
Octrooiraad 

hoi a Terinzagelegging nu 7612458 

Nederland [19] NL 

[54] Werkwijze voor het vervaardigen van een inteirconnector. 

[51] Int.CI2.: G21C17/10, H01B3/00, H01B17/30. 

[71] Aanvrager: Bunker Rahio Cöfpófatiö/i te Öakbrook, Illinois, Ver. St. v. Am. , 

[74] Gem.: Ir. F.X. Noz c.s. 
Algemeen Octrooibureau 
Boschdijk 155 
Eindhoven. •:- 11 

[21] Aanvrage Nr. 7612458. 

[22] Ingediend ld november 1976. 

132] Voorrang vanaf 19 november 1975. 

[33] Land van voorrang: Groot-Brittannië (GB). 

[31 ] Nummer van de voorrangs,aanvrage: 47667/75. 

[23] - -

[61] - -

[62] - -

* 
t 

[43 J Ter inzage gelegd 23 mei 1977. 

i» 
De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende 
beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en). 



Aanvrager: BUNKER RAMO CORPORATION, Oak Brook, Illinois, Verenigde Staten 

van Amerika. 

Kort aanduiding: Werkwijze voor het vervaardigen van een in ter connector. 

Een dergelijke interconnector wordt gebruikt voor installatie in 

een opening in een afscheiding of wand, teneinde althans een electrische 

verbinding door de afscheiding of wand te verkrijgen. De interconnecor. 

volgens de uitvinding is primair bedoeld voor toepassing in een atoom-

centrale, hoewel de interconnector geschikt is voor toepassing in ande-

re structuren. ! 

De reactorkern van een kerncentrale is aanwezig in een drukbesten-

dige houder en vele electrische verbindingen moeten passeren door de wand 

van de houder, zodat de kern bewaakt en bestuurd kan worden. Gewoonlijc 

worden interconnectoren onder afdichting aangebracht in openingen in een 

scheiüingsplaat, die dan wordt geïnstalleerd in een opening in de pri- • 

maire houderwand. Elke interconnector1, die vaak een döorvoèraoduuli wordt 

genoemd, bevat een hoeveelheid op afstand van elkaar aangebrachte elec-

trische geleiders, die van elkaar geïsoleerd zijn en die zich uitstrekken 

door de interconnector. Bij sommige interconnectoren zijn de geleiders op 

afstand van elkaar aangebracht en geïsoleerd door middel van epoxy hars 

afdichtingen, maar bij bepaalde toepassingen zijn glazen afdichthóuders 

nodig. 

Dé geleiders dienen voor het verbinden van respectievelijc elec-

trische ketens aan beide zjjden van de scheidingsplaat (ook bekend als 

kopplaat) en dit wordt uitgevoerd door middel van passende connectoren 

aan de einden van de kabels aan beide zijden van de scheidingsplaat, waar-

bij de connectoren worden gevormd door de respectievelijce uiteinden van 

het doorvoer moduul. 

Een kopplaat met afgedichte doorvoer modulen wordt een electrisch 

doordringing samenstelsel genoemd. Een dergelijk samenstelsel moet twee 

hoofdfuncties vervullen; ten eerste de drukbestendigheid van de primaire , 

houder handhaven en ten tweede verzekeren dat er geen onderbreking op-

treedt in de electrische schakeling. * 

Omdat de onderhoudskosten in een nucleaire centrale hoog zijn en 

omdat de veiligheid een zeer belangrijke factor is, is het gewenst, dat 
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het rnogelijc is om te veriferen, dat een effectieve afdichting wordt ven-

kregen bij elk doorvoer moduul, terwijl de centrale in bedrijf is. Voor dit 

doel zijn ontwerpen voor electrische doorvoer samenstel seis uitgevoerd, 

die voorzien in een detectieroogelijkheid :van een fout in de afdichtingen. 

Bij dergelijce ontwerpen zijn twee afdichtingen in serie aangebracht voor 

elke interconnector met een ruimte daartussen. Dit kan ofwel worden be-

reikt door het plaatsen van'twee kopplaten achter elkaar in een opening 

in de wand van de houder, waarbij elke interconnector passeert door cor-

responderende openingen in de twee kopplaten en daartegen afgedicht zijn 

of door gebruik te maken van een enk,ele kopplaat en het afdichten van de 

interconnector op twee plaatsen die op afstand van elkaar liggen, tegen 

de opening door de kopplaat, In beide gevallen wordt de druk in de ruimte 

tussen de afdichtingen ingesteld op een waarde, die ligt tussen die van 

het inwendige (hoge druk) en het uitwendige (asmotferische druk) en dan 

bewaakt. Een vermindering van de druk geeft een lek in het uitwendige aan, 

terwijl eên verhoging van de druk een lek vanuit het inwendige aangeeft. 

Het is het doel Van de onderhavige uitvifiding om te voorzien in --

een vooral eenvoudig ontwerp . van een interconnector, die voorzien is 

van glazen afdichtonderdelen, een èên geheel vormende structuur bevat en 

het mogelijk maakt öm de afdichtingen, gevormd.door de afdichtende onder-

delen, te bewaken. . , ' 

De uitvinding verschaft daartoe een werkwijze van de in de aanhef 

genoemde soort, die daardoor wordt gekenmerkt, dat althans een geleider 

en een van de glazen afdichtonderdelen worden aangebracht in een mal bin-

nen de huls, dat het eerste afdichtonderdeel afdichtend wordt aangebracht 

tegen de binnenwand van de huls en tegen althans een geleider, dat de 

tweede van de glazen afdichtonderdelen met een laag van een inert vloei-

baar materiaal tussen de twee afdichtende onderdelen wordt ondersteund, 

dat het tweede afdichtende onderdeel afdichtend tegen de wand van een 

geleider wordt aangebracht en dat het inert vloeibaar materiaal wordt 

verwijderd door althans een opening, die zich uitstrekt door de wand 'van 

de huls. 

Volgens de uitvinding wordt verder voorzie/l in een interconnector 

voor installatie in een opening in een afscheiding of wand om te voorzien 

in althans een electrische verbinding door de afscheiding of wand, welke 
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interconnector wordt gekenmerkt, doordat deze voorzien is van een uit , 
- i 

een stuk bestaande, buisvormige metal ai huls en althans een geleider, 

die wordt ondersteund binnen de huls en zich uitstrekt in de richting 

van de as van de huls, waarbij de geleider of geleiders worden ondersteund 

5 door twee glazen afdichtonderdelen, die op afstand van elkaar zijn aan-

gebracht in de richting van genoemde as en zijn afgedicht tegen het bin-

nenoppervlak van de huls en tegen de geleider of geleiders, terwijl er 

althans een poort is, die zich uitstrekt door de wand van de huls, zo-

dat toegang verkregen kan worden tot de ruimte tussen de twee glazen 

10 afdichtende onderdelen. " i f 

Wanneer de interconnector wordt toegepast in een nucleaire centra-̂  

le kan deze geïnstalleerd worden'in een opening van een of meer van de 

kopplaten en worden bevestigd in de primaire houderwal. De poort of poor-

ten worden dan gekoppeld aan externe drukraetende organen, waardoor de 

15 ruimte tussen de afdichtonderdelen kan worden ingesteld op een gemiddel-

de druk en bewaakt kan worden. De uiteinden van de interconnector kun-r 

nen gevormd zijn als connectoren voor het ontvangen van correctoren, die"" 

bevestigd zijn aan kabels. Het verdient de voorkeur om té voorzien in or-

• ganen voor het op hun plaats bevestigen van de kabelconhectoren, bjjvoor-

20 beeld door de voorziening van eén schroefdraad op het buitenoppervlak 

van het uiteinde van de interconnector voor samenwerking met een schroef-

draad op het binnenoppervlak van een aangrijpende kraag van de kabel con-

nector. Wanneer de kabels bevestigd ziji aan de tegenover elkaar liggende 

uiteinden van de interconnector, maakt elke geleider binnen de interconnec-

25 tor contact met een contact van elke kabelconnector, waardoor een elec-

trische verbinding wordt verkregen tussen corresponderende contacten. 

Volgens de uitvinding wordt verder voorzien in een werkwijze voor 

het vervaardigen van een interconnector, waarin twee op afstand van elkaar 

aangebrachte gLazen afdichtonderdelen althans een geleider ondersteunen 

30 binnen een uit een stuk bestaande buisvormige metalen huls, waarbij de 

afdichtende ond§rd©l§n door smelten wonden afgedicht tegen het binnén-

opperViak van de huls en tegen althans een geleider binnen de huls, die 

zich uitstrekt in de richting van de as van de hufs, waarbij bij het af-

dichten een van de afdichtonderdelen wordt ondersteund gedurende het smel-

35 ten door een laag van een ipert vloeibaar materiaal, aangebracht tussen de 
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twee afdichtende onderdelen en waarbij vervolgens het inert vloeibaar ma-

teriaal wordt verwijderd door althans een opening, die zich uitstrekt door 

de wand van de huls. 

Hoewel het mogelijk id om de twee afdichtende onderdelen gelijktijdig 

5 op hun positie af te-dichten worden deze bij de voorkeursuitvoering van de 

werkwijze in twee afzonderlik e handelingen afgedicht. Een eerste glazen af-

dichtend onderdeel, zoals een voorvorm, wordt op zijn plaats vastgesiaolten 

door bijvoorbeeld de huls en de geleider of geleiders samen'met de voorvorm 

in mallen te ondersteunen in de posities, waarin deze verzegeld moeten 

10 worden en door het smelten van de voonvorra. De laag van inert vloeibaar 

materiaal wordt dan aangebracht op een oppervlak van het afdichtend on-> i. 

derdeel, waarna het tweede afdichtend onderdeel op zijn plaats wordt vast-
i 

gesmolten. Het tweede afdichtend onderdeel kan worden afgedicht door het 

invoegen van een tweede glazen voorvorm in de huls op de laag van inert 

15 materiaal, waarbij de rest van het aamenstelsel in mallen wordt vastge-

houden en door het smelten van de tweede glazen voorvorm. Bij de smeltbe-

werking in twee stappen, waaraan de voorkeur wordt gegeven, kunnen iden-

tieke voorvormen en de zelfde mallen worden gebruikt voor beide handelingen. 

Het inert materiaal moet chemisch inert zijn onder de omstandigheden, 

20 die optreden gedurende het verzegelen van de afdichtende onderdelen. Het 

inert materiaal, waaraan;'.de voorkeur wordt gegeven is koolstofpoeder met 

een hoge zuiverheid, hoewel andere materialen, zoals keramische poeders, 

bijvoorbeeld aluminiumoxydepoeder, gebruikt zouden kunnen worden. Het is 

in het bijzonder van belang dat de laag inert is ten opzichte van het 

25 glas en niet daaraan vastkleeft. Wanneer een poeder wordt gebruikt, dan 

moet de laag bij voorkeur compact zijn, zodat de deeltjes niet zullen los-

laten en In het glas zullen smelten. Een eenvoudige proef in dit opzicht 

om te beoordelen of een poeder voldoende compactiis is om de laag aan 

te brengen en dan om te keren. Wanneer het poeder voldoende compact is, 

30 dan zal het poeder aan elkaar kleven en zelfdragend zijn, 

H®fe verwijd@r§ïï vin het. inor»! vloeibpr materiaal ctoor een poort" of. 

'poorten na het smelten van de twee afdichtingen kan bijvoorbeeld worden 

uitgevoerd door schudden van de interconnector, het*aanleggen van een 
f 

vacuumlijn of ultrasonore agitatie. Afhankelijk van de bepaalde techniek, 

35 die gebruikt wordt voor het verwijderen van het inert vloeibaar materiaal 

7 6 1 2 4 5 8 



kan het geschikt zijn om te voorzien in meer dan een enkeié poort. Zo kan 

bijvoorbeeld een vacuumleiding -worden aangelegd aan een poort, terwijl een 

persluchtlijn wordt aangesloten aan een andere poortu Het is gewenst om t.e 

voorzien in verschillende poorten, vi&mèer VdmeMAiên^ VfóWk-ft 

ondersteund in de'huls toneindö het smakelijker te ©akesv om te 

ren, dat al het inert vloeibaar materiaal is verwijderd* In smmigé gëvsi» 

len kan het noodzakelî c zijn om uit de poorten overgelopen materiaal te 

verwijderen, voordat het inert materiaal verwijderd kan worden. 

Vervolgens zal de uitvinding worden besproken aan de hand van de 

tekeningen, waarin uitvoeringsvoortfeelden zijn weergegeven. ;, , 

Figuur 1 toont in doorsnede een interconnector, die is aangebracht 

in een scheidingswand van een thermische centrale, waarbij de doorsnede is 

genomen langs de as van de huls van de interconnector, 

Figuur 2 toont mm alJaanssAehfc van tie An fi.^iut1 1 w§ePtp#*ven in te r» 

connector. 

Figuur 3 illustreert een stadium bij het'vormen van de interconnector 

volgens de voorafgaande figuur. 

Figuur 4 illustreert een stadium bij de vervaardiging van de inter- . 

connector volgens de figuren 1 en 2 na het stadium, weergegeven in figuur 

3. 

Allereerst verwijzende naar de figuren 1 en 2 bevat de interconnec-

tor 10 een uit een stuk bestaande buisvormige metalen huls 12. Een hoe-

veelheid geleiders 14 strekt zich evenwijdig met de as van de huls uit en 

wordt ondersteund binnen de huls 12 door middel van twee glasafdichtingen 

16 en 18, die op afstand van elkaar langs de as van de huls zijn aangebracht 

en afdichtend tegen het binnen oppervlak 20 van de huls 12 en tegen de ge-

leiders 14. Vier poorten 22 strekken zich uit door de-, wand 24 van de huls 

12, zodat toegang wordt verkregen tot de ruimte 25 tussen de twee glazen 

afdichtonderdelen 16 en 18. In dit geval is voorzien in vier poorten, zo-

dat een toegang tot de ruimte 25 wordt vergemakkelijkt, waardoor het gemak-

k§iy«sr is om verzekeren, dat geen vreemd materiaal achterblijft binnen 

de ruimte na het afdichten van de afdichtonderdelen. 
o 

Aan beide zijden van (de poorten 22 heeft de wand 24 van de huls 12 . 

een paar ruggen 26 en 28 langs de, omtrek, die zetels 30 en 32 bepalen 

voor 0 ringen 34 en 36. De(0 ringen 34 en 36 dichten elk de interconnector 
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af tegen het oppervlak 38 van een opening 4Q in een afscheiding 42* die, in 
«üt geval bestaat uit een kopplaat» asngêferaeht 1» M m i va» m x 

re houder van een nucleairs centrale, Deze ö ringen Koaeu w w » m \ 

diö, welke göWöonlljti gèbmikt ia ^ b m i k è l & ë kappl&taft <m 

5 als zodanig deel uitmaken van een reeks afdichtingen. De voorziening van 
t ' 

secundaire of zogenaamde redundante afdichtingen verhoogt de betrouwbaar-

heid van de totale afdichting die verkregen wordt, en is in nucleaire 

inrichtingen gewenst. Een boring 44 in de wand 42 koppelt de poorten 22 

met een extern drukmetend orgaan (niet weergegeven), waardoor de ruimte 

10 26 tussen de twee glazen afdichtende/onderdelen 16 en 18 kan worden in-

gesteld op een druk, die ligt tussen de drukken aan beide zijden van de : 

afsluiting 42 en waardoor iedere afwijking van deze tussenliggende druk 

gedetecteerd kan worden. 

Zoals aangegeven in figuur 1 en 2 is. elk uiteinde van de hula 12 

15 voorzien van een nok 46 aan het binnenoppervlak en van een schroefdraad 

48 op het buitenoppervlak. In gebruik wordt een plugconnector 50 aan het 

einde van een kabel 52 buiten de structuur van de houder in de sokkel con-

nector geplugd, gevormd door het uiteinde van de huls. De plugconnector 

50 heeft een groef (niet weergegeven) die de nok 46 ontvangt en zodoende 

20 de plug uitlijnt met betrekking tot de as van de interconnector. Nadat de 

plug eenmaal op zijn plaats is aangebracht wordt den kraag 54,'die aangrijpt 

op het lichaam van de plugconnector maar vrij kan draaien met betrekking 

tot het lichaam en een interne schroefdraad heeft, op het uiteinde van dé 

interconnector geschroefd, zoals is aangegeven, zodat de kabel op zijn 

25 plaats wordt bevestigd. Sokkels (niet weergegeven) binnen de plug 50 ma-

ken dan contact met de respectievelijke geleiders 14, Een plugconnector 70 

aan het uiteinde van een kabel binnen de structuur van de houder wordt ver-

bonden aan de sokkei,gevormd door het andere uiteinde van de huls op de 

zelfde wijze, zodat de geleiders 14 electrische verbindingen maken door de 

30 afscheiding 42 tussen de kabels. 

Zoals duideiyc zal zijn heeft de interconnector volgens de uitvin-

ding bepaalde voordelen, doordat deze een uit een geheel bestaande con-

structie heeft. Dit betekent, dat deze kan worden%amengebouwd in de fa-

briek en vervolgens als een enkelvoudige component in een kopplaat kan 

35 worden aangebracht, Dit weer vermijdt de noodzaak van lassen of het anders-
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zins samenbouwen van de interconnector ter plaatse. Zoals hierboven is, 
t 

aangegeven kan de interconnector 10 geïnstalleerd worden onder gebruik-

making van geaccepteerde methoden» waarbij gebruik wordt gemaakt van 0 

verbindingen. Door gebruik te maken van een huls met een constructie uit 
5 een stuk, waardoor'dus naden in de huls worden vermeden, wordt de betrouw-d -

baarheid van de interconnector verbeterd. 

Verwijzende naar figuur 3 bevat een werkwijze waaraan de voorkeur 

wordt gegeven voor het vervaardigen van de interconnector 10 het afdich-

ten van een eerste glazen afdichter onderdeel 16 door het.ondersteunen 

10 van de huls 12 en de geleiders 14 sapen met een glazen voorvorm 16' in 

mallen 56 eh 58 in de posities, waarin deze afgedicht moeten worden, en i 

het smelten van de voorvorm 16' voor het afdichten van het afdichtende 

onderdeel 16. In dit bepaal.de geval is het gebruikte glas sodakalkbarium 

glas, zoals het glas, dat bekend staat als Corning 1010 glas, maar andere 

15 glassoorten kunnen eveneens gebruikt woiiden. Zoals duidelijc zal zijn zijn 

de smeltcondities aangepast aan de bepaalde glassoort en dusdanig gese-

lecteerd dat verzekerd wordt, dat het glas gaat gloeien, zodat iedere 

opening tussen de afdichting en liet binnenoppervlak van de huls en tus-

sen de huls en de contacten wordt afgedicht. Bij wijze van voorbeeld wer-

20 den de omstandigheden, gekozen voor de vervaardiging van een interconnector 

met 50 : 50 Ni : Fe geleider dusdanig, dat het sodakalkbarium'glas een o-

ventemperatuur onderging tussen 850°C en 950°C gédurende 40 minuten. 

Na deze bewerking wordt de bovenste mal 56 verwijderd en een com-

pacte laag 60 van koolstofpoeder met een hoge zuiverheid aangebracht op 

25 het bovenopper vlak van het afdichtende onderdeel 16. Een tweede glazen voor-

vorm 18', identiek aan de voorvorm 16', wordt ingevoegd en de mal 56 

wordt opnieuw aangebracht. Het resulterend samenstelsel wordt dan omge-

keerd (zoals weergegeven in figuur 4) en de tweede voorvorm wordt gesmol<-

ten. De omstandigheden waren hetzelfde als bij de afdichting van het eer-

30 ste afdichtende * onderdeel. De laag van koolstofpoeder ondersteunt het 

glasafdichtende onderdeel 16, dat eveneens smelt, wanneer de voorvorm 

18' wordt gebruikt. Omdat het gesmolten afdichtende onderdeel 16 op zijn 

benedenoppervlak wordt ondersteund door de compact! laag 16 en aan het 

bovenoppervlak wordt bedekt door de mal 58 worden vloeiproblemen verme-

35 den. De mallen 56 en 58 worden vervolgens verwijderd na het afdichten en 
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de koolstofpoederlaag 6Q verwijderd door de poorten 22. De voorziening van 

vier poorten maakt het eenvoudig ora de gehele laag koolstofpoeder volle-

dig te verwijderen, in het bijzonder, omdat de hoeveelheid geleiders 14 dit 

anders tot een langdurige bewerking zou kunnen maken. 

5 Het gebeurt'vaak, dat een of meer van de poorten is verstopt door 

uitgelopen glas, maar het is betrekkelijk eenvoudig om de poorten schoon 

te maken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een^ên. Het meeste kool-

stofpoeder kan verwijderd worden door het schudden van de interconnects 

en het aanleggen Van een vacuurnleiding aan dê poorten. Een uiteindelijke 

IQ onderdompeling in een bad met een organische oplosmiddel, bijvoorbeeld 

chlooretheen, verwijdert dan overblijvend poeder, zodat de afgewerkte con- " 

nector 10 wordt verkregen. 

CONCLUSIES 

15 ' ' 
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CONCLUSIES: 
1. Werkwijze voor het vervaardigen van een interconnector, waarin 

twee op afstand van elkaar aangebrachte glazen afdichtonderdelen althans 
een geleider ondersteunen binnen een uit een stuk bestaande buisvormige 
metalen huls, met het'kenmerk, dat althans een geleider en een van de 
glazen afdichtonderdelen worden aangebracht in een mal binnen de huls, 
dat het eerste afdichtonderdeel afdichtend wordt aangebracht tegen de 
binnenwand van de huls en tegen althans een geleider, dat de tweede van 
de glazen afdichtonderdelen met een laag van een inert vloeibaar materi-
aal tussen de twee afdichtende onderdelen wordt ondersteund, dat het twee-
de afdichtend onderdeel afdichtend tegen de wand en de ene geleider wordt 
aangebracht ai dat het inert vloeibaar materiaal wordt verwijderd door al-
thans een opening, die zich1 uitstrekt door de wand van de huls, 

2,.Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het aanbren-
gen het oriënteren van de lengteas van de huls in verticale richting 
bevat en het positioneren van het eerste van de afdichtende onderdelen 
dichter bij het ondereinde van de huls dan bij het boveneinde van de huls * 
en dat het ondersteunen vervolgens het omkeren van de huls bevat, zodat de 
tweede van de afdichtende onderdelen is aangebracht onder de eerste van 
de afdichtende onderdelen. 

3."Interconnector voor installatie in een opening in .een wand, zo-
dat althans een electrische verbinding door de wand wordt verkregen, met 
het kenmerk, dat deze voorzien is van een uit een stuk bestaande buisvormi-
ge metalen huls, althans een geleider binnen de huls, die zich evenwijdig 
aan de lenteas van de huls uitstrekt en twee glazen afdichtonderdelen, die 
op afstand van elkaar in de richting van de as liggen en vooraf zijl afge-
dicht tegen het binnenoppervlak van de huls en rond althans een geleider, 
waarbij deze afdichtonderdelen de geleider ondersteunen. 

4. Interconnector volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de huls 
althans een poort bevat, die zich uitstrekt door de wand van de hula, zodat 
toegang wordt verkregen tot; ruimte binnen d$ huis en tussen de afdich-
tend© ondürdolüfi. 

5. Interconnector volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de glazen 
afdichtonderdelen worden afgedicht tegen het binnen oppervlak van de huls 
door het smelten van de afdichtende onderdelen. 
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6. Interconnector volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat deze 

voorts voorzien is van organen voor het losmaakbaar verbinden van passen-

de connectoren aan beide einden van de interconnector. 

7. Interconnector volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat deze 

5 voorts voorzien is'van organen voor het bevestigen van de interconnector 

in een opening in een wand, zodat een dubbele afdichting-wordt verkregen 

tussen beide zijden van de wand. 

8. Interconnector volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat het 

bevestigingsorgaan twee op afstand van elkaar'liggende ringvormige ka-

10 nalen bevat in het buitenoppervlak Van de huls en een O-ring, aangebracht 

in elk van de kanalen, zodat deze 0-ringen de dubbele afdichting vormen 

tussen de huls en de wand. 

9. Interconnector vólgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de 

dubbele afdichting wordt gevormd door middel van organen, die in een 

15 holte zijn aangebracht in de metalen huls. 
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