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Vloeistofdiode 

De uitvinding heeft betrekking op een vloeistofdiode omvattende 

een dooratrom^ngakamer» waarin ten minste êên toevoerleiding en een 

afvoerleiding uitmonden» waarbij de doorstromingskamer een grotere 

| doorsnede heeft dan de toevoerleiding» 
i , 

i Velerlei typen terugslagkleppen, waartoe-'ook vloeiatofdioden kunnen 

] worden gerekend, zijn bekend, o.a. terugslagkleppen, die een kogel 

f bevatten. Dergelijke terugslagkleppen zijn zodanig uitgevoerd, dat een 

ï normale doorstroming vanuit de toevoeropening niet wordt verhinderd8 

' maar dat in het geval van een teruggaande stroming de kogel als 

afsluiting voor de toevoeropening fungeert, I 

, Terugslagkleppen worden in allerlei systemen, waarbij een onge~ 

! wenste terugstroming mogelijk is, toegepast. Sommige van dergelijke 

! systemen zijn aan hoge veiligheidsvoorschriften onderworpen. Een voor-

' beeld van een dergelijk systeem is het warmte-tranaport systeem van I 

een met natrium gekoelde kernreactor. Om storingen op te kunnen vangen 

bestaat een dergelijk systeem uit een aantal afzonderlijke parallel 

uitgevoerde lussen, ieder voorzien van èen eigen pomp, warmtewisselaar 

en terugslagklep, Indien êén van de pompen uit valt kunnen de overige 

lussen voor het warmte-transport zorgen» Daartoe moet echter worden ver« 

sekerd, dat niet een groot gedeelte van het transportmedium door 

de defecte lus stroomt» Gebruikelijke terugslagkleppen inclusief de 

^ terugslagkleppen die een kogel bevatten, kunnen haperen, bij voorbeeld 

doordat de kogel blijft steken op een plaats, waar hij de toevoeropening 
r 

niet afsluit. 

Doel van de uitvinding is een vloeiatofdiode te verschaffen, die 

met absolute zekerheid de teruggaande stroming tot een aanvaardbare 

hoeveelheid reduceert door een sterk vergrote stromingaweerstand. 

Dit doel wordt volgens de uitvinding gerealiseerd, doordat de door» 
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stromingskamer een aantal kogels in een door twee roosters begrensde 
ruimte bevat» welke roosters zodanig zijn uitgevoerd, dat de kogels het 
rooster aan de zijde van de toevoeropening in het geval van een stroming 
vanuit de doorstromingskamer in de richting van de toevoerleiding nagenoeg 
geheel kunnen afsluiten, maar het rooster aan de zijde van de afvoerope-
ning in het geval van de normale stroming in de richting van de afvoer-

i . , J leiding niet kunnen afsluiten. 
: Door de uitvoering van de onderhavige vloeistofdiode met een 
relatief groot aantal kogels kan met absolute zekerheid de volledige 
terugatroming van het stromende medium worden voorkomen, omdat misschien 
wel een enkele kogel kan blijven steken, maar het overgrote gedeelte zeker 
niet. 

Verscheidene uitvoeringsvormen van de roosters zijn denkbaar, 
waardoor het rooster aan de zijde van de toevoeropening in het geval van 
een stroming vanuit de doorstromingBkamer in de richting van öe toovoer- j 
leiding door de kogels nagenoeg geheel kan worden afgesloten en het roos-* 
ter aan de zijde van öe afvoeropening in hét geval van de normale Btro~ 
ming door de kogels niet kan worden afgesloten. Bij voorkeur worden vlakke j 

roostere toegepast, waarbij het rooster aan de zijde van de afvoeropening | 
een groter oppervlak heeft dan het andere rooster. Ook is het mogelijk om j 

het rooster aan de zijde van de afvoeropening uit te voeren als een geper- • 
foreerde plaat zodanig voorzien van uitstulpingen met verschillende hoogte I i 

1 dat dit rooster niet door de kogels kan worden afgesloten. j 
De uitvinding wordt aan de hand van een in de tekening weergegeven • 

voorkeurBuitvoeringBVorm nader toegelicht, 
In fig.1 is de toestand'van een vloeistofdiode volgens de uitvindiig 

bij een normale stroming vanuit de toevoeropening in de richting van de gt-, 
tekende pijl schematisch weergegeven. J 

In fig.2 is de toestand van een vloeistofdiode volgens de uitvin- I 

ding bij een teruggaande stroming in de richting van de getekende pijl j 
schematisch weergegeven. 

In de doorstromingskamer (l) monden een toevoerleiding (2) en een 
axVoerleiding (3) uit. Hierbij wordt opgemerkt, dat ook modificaties moge- j 

t 

lijk zijn, waarbij meerdere toevoer- en/of afvoerleidingen op de door- j 
stromingskamer uitmonden. , 

Aan de zijde van de toevoeropening, liefst op de plaats waar de ; 
toevoert? dl as? uitmondt in 4* dooret^osings-kfemerbevindt zioh een rooster 1 



(h), dat een kleiner oppervlak heeft dan het rooster (5)» dab zich aan 
de zijde van de afvoeropening bevindt» Wanneer dit rooster (5) aich ba-

d 

vindt op een plaats, waar de doorsnede van de doorstromingskamer op 
zijn grootst ia, i s de verhouding van de oppervlakken van de roosters 
(5) en (4) het gunstigste» Dankzij een hoge verhouding tussen de roos ter-
oppervlakken kan gemakkelijk vorden gerealiseerd, dat de tussen de roos-
ters aanwezige kogels (6) bij een normale stroming zoals in fig» 1 is 
aangegeven het rooster (5) niet kunnen afsluiten en bij een teruggaande 
stroming zoals in fig. 2 ia aangegeven het rooster (1+) nagenoeg geheel 

10 | kunnen afsluiten. I 
| Andere factoren, die van belang zijn voor de mate, vaarin en de 
Bnelheid weiarmee het rooster nabij de toevoeropening door de kogels kan 
worden afgesloten zijn het gewicht en de grootte van de kogels. Het ge-
wicht en da grootte van de kogels zijn afhankelijk van de eisen van het 

15 systeem en moeten naar behoefte vorden geoptimaliseerd. In het algemeen 
zak het gewicht van een kogel zodanig vorden gekozen, dat het ten naast© 
bij gelijk ia aan het gewicht van de verplaatste vloeistof. Bij normale 

j stroming zullen de kogels dan tegen het rooster (5) van fig.1 vorden 
I gedrukt, maar bij een teruggaande stroming zoals in fig,2 het rooster 0+) 
I i 

20 J snel kunnen afsluiten. Kogels met een geschikt gewicht kunnen zowel mas-
I . 
i sief als hol zijn. 
1 Voorts kan het onder bepaalde omstandigheden aan te bevelen zijn, 
I dat de kogels van verschillende diameter zijn om daarmede de karakterietie» 
j ken van de klep aan te passen aan de eisen van het systeem, bij voorbeeld 

25 I eisen met betrekking tot waterslag. De werking van kogels met verschillen» 
| de diameters en gewicht kan zodanig zijn, dat de stromingsveerstand voor 
j de teruggaande stroming geleidelijk vordt opgebouwd en daarmee een grote I 1 druktoename ten gevolge van waterslag vordt voorkomen» 



CONCLUSIES 

1. Vloeistofdiode, omvattende een doorstromingskamer, waarin ten 

minste êén toevoerleiding en een afvoerleiding uitmonden, waarbij de 

doorstroraingskamer een grotere doorsnede heeft dan de toevoerleiding, 

met het kenmerk, dat de doorstromingskamer een aantal kogels in een door 

twee roosters begrensde ruimte bevat, welke roosters zodanig zijn uitge-

voerd, dat de kogels het rooster aan de zijde van de toevoeropening in ; 

het geval van een stroming vanuit de doorstromingskamer in de richting 

van de toevoerleiding nagenoeg geheel kunnen afsluiten, maar het roos-

ter aan de zijde van de afvoeropening in het geval van de normale Btro-

ming in de richting van de afvoerleiding niet kunnen afsluiten. 

2. Vloei stof diode volgens conclusie ,1, met het kenmerk, dat de roosters 

vlak zijn en dat het rooster aan de zijde van de afvoeropening een groter 

oppervlak heeft dan het rooster aan de zijde van de toevoeropening. 

3. Vloeistofdiode volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het 

kleine rooster zich bevindt op de plaats, waar de toevoerleiding uit-

mondt in de doorstromingskamer. 

Vloeistofdiode volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk, dat ( 

het grotere rooster zich bevindt op een plaats, waar de doorsnede van de j 
t i 

doorstromingskamer het grootst xs. j 
i 

5. Vloeistofdiode volgens een of meer van de conclusies 1-4, met het ( 

kenmerk, dat de kogels verschillend van afmetingen en/of gewicht zijn. j 
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