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Warmte-isolatie van een toevoerbuis aan een vat 

Bij een aantal industriële processen wordt een relatief koud 
medium toegevoerd aan een vat en vermengd met het hetere medium daarin. 
Voorbeelden hiervan zijn warmtewisselaars en stoomgeneratoren. In een 
voorbeeld van een stoomgenerator, namelijk een kokendwater-kernreactor,""' 
is de warmtebron een kern met splijtstof, aangebracht in een drukvat. 
Bijvoorbeeld is daarbij een toevoerbuis voor water verbonden met het druk-
vat door middel van een versterkend inlaatmondstuk, dat is gelast tussen 
de waterbuis en de vatwand. Het water wordt toegevoerd via de toevoerbuis 
en het mondstuk door middel van een buisstuk dat een warmtebus wordt 
genoemd, waarvan het stroomopwaartse einde steekt in het mondstuk en het 
stroomafwaartse einde is verbonden met een verdeelorgaan voor het voedings-
water, bijvoorbeeld een sproeier met een aantal relatief kleine uitlaat-
openingen of mondstukken, waardoor het koude voedingswater wordt vermengd 
met het hete water in het vat. Een bekende warmtebus van deze soort 
is bijvoorbeeld beschreven in de gepubliceerde Japanse octrooiaanvrage 
SHO-52-25518. 

In een aantal gevallen zijn na langdurig gebruik scheuren 
ontdekt langs het binnenoppervlak van het inlaatmondstuk. Zoals hieronder 
nader wordt verklaard meent men dat deze scheuren het gevolg zijn van 
cyclisch veranderende temperaturen in het binnendeel van het mondstuk, 
doordat dit afwisselend wordt blootgesteld aan het hete water in het 
vat en aan het relatief koude voedingswater of aan water, dat door het 
voedingswater wordt gekoeld. 

De waimte-isolatieinrichting volgens de uitvinding omvat een 
sproeibuis, welke losneembaar is gestoken in het inlaatmondstuk, waarbij 
een eerste afdichtring is aangebracht tussen het stroomopwaartse einde 
van de sproeibuis en het mondstuk, terwijl het stroomafwaartse einde 
van de sproeibuis is verbonden met een sproeisegment. Coaxiaal met de 
sproeibuis is een eerste bus aangebracht, op een afstand om de sproei-
buis, waardoor een eerste vloeistof- of mediumruimte is gevormd. Een tweede 
afdichtring verschaft een afdichting tussen de eerste bus en het binnen-
vlak van het mondstuk stroomafwaarts van de afdichting tussen de sproei-
buis en het mondstuk. Hierdoor is een ringvormige ruimte gevormd voor 
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het verzamelen van voedingswater dat door de eerste afdichtring lekt. 

Openingen in het gedeelte van de eerste bus nabij deze ruimte voeren 

het doorgelekte voedingswater in een eerste vloeistofruimte en vandaar 

door het open stroomafwaartse einde van de eerste bus naar het inwendige 

van het vat. Hierdoor wordt het stromen van lekkend koelwater over het 

binnenvlak van het inlaatmondstuk voorkomen. Een tweede bus, coaxiaal met 

en op een afstand rondom de eerste bus aangebracht, verschaft een tweede, 

vloeistofruimte tussen deze bussen en een derde vloeistofruimte tussen de 

tweede bus en het binnenvlak van het mondstuk. De drie vloeistofruimten 

zijn van elkaar geïsoleerd door de bussen en verschaffen een warmte-isolatie 

van het mondstuk ten opzichte van het voedingwater in de sproeibus. 

De uitvinding zal hieronder nader worden toegelicht aan de 

hand van de tekening, waarin een uitvoeringsvoorbeeld van de warmte-

isolatieinrichting volgens de uitvinding is weergegeven. 

Pig. 1 toont schematisch een stoomgenerator. 

Fig. 2 is een langsdoorsnede door een mondstuk met sproeibuis 

van bekende constructie. 

Fig. 3 is een langsdoorsnede op grotere schaal van de 

constructie volgens de uitvinding. 

Als voorbeeld is in fig. 1 een warmtewisselaar ofwel stoom-

generator weergegeven. In een drukvat 20 is een warmtebron 22 opgenomen, 

welke met een gebroken lijn is aangegeven en die bijvoorbeeld de kern 

van een kernreactor kan zijn. De warmtebron 22 is omgeven door een mantel 

24, Het vat is gevuld tot het niveau, aangegeven door de gebroken lijn 26, 

met een verdampbaar werkmedium, bijvoorbeeld water. Het water wordt 

gecirculeerd door de warmtebron 22 door een pomp 28, die het water opneemt 

uit de ringvormige ruimte 30 en dit onder druk voert naar een onderste 

kamer 32, van waaruit het water wordt geperst door de warmtebron, waarbij 

een gedeelte van het water verdampt. Een mengsel van stoom en water blijft 

over en passeert een aantal stoomafscheiders 34. De stoom wordt verzameld 

in een bovenste kamer 36 terwijl het^afgescheiden water terugkeert naar 

het waterlichaam in het vat. De stoom wordt uit de bovenste kamer 36 

afgevoert door een stoomleiding 38 en toegevoert aan een gebruiksinrichting, 

zoals een turbine 40, die een elektrische generator 42 drijft. De uitlaat-

stoom van de turbine wordt gecondenseert in een condensor 44 en terug-

gevoerd als voedingswater naar het vat 20 door één of meer voedingwaterver-
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warmers 46 en door middel van een pomp 48. Bijvulwater kan worden opge-
nomen door de voedingwaterverhitter 46 door middel van een leiding 50, 
welke water aanvoert van een niet-weergegeven geschikte bron. 

In elementaire vorm is in fig. 1 een inrichting weergegeven 
waarmee het voedingwater wordt toegevoerd aan het vat 20. Het voeding-
water wordt opgenomen door de pomp 48 en vandaar gebracht in een voedingwater-
leiding 52. Een versterkend overgangsorgaan is bijvoorbeeld door lassen--
aangebracht tussen de leiding 52 en de vatwand, welk versterkingsonderdeel 
de vorm heeft van een inlaatmondstuk 54. Losneembaar is in het mondstuk 
54 een sproeibuis 56 aangebracht waarvan het stroomafwaartse einde is 
verbonden met een boogvormig sproeisegment 58 van een verdeelring voor 
het voedingwater. De sproeibuis 56 wordt soms een warmtebus genoemd. Het 
voedingwater verlaat het sproeisegment door een aantal openingen of 
elleboogvormige sproeimondstukken 60, waardoor het voedingwater wordt 
verdeeld over en vermengd met het circulerende water in het vat 20. 
Soortgelijke samenstellen van inlaatmond en sproeibuis, welke niet zijn 
weergegeven, voeren voedingwater toe aan de andere sproeisegmenten van 
de sproeiring. 

Een bekende constructie van mondstuk met sproeibuis is in 
detail weergegeven in fig. 2. Het inlaatmondstuk 54 is door een las 62 
verbonden met de wand van het vat 20. Het mondstuk 54 heeft een hoofdge-
deelte 64 en een buitenste deel 66 dat met het hoofddeel is verbonden 
door een las 68. Het buitenste deel 66 is door een las 70 verbonden met 
de voedingwaterbuis 52. De vatwand en het hoofddeel 64 van het mondstuk 
bestaan normaal uit laaggelegeerd staal waarbij de lassen na de lasbe-
werking een warmtebehandeling moeten ondergaan. Het buitenste deel 66 
wordt soms het "veilige einde" van het mondstuk genoemd en dit deel en 
de voedingwaterbuis 52 worden normaal vervaardigd van koolstofstaal waar-
van de lassen geen warmtebehandeling na de lasbewerking behoeven te 
ondergaan. De lassen 62 en 68 kunnen daardoor worden aangebracht en de 
warmtebehandeling ondergaan in de werkplaats terwijl de las 70 ter plaatse 
op het gebruiksterrein kan worden aangebracht en geen warmtebehandeling 
behoeft te ondergaan. 

Zoals hierboven reeds is gezegd is het zeer gewenst dat het 
sproeisegment 58 en de sproeibuis 56 gemakkelijk verwijderbaar zijn. 
Dit met het oog op controle, onderhoud en vervanging (indien nodig) van 
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het sproeisegment en de sproeibuis en ook om toegang te verschaffen voor 
controle en onderhoud van het inlaatmondstuk 54. 

Voor de losneembaarheid van het sproeisegment en de sproei-
buis is het stroomopwaartse einde van de sproeibuis 56 voorzien van een 
verbreed deel of flens 71 die een omtreksgroef kan hebben voor het opnemen 
van een veerkrachtige afdichtring 72, bijvoorbeeld een bekende gespleten 
stalen ring die in aanraking wordt gedrukt met het aangrenzende binnenviak 
van het mondstuk 54 door een veerkrachtige aandrukring 74 achter deze 
afdichtring. Bij voorkeur is het aangrenzende binnenviak van het mondstuk 
54, waarop de afdichtring 72 komt te liggen, voorzien van een bekledings-
laag 75, bijvoorbeeld van roestvrij staal, als een geschikt slijtvlak. 

In het bedrijf, bijvoorbeeld in een kokendwaterreactor, is 
de inlaatconstructie voor het voedingwater blootgesteld aan de volgende 
omstandigheden: de vatdruk is ongeveer 6895 kPa en de temperatuur van het 
water daarin ongeveer 282°C. De druk van het voedingwater in de buis 52 
is ongeveer 172,4 kPa hoger dan de vatdruk en de temperatuur van het 
voedingwater varieert van ongeveer 21 tot 216°C, afhankelijk van de be-
drijfsomstandigheden. 

Na langdurige werking van de bekende constructie volgens 
fig. 2 onder deze omstandigheden werden scheuren ontdekt, bijvoorbeeld 
een scheur 76 op het stroomafwaartse binnenviak van het inlaatmondstuk 
54. Proeven, waaronder plaatselijke temperatuurmetingen met thermokoppels, 
geven steun voor de veronderstelling dat deze scheuren ontstaan door de 
cyclische temperatuurwisselingen van deze vlakken van het mondstuk. 
Gemeend wordt dat de temperatuurwisselingen ontstaan door de volgende 
omstandigheden: de afdichting van de sproeibuis 56 in het mondstuk 54 
door de flens 71 en/of de afdichtring 72 is niet volkomen. Hierdoor 
vloeit lekwater van het koudere voedingwater langs de flens 71 en langs 
de stroomopwaartse binnenvlakken van het mondstuk 54 totdat dit lekwater 
zich vermengt met het hete water in het vat. Door de turbulentie van het 
medium in het vat is de grens tussen de lekstroom van koud voedingwater 
en het hete vatwater zeer onstabiel. Hierdoor worden de binnenvlakken 
van het mondstuk 54 afwisselend blootgesteld eerst aan het koude lekwater 
en dan aan het hete vatwater. 

Een poging om het lekken van het voedingwater te voorkomen 
door het vastlassen van het stroomopwaartse einde van de sproeibuis 56 
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aan het mondstuk 54, zoals bijvoorbeeld weergegeven in fig. 1 van de 
bovengenoemde Japanse octrooiaanvrage, voerde tot de ontdekking- van 
een ander effect. Omdat de wanden van de sproeibuis 56 warmte overdragen 
wordt een laag betrekkelijk koud water gevormd rondom het buitenvlak 
van de buis, in het bijzonder rondom het stroomopwaartse einde daarvan. 
Gemeend wordt dat deze laag koud water ontstaat en daarna intermitterend 
loslaat en beweegt over de binnenvlakken van het mondstuk 54 met als 
gevolg dat deze binnenvlakken aan temperatuurverschillen worden bloot-
gesteld ook al wordt de lekstroom van voedingwater voorkomen doordat de 
sproeibuis 56 is gelast aan het mondstuk 54. 

Gelet op het bovenstaande wordt de aandacht gevestigd op fig. 3 
waarin een warmte-isolatieconstructie is weergegeven volgens de uitvinding, 
waardoor de temperatuurverschillen aan de binnenvlakken van het inlaat-
mondstuk belangrijk worden verminderd en het ontstaan van scheuren daarin 
in hoofdzaak wordt voorkomen. 

Evenals volgens fig. 1 en 2 heeft het inlaatmondstuk 54 volgens 
fig. 3 een buitenste deel of veilig einde 66, dat is gelast aan een 
voedingwaterbuis 52, en een hoofddeel 64, gelast aan het drukvat 20, 
waarbij een binnenvlak van het mondstuk is bekleed met een laag 75 van 
roestvrij staal als ~ aanligvlak voor afdichtringen. 

De isolatieconstructie volgens de uitvinding omvat een sproei-
buis 356 en een paar op onderlinge afstand liggende bussen 78 en 80. 
De sproeibuis 356 is soortgelijk aan de buis 56 van fig. 2 en is aan 
zijn stroomafwaartse einde gelast aan het sproeisegment 58, terwijl aan 
het stroomopwaartse einde van de buis een verbreed deel of flens 370 is 
aangevormd. De flens heeft een omtreksgroef voor het opnemen van een 
eerste afdichtring 372, welke aanligt tegen het binnenvlak van het mond-
stuk. Een veer 374 is aangebracht achter de ring voor het aandrukken 
daarvan. 

De eerste bus 78 is coaxiaal aangebracht met de sproeibuis 
356 en bevestigd, bijvoorbeeld door lassen, aan de flens 370 aan zijn 
stroomafwaartse einde. Hierdoor wordt een eerste ringvormige medium-
of waterruimte 82 gevormd tussen de bus 78 en de sproeibuis 356. (In de 
weergegeven uitvoeringsvorm heeft het stroomopwaartse deel 84 van de 
bus 78 een kleinere diameter. Dit is hier gedaan uit ruimteoverwegingen 
en om het stroomafwaartse deel van de vloeistofruimte 82 een relatief 
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groot dwarsdoorsnedeoppervlak te geven. Het is echter niet strict nodig 
dat het deel 84 een kleinere diameter heeft.) Aan het stroomafwaartse 
einde is de eerste bus 78 open en mondt uit in het inwendige van het 
drukvat, terwijl ter plaatse een cirkelboogvormige uitsnijding 86 is 
aangebracht, aangepast aan de diameter van het sproeisegment 58, waardoor 
het wordt gesteund. 

Aan de eerste bus 78 is stroomafwaarts van het deel 84 een 
flens 88 voor een afdichtring gevormd, met een omtreksgroef voor een 
tweede afdichtring 3721, welke aanligt tegen het binnenvlak van het 
mondstuk 54. Een veer 374' kan zijn aangebracht achter deze ring voor het 
aandrukken daarvan tegen het binnenvlak van het mondstuk. Hierdoor wordt 
een ringvormige vloeistofruimte 90 gevormd, begrensd door de flenzen 88 
en 370, het binnenvlak van het mondstuk 54 en het stroomopwaartse deel 
84 van de eerste bus 78. 

Voor het verschaffen van een vloeistofstroomkanaal van de 
ruimte 90 naar de eerste vloeistofruimte 82 is het gedeelte 84 van de bus 
78 voorzien van een reeks openingen of sleuven 92. 

In bedrijf vloeit lekkend voedingwater langs de eerste 
afdichtring 372 naar de ruimte 90 en vandaar door de sleuven 92 en de 
eerste vloeistofruimte 82 naar het drukvat. Verder is gebleken dat tegen 
de verwachtingen in door de mediumstroming in het vat langs het open 
stroomafwaartse einde van de eerste bus 78 een verlaging ontstaat van de 
druk in de eerste vloeistofruimte 82 en in de ruimte 90. Als gevolg daar-
van vloeit een lekstroom door de tweede afdichtring 372' van het inwendige 
van het vat naar de ruimte 90. Deze secundaire lekstroom verlaat eveneens 
de ruimte 90 door de sleuven 92 en de vloeistofruimte 82 en komt terug 
in het inwendige van het vat. 

(Opgemerkt wordt dat de flens 88 voor de afdichtring is door-
gezet naar buiten aan het stroomopwaartse einde. Dit is geen essentieel 
kenmerk maar is in deze uitvoeringsvorm gedaan om de tweede afdichtring 
372' in aanraking te brengen met de laag 75 zonder dat deze laag behoeft 
te worden verlengd, terwijl nog voldoende lengte overblijft van het deel 
84 van de eerste bus 78 voor de sleuven 92). 

Het doorgangsoppervlak voor de vloeistof, dat wordt verschaft 
door de sleuven 92, moet groot zijn, bij voorkeur ongeveer gelijk aan de 
dwarsdoorsnede van de vloeistofruimte 82 teneinde een drukval over de 
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sleuven te vermijden. Behalve dat de sleuven de lekstroom voeren naar 

de vloeistofruimte 82 hebben zij nog een andere functie. De flens 370 

met de eerste afdichtring 372, en de flens 88 met de tweede afdichtring 

88, werken bij verschillende temperaturen. Voor het opnemen van de ver-

schillende uitzettingen van deze delen, ten gevolge van de temperatuur-

verschillen, worden de lengte en de breedte van de metalen stroken of 

dammen 93 tussen de sleuven 92 zodanig gekozen dat deze stroken werken 

als enigzins elastische balken met voldoende stijfheid om trillingen te 

voorkomen. 

Teneinde de binnenvlakken van het mondstuk 54 verder te 

isoleren van de temperatuurveranderingen door het koude voedingwater kan 

de tweede bus 80 zijn aangebracht. De bus 80 is aangebracht coaxiaal met 

en buiten de eerste bus 78 en aan zijn stroomopwaartse einde, bijvoorbeeld 

door lassen, bevestigd aan de flens 88 voor de afdichtring. De bus 80 

is aan zijn stroomafwaartse einde open en dit einde kan door afstands-

blokken 94 worden gesteund, aangebracht tussen de bussen 80 en 78. De 

tweede bus 80 vormt met de eerste bus 78 een tweede vloeistofruimte 96 

en een derde vloeistofruimte 98 tussen de tweede bus 80 en het binnenvlak 

van het mondstuk 54. Deze drie vloeistof ruimten zijn van elkaar geïsoleerd 

door de bussen 78 en 80 en geven een sterke warmte-isolatie, waardoor 

in hoofdzaak verschillende temperaturen van de binnenvlakken van het 

mondstuk 54 worden voorkomen, welke een gevolg zouden zijn van de koude 

voedingwaterstroom door de sproeibuis 356. 

In een uitgevoerde constructie van de warmte-isolatieinrichting 

volgens fig. 3 is de sproeibuis 356 vervaardigd van roestvrij staal met 

een buitendiameter van ongeveer 22 cm. De eerste bus 78 is eveneens ver-

vaardigd van roestvrij staal en heeft een binnendiameter van ongeveer 

29,9 cm en een wanddikte van ongeveer 0,6 cm. De tweede bus 80 bestaat 

uit roestvrij staal en heeft een binnendiameter van ongeveer 30,3 cm. 

De nominale diameter van de eerste afdichtring 372 is 28 cm terwijl de 

nominale diameter van de tweede afdichtring 372' een waarde heeft van 

29,5 cm. De sleuven 92 zijn ongeveer 0,6 cm breed en ongeveer 10 cm lang. 

De stroken 93 tussen de sleuven zijn ongeveer 2,7 cm breed en ongeveer 

0,6 cm dik. De flens 370, de flens 88 en het stroomopwaartse deel 84 

van de bus 78 zijn gevormd van een Ni-Cr-Fe-legering en door niet weer-

gegeven lassen bevestigd aan de bussen 78 en 80. 
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De uitvinding verschaft dus een warmte-isolatieconstructie 
voor de toevoer van een voedingsmedium uit een inlaatbuis door een inlaat-
mondstuk aan een vloeistofverdeelbuis in een drukvat onder warmte-isolatie 
van de binnenvlakken van het mondstuk ten opzichte van koud voedingsmedium. 

C O N C L U S I E S 
1. Inrichting voor de toevoer van een voedingsmedium aan eea-

drukvat en voor het vermengen van dit medium met reeds in het vat aan-
wezig medium, waarbij het voedingsmedium wordt toegevoerd door een inlaat-
buis, welke met het vat is verbonden door een mondstuk en wordt gevoerd 
door een sproeibuis, gestoken in het mondstuk, gekenmerkt door een eerste 
afdichting tussen het stroomopwaartse einde van de sproeibuis en het 
mondstuk, welke eerste afdichting onvolkomen is waardoor een hoeveelheid 
voedingsmedium voorbij deze afdichting lekt; door een langwerpige eerste 
bus, ongeveer coaxiaal aangebracht met de sproeibuis en op een afstand 
daarvan, waardoor een eerste ringvormige vloeistofruimte is gevormd, welke 
eerste bus is afgedicht ten opzichte van de sproeibuis aan het stroom-
opwaartse einde daarvan, waarbij de eerste ringvormige vloeistofruimte 
in hoofdzaak open is naar het vat aan het stroomafwaartse einde; door 
een tweede afdichting tussen de eerste bus en'het mondstuk, stroomafwaarts 
van de eerste afdichting, waardoor een ringvormige ruimte is gevormd, 
begrensd door de eerste en de tweede afdichting, een stroomopwaarts deel 
van de eerste bus en een deel van het mondstuk, welke tweede afdichting 
onvolkomen is waardoor de verschildruk daarover lek veroorzaakt van een 
hoeveelheid medium langs de tweede afdichting; en door een vloeistof-
doorgang in het gedeelte van de eerste bus grenzend aan de ringvormige 
ruimte en in verbinding staande met de eerste ringvormige vloeistofruimte, 
zodanig dat een mediumlekstroom in de ringvormige ruimte wordt gevoerd 
door de mediumdoorgang en door de eerste ringvormige mediumruimte naar 
het vat. 

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de 
eerste bus uitsteekt in het vat voorbij de binnenrand van het mondstuk. 

3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, gekenmerkt door een 
langwerpige tweede bus, in hoofdzaak coaxiaal aangebracht met de eerste 
bus en op een afstand daarvan, waardoor een tweede ringvormige mediumruimte 
is gevormd, welke tweede bus is afgedicht ten opzichte van de eerste bus 
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aan het stroomopwaartse einde ervan, terwijl de tweede ringvormige medium-
ruimte in hoofdzaak open is naar het vat aan het stroomafwaartse einde. 

4. Inrichting volgens één der voorgaande conclusies, met het 
kenmerk dat de mediumdoorgang bestaat uit een reeks langwerpige, in de 

5 omtreksrichting op onderlinge afstand liggende sleuven in het genoemde 
gedeelte van de eerste bus. 

5. Inrichting volgens één der voorgaande conclusies, met het" 
kenmerk dat de eerste bus is voorzien van een" uitgesneden deel aan het 
stroomafwaartse einde, welk deel in hoofdzaak is aangepast aan de buiten-

10 diameter van een sproeisegment, bevestigd aan het stroomafwaartse einde 
van de sproeibuis, zodanig dat het stroomafwaartse einde van de eerste 
bus wordt gesteund door het sproeisegment. 
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