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Wetenschap

Gespiraliseerde buizen realiseren een betere warmteoverdracht

dan rechte buizen. Geavanceerde software en krachtige compu-

ters maken het mogelijk gedetailleerde simulaties van vloeibare

voedingsmiddelen in dergelijke buizensystemen uit te voeren.

Conservering van vloeibare voedingsmid-
delen, zoals melk, gevolgd door asepti-
sche afvulling gebeurt vaak met Ultra
Hoge Temperatuur (UHT). Hierbij wordt
het product korte tijd (twee seconden) op
een hoge temperatuur (140°C) verhit en
vervolgens afgekoeld. Stork Food & Dairy
Systems fabriceert al jaren met succes
haar versie van het UHT-proces waarvan
wereldwijd meer dan 1.000 installaties
zijn geleverd. Het systeem bestaat uit een
buizenwarmtewisselaar waarin de buis
als een lange spiraal gewikkeld is. De
warmtewisselaar bestaat uit twee of meer
concentrische buizen. Bij twee concentri-
sche buizen stroomt het te behandelen
product in de binnenste buis en het ver-
warm- of koelmedium in de omhullende
buis. Voor de grotere capaciteiten past
Stork pijpenbundels toe waarbij meerde-

re buizen (maximaal zeven) gezamenlijk
in één omhullende buis zijn samenge-
bracht. Deze UHT-systemen kregen
namen als Sterideal (zuivelproducten),
Steripudd (desserts) en Sterijuice (vruch-
tensappen).

Verbeterd
Stork ontwikkelde de spiraalwarmtewis-
selaar om een aantal redenen. In de eer-
ste plaats geeft een doorlopende buis
zonder dode hoeken een minimale ver-
vuiling. Ook het reinigen ervan verloopt
snel en efficiënt. Daarnaast zijn gewikkel-
de buizen beter bestand zijn tegen warm-
tespanningen wat gunstig is voor de
levensduur. De belangrijkste overweging
voor de keuze van een als spiraalgewik-
kelde warmtewisselaar was de verbeterde
warmteoverdracht die ontstaat door de

kromming van de
pijpenbundel.

Kromming
De meest in het
oog springende
eigenschap van de
Sterideal is de
doorlopende krom-
ming van de pij-

pen. Als een product een gekromde weg
aflegt, werken er centrifugale krachten
op. Door snelheidsverschillen in de buis-
doorsnede variëren deze centrifugale
krachten waardoor wervelingen in de
doorsnede ontstaan. In figuur 1 zijn in
het midden deze ‘Dean-wervels’ weerge-
geven: links de resulterende axiale snel-
heid, rechts temperatuurverdeling in de
doorsnede.
Dean-wervels vertegenwoordigen een
secundaire stroming die loodrecht staat
op de voorwaarts gerichte stroming in de
buis. Deze wervels zorgen voor menging
in de doorsnede en voor een sterk verbe-

Warmtewisselaars met

Samenvatting
Conservering van vloeibare voedingsmiddelen wordt in veel
gevallen bereikt door toepassing van het Ultra Hoge Tempe-
ratuur (UHT)-proces. Stork Food & Dairy Systems fabriceert
UHT-sterilisatoren met als spiralen gewikkelde pijpen. Voor
viskeuze vloeistoffen en in het bijzonder voor gelerende
vloeistoffen, zoals vla en pudding, heeft deze bouwwijze gro-
te voordelen. De warmteoverdracht verbetert sterk waar-
door de gewenste temperatuur sneller wordt bereikt en de
procestijd afneemt. Hierdoor kan de sterilisator korter en
compacter zijn en is kwaliteitsverlies ten gevolge van de
warmtebehandeling minimaal. De gelering verloopt snel en
gelijkmatig, wat door een lagere productbelasting in princi-
pe minder zetmeel vereist om de gewenste verdikking te
bereiken.

Abstract
Ultra High Temperature (UHT) sterilisation is a commonly
applied technique to preserve liquid food products. Stork
Food & Dairy Systems has marketed coiled tubular UHT-ste-
rilisers. For viscous and especially for gelatinising foods
(e.g. custard and pudding) spiral sterilisers bring superior
performance. Heat transfer greatly increases and required
temperatures are attained faster, thus reducing processing
time. Coiled sterilisers are therefore shorter and more com-
pact, minimising the loss of quality factors due to the heat
treatment. Finally, gelatinisation occurs rapidly and uni-
formly, and the reduced thermo-mechanical stresses enable
a potentially lower amount of starch needed to obtain a tar-
get consistency. 

Fig. 1   Dean-wervels bij stroming in gekromde warmtewisselaars.

De Stork Sterideal gekromde sterilisator.



resultaten.
Wanneer een zetmeelhoudend product
door een warmtewisselaar stroomt, zal
het dun vloeibaar blijven tot de gele-
ringstemperatuur is bereikt. Over de
doorsnede van een verhitterbuis is altijd
sprake van een temperatuurgradiënt met
de laagste temperatuur in het centrum
en de hoogste aan de wanden. De vloei-
stoflaag aan de wand zal dus het eerst de
geleringstemperatuur bereiken. Door de
sterk toegenomen viscositeit aan de
wand stroomt de vloeistof in het centrum
van de buis veel sneller: er treedt een
zogenaamde kortsluitstroming op.
Vooral bij warmtewisselaars met rechte
pijpen kan deze zeer ernstig zijn (figuur
3, ‘recht’) want hierdoor zal de gelerings-
temperatuur in de kernstroming niet of
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terd warmtetransport, zowel bij verhitten
als bij koelen. De mate waarin Dean-wer-
vels optreden is gerelateerd aan het
Dean-getal:

De = Re √(d/D) (1)

Re = Reynolds-getal
d = buisdiameter
D = spiraaldiameter

Een hogere snelheid of een grotere buis-
diameter betekent een hoger Reynolds-
getal en dus ook een hoger Dean-getal.
Bij een kleinere spiraaldiameter neemt
het Dean-getal ook toe. Een hogere vis-
cositeit veroorzaakt daarentegen een
lager Dean-getal. In het bijzonder voor
viskeuze producten is de toename in
warmteoverdracht (uitgedrukt als het
dimensieloze Nusselt-getal) bij stijgend
Dean-getal spectaculair (figuur 2).
Dat de warmteoverdracht bij viskeuze (en
dus laminaire) vloeistoffen sterk toe-
neemt, is begrijpelijk omdat er naast
geleiding ook het veel snellere convectief
transport door de Dean-wervels optreedt.
Hoewel in turbulente stromingen, zoals
bij UHT-verhitting van melk, door de tur-
bulente wervels reeds een veel betere
warmteoverdracht mogelijk is, kan ook
hier door kromming nog een winst tot
20% worden behaald.

Gelering
Voor veel desserts wordt het sterilisatie-
proces ook gebruikt om het product de
gewenste viscositeit te geven. Meestal
wordt daartoe zetmeel toegevoegd.
Gesuspendeerd in een waterige vloeistof,
zoals melk, en verhit boven de zoge-
naamde geleringstemperatuur, verliezen

zetmeelkorrels hun semi-kristallijne
vorm en absorberen grote hoeveelheden
water. De zetmeelkorrels zwellen daarbij
sterk op en een deel van hun inhoud lost
op en vormt een netwerkstructuur. Dit
proces noemt men geleren. Door gele-
ring neemt de viscositeit van de vloeistof
enorm toe. Verdere verwarming of lang-
durige mechanische belasting verlaagt
de viscositeit weer door afbraak van de
gezwollen zetmeelkorrels.
Gelering is door haar effect op de viscosi-
teit, en daarmee op de drukval en de
warmteoverdracht, van grote invloed op
de bereiding en sterilisatie van dergelijke
complexe producten. Uit gedetailleerde
berekeningen van het gedrag van gele-
rende vloeistoffen in rechte en gekromde
verhitters komen dan ook opmerkelijke

gekromde buizen

Fig. 2   Warmteoverdracht voor rechte en gekromde pijpen.

Fig. 3   Axiale snelheid van een gelerend product in een rechte en een gekromde verhitter.
(Blauw, groen, geel en rood geven oplopende snelheid aan). Wandtemperatuur 100°C, buis-
diameter 25 mm, stroomsnelheid 1 m/s.

Fig. 4   Temperatuur van een gelerend product in een rechte en een gekromde verhitter.
(Blauw, groen, geel en rood geven oplopende temperatuur aan). Wandtemperatuur 100°C,
buisdiameter 25 mm, stroomsnelheid 1 m/s.
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onvoldoende snel worden bereikt (figuur
4, ‘recht’). Tegelijk stroomt het gegeleer-
de product aan de wand veel langzamer
door de sterilisator waardoor dit een zeer
intensieve behandeling ondergaat. We
hebben dan een deels ongaar en een
deels te lang gekookt product.
Bij stroming in gekromde pijpen stijgt de

bulktemperatuur door het Dean-effect
(ofwel het mixeffect van de secundaire
stroming) veel sneller en is de tempera-
tuurverdeling in de doorsnede ook meer
uniform (figuur 4, ‘krom’). Daardoor ver-
loopt ook het geleringsproces gelijkmati-
ger waardoor grote snelheidsverschillen
in de doorsnede (de kortsluitstroming)
worden onderdrukt (figuur 3, ‘krom’).
Uit gedetailleerde berekeningen volgt
dat een warmtewisselaar met gekromde
pijpen een kortere verblijftijd mogelijk
maakt en dat de garing homogener en
sneller verloopt. Door deze gereduceerde
verblijftijd is de thermische en mechani-
sche belasting van het product lager, het-
geen kan leiden tot minder zetmeelge-
bruik bij dezelfde verdikking.

Sterilisatie en kwaliteit
Afdoding van schadelijke micro-organis-
men met behoud van kwaliteit is een
belangrijk doel van UHT-sterilisatie. De
mate waarin een hittebehandeling sterili-
seert, wordt weergegeven door de F0-
waarde van het proces. De F0 hangt af van
de temperatuur en de tijd dat die tempe-
ratuur gehandhaafd wordt. Een F0 van 1
wil zeggen een verhittingssysteem dat
een afdoding bereikt alsof het product 1
minuut op 121°C (250°F) wordt gehou-
den. Omdat de afdodingssnelheid bij
oplopende temperatuur sterk stijgt, kan
F0 = 1 ook worden bereikt door het pro-
duct gedurende 1 seconde op 139°C te
verhitten. Voor een voldoende sterilisatie
ligt de F0-waarde tussen 3 en 8 minuten,
hetgeen overeenkomt met een UHT-pro-
ces van 3 tot 8 seconden bij 139°C.
Helaas gaat de kwaliteit van een product
door verhitting achteruit. De veranderin-
gen van de producteigenschappen wor-
den vaak uitgedrukt in de mate van
beschadiging van thiamine (vitamine B1),
omdat deze stof een representieve warm-
tegevoeligheid heeft. Gelukkig verloopt
bij hogere temperaturen de microbiële
afdoding steeds sneller ten opzichte van
het thiamineverlies. Daarom is het gun-
stig gedurende een zo kort mogelijke tijd
een zo hoog mogelijke temperatuur toe
te passen. Met deze UHT-strategie zijn
zowel een betere productkwaliteit als een
betere afdoding haalbaar. Vanzelfspre-
kend is daarbij essentieel dat opwarmen
en afkoelen zo snel mogelijk gebeuren.
Een gekromde buis heeft een zeer gun-
stig effect op de warmteoverdracht naar
verstijfselende producten. Uit figuur 5
blijkt dat verstijfselde producten bij pijp-
kromming (De>0) een aanmerkelijk kor-
tere buislengte vereisen om de gewenste
temperatuur te bereiken. Door snellere
opwarming en betere menging in de
doorsnede verloopt ook het sterilisatie-

proces veel sneller bij toenemende pijp-
kromming (De>0). Vaak wordt de door
Stork bij het UHT-proces geëiste F0 van 8
al gehaald voordat het product de vereis-
te heethoudsectie bereikt (figuur 6). Bij
koelen moet de temperatuur van het pro-
duct zo snel mogelijk dalen omdat het
kwaliteitsverlies afneemt bij lagere tem-
peratuur. Zelfs bij een licht gekromde
buis (De=1) zien we dat het thiaminever-
lies aanzienlijk vermindert, opnieuw door
de snellere koeling in gekromde buizen
(figuur 7).

Conclusie
Voor viskeuze vloeistoffen en in het bij-
zonder voor gelerende vloeistoffen heeft
een warmtewisselaar met gekromde bui-
zen grote voordelen. De warmteover-
dracht verbetert sterk (van 10 tot 500%,
figuur 2). Het verwarmen tot de gewenste
temperatuur gaat sneller waardoor de
procestijd afneemt en met kortere buizen
kan worden volstaan (figuur 8). Daar-
naast verloopt de gelering sneller en
meer gelijkmatig. Bovendien is als gevolg
van een lagere productbelasting in prin-
cipe minder zetmeel nodig om de
gewenste verdikking te bereiken.
In het hoge temperatuurtraject is daar-
naast de gewenste mate van bacteriële
afdoding eerder bereikt en is het kwali-
teitsverlies door de korte procestijd
lager. Bij afkoelen wordt opnieuw tijd
gewonnen en blijft de kwaliteit beter op
peil.
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Fig. 5   Bulktemperatuur in de verhitter bij verschillende
mate van kromming.

Fig. 6   Afdoding in de verhitter bij verschillende mate
van kromming.

Fig. 7   Thiamineconcentratie in de koeler bij verschillen-
de mate van kromming.

Fig. 8   Temperatuur/tijdprofiel van het UHT-proces in
een gekromde buis en een rechte buis.


