauksen onnistuminen purkkivalmistajan 

ohjearvojen mukaan. 

 

Purkkien sulkemisen jälkeen tarkastetaan saumauksen onnistuminen silmämääräisesti. 

Kuumennuksen aikana seurataan lämpötilaa rekisteröivällä lämpötilamittarilla.  

Täyssäilykkeet ovat ns. kaupallisesti steriilejä tuotteita ja kustakin erästä varmistetaan 

laskennallisesti, että prosessin aikana täyssäilykkeille määritelty f-arvo on täyttynyt. Virallisia 

vaatimuksia vaadittavista F-arvoista ei ole, mutta ns. kaupallisesti steriilin säilykkeen F-arvoksi 

voidaan yleensä suositella F-arvoa 5-7. 

 

F-arvo 1 vastaa yhden minuutin kuumennusta 121,1 C:n lämpötilassa. Eri lämpötiloissa tapahtuvaa 

sterilointia varten on laskettu ns. F-arvotaulukot, joista voidaan lukea lämpötiloja vastaavat F-arvot, 

sekä niitä vastaavat kuumennusajat (kts. taulukko ”Sterilointitehon riippuvuus lämpötilasta”). F-

arvoa laskettaessa mitataan tölkin lämpötila kylmimmästä kohdasta eli yleensä tölkin keskipisteestä. 

Lämmön siirtymiseen eli siihen, kuinka nopeasti lämpötila säilyketölkin keskipisteessä nousee 

halutulle tasolle, vaikuttavat useat seikat, mm. säilykkeen koostumus, fysikaalinen rakenne ja 

pakkausmateriaali. Näin ollen onkin erittäin suositeltavaa varmistaa steriloinnin onnistuminen 

käyttämällä säilyketölkin sisälle sijoitettavia indikaattoriampulleja, etenkin jos laitteistoa tölkin 

sisälämpötilan mittaamiseen ei ole.  

 

 



 

 

Sterilointitehon riippuvuus lämpötilasta;  
 
 

Lämpötila / °C Sterilointiarvo eli  
F-arvo/min. 

Keittoaika / min. 
F-arvolle 5 

Keittoaika / min. 
F-arvolle 7 

Keittoaika / min.  
F-arvolle 10 

100 0,008 625 875 1250 
101 0,010 555 707 1010 
102 0,012 427 599 855 
103 0,016 321 451 644 
104 0,020 260 364 520 
105 0,025 210 294 420 
106 0,031 171 240 342 
107 0,039 137 192 275 
108 0,049 110 155 221 
109 0,062 88 123 176 
110 0,078 71 99 141 
111 0,096 57 80 114 
112 0,123 46 64 91 
113 0,155 37 51 73 
114 0,195 30 41 59 
115 0,246 24 33 47 
116 0,309 19 27 38 
117 0,389 15 21 30 
118 0,490 12 17 24 
119 0,617 10 14 20 
120 0,776 8 11 16 
121 0,977 6 9 12 

121,1 1,000 6 8 11 
 

 

 F-arvo voidaan laskea kaavalla; 

 

100 x taulukon F-arvo   =   a haluttu F-arvo  =   keittoaika (min) 
       lämpötila           a 
 

 

 

Esimerkki: 

Halutaan kuumentaa 116 °C:n lämpötilassa F-arvoon 6. 

 

100 x 0,309  =  0,2663                       6         =   keittoaika 22,5 min    
    116                    0,2663    



 

 

Kuumennusprosessin onnistumisen sekä sterilointilaitteen ja mittalaitteen toiminnan 

varmistamiseksi käytetään ainakin toimintakauden alussa esim. indikaattoriväriä sisältäviä 

testiampulleja, jotka laitetaan koepurkkien sisään ja purkki muutoin täytetään ja suljetaan niin kuin 

muutkin purkit. Kuumennuksen jälkeen testipurkit avataan ja tarkastetaan ampullin sisältämän 

liuoksen väri. Tulos tulkitaan ampullien käyttöohjeen mukaan. 

 

Valmiiden purkkien kiinni pysyminen tarkastetaan kuumennuksen jälkeen ennen etikettien 

liimaamista. 

Purkkeja varastoidaan säilytyskokeen aikana laitoksessa. Säilytyskokeena voidaan käyttää 7 vrk:ta 

+ 37 °C:ssa tai 10 vrk:ta + 35 °C:ssa. Säilytyksen jälkeen koepurkit lähetetään laboratorioon 

mikrobiologista tutkimusta varten. 

 

Valmistuksen aikaista kirjanpitoa ja mittaustuloksia säilytetään laitoksessa koko säilykkeiden 

käyttöajan.  

 


