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B.Y. Neratoom 
's-GRAVENEAGE. 

Pijpondersteuningsrooster. 
De uitvinding heeft betrekking op een pijpondersteuningsroos-

ter omvattende een aantal met elkaar verbonden, al dan niet gebogen 
stroken of strippen van. metaal, alsmede organen om pijpen op afstand 

5 van elkaar op gewenste plaatsen in het door de stroken of strippen ge-
vormde rooster te ondersteunen. 

Een dergelijk pijpondersteuningsrooster is bijvoorbeeld bekend 
uit de Nederlandse octrooiaanvrage 7602103. In deze octrooiaanvrage 
wordt in het bijzonder een rooster met cirkelsteekopstelling besehre-

10 ven, waarin tussen ringbanden een aantal identieke elementen zijn aan-
gebracht ter ondersteuning van de pijpen. 

De uitvinding heeft tot doel een pijpondersteuningsrooster te 
verschaffen, dat nauwkeurig kan worden gefabriceerd, waarin de pijpen 
van een pijpenbundel zodanig worden ondersteund, dat trillingen, die 

15 mogelijk schade aan de pijpen zouden kunnen toebrengen, zoveel moge-
lijk worden voorkomen, en waarover niettemin slechts een geringe druk-
val in het langs de pijpen en door het rooster stromende medium op-
treedt . 

Het gestelde doel wordt volgens de uitvinding bereikt met een 
20 rooster, waarbij de genoemde organen bestaan uit busjes met een inwen-

dige diameter, die in.-geringe mate groter is dan de uitwendige diame-
ter van de te ondersteunen pijpen, welke busjes aan hun boveneinde 
zijn bevestigd aan een bovenste roosterplaat en aan hun ondereinde 
aan een onderste roosterplaat. ' 

25 - Door toepassing van busjes, die met een nauwe tolerantie om de 
pijpen passen, worden de pijpen hydraulisch gedempt. De toepassing 
van busjes, aan weerszijden verbonden met de betrekkelijk dunne: stro-
ken of strippen van een bovenste,, respektievelijk een onderste rooster-
plaat verzekert een geringe stromingsweerstand, waardoor een lage 

30 drukval over het totale rooster optreedt. Doordat alle busjes gelijk 
van vorm kunnen zijn, kunnen op economische wijze grote series worden 
vervaardigd. 
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De wijze waarop verschillende onderdelen van een pijpondersteu-
ningsrooster worden samengevoegd heeft grote invloed op de maat- en 
vormtolerantie van het rooster. Zo zullen hijvoorbeeld, indien de 
steunorganen door lassen aan de stroken of strippen van het rooster 

5 worden bevestigd, door de grote warmtetoevoer, plaatselijk afwijkin-
gen kunnen ontstaan, terwijl door een. warmtebehandeling of een sol-
deerproces het gehele rooster kan vervormen. Bij een voorkeursuitvoe-
ringsvorm van het rooster volgens de uitvinding zijn de busjes aan 
de roosterplaten bevestigd door omfeisen van een verjongd gedeelte 

10 aan de respectieve uiteinden over een rond het verjongde gedeelte, 
maar niet rond het. resterende deel van. het busje passende strook of 
strip van de desbetreffende roosterplaat. Bij deze uitvoeringsvorm 
van het rooster volgens de uitvinding kunnen de roosteropbouwelementen 
worden gemonteerd zonder warmtetoevoer, dat wil zeggen zonder lassen 

15 of solderen, waardoor een grote haaksheid van de busjes in de hand 
wordt gehouden. Voorts kunnen voor dit rooster volgens de uitvinding 
materialen worden toegepast, die bij roosters, die gelast moeten'wor-
den, niet toepasbaar zijn.. Te denken valt hierbij aan bepaalde staal-
soorten. 

20 Het pijpondersteuningsrooster volgens de uitvinding kan op ge-
schikte wijze worden toegepast in warmtewisselaars, waarin vloeibaar 
natrium als rond de pijpen en door het rooster axiaal stromend medium 
wordt toegepast. Warmtewisselaars met dwarsstroming kunnen evenwel 
ook van het rooster volgens de uitvinding zijn voorzien. 

25 In warmtewisselaars van het genoemde type worden bijvoorbeeld 
{ pij n met een buitendiameter van. 15-30 mm en een lengte van enkele 

tientallen meters toegepast in bundels met een buitendiameter van 50-
100 cm. Deze maten zijn slechts ter illustratie gegeven. 

Als materiaal voor het rooster volgen̂  de uitvinding kan bij 
30 bovengenoemde toepassing bijvoorbeeld'een geschikte staalsoort, zoals 

ferritisch staal, austenitisch staal en martensitisch staal, dienen. 
De configuratie van het rooster kan een eirkelsteekconfiguratie zijn, 
maar ook een andere steek, bijvoorbeeld een driehoeksteek, behoort tot 
de mogelijkheden. 

35 De uitvinding wordt toegelicht aan de hand van. de tekening, 
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waarin: 
figuur 1 een weergave in perspectief is van een gedeelte van een uit-
voeringsvorm van het pijpondersteuningsrooster volgens de uitvinding 
met busjes die nog niet vast bevestigd zijn aan de roosterplaten, 

5 figuur 2 een bovenaanzicht is van een gedeelte van een roosterplaat 
van een pijpondersteuningsrooster volgens de uitvinding, 
figuur 3 een weergave in doorsnede is door een busje met bijbehorende 
strookdelen van de roosterplaten voordat deze aan elkaar bevestigd 
zijn en 

TO figuur h een soortgelijke weergave in doorsnede is nadat busje en 
roosterplaten aan elkaar zijn bevestigd, terwijl tevens een deel van 
een door het busje stekende pijp is weergegeven. 

In figuur 1 is een gedeelte van een uitvoeringsvorm van het 
pijpondersteuningsrooster volgens de uitvinding met delen van de daar-

15 in gehouden pijpen weergegeven. Het pijpondersteuningsrooster omvat 
een bovenste roosterplaat 1 die in wezen bestaat uit een stelsel van 
betrekkelijk dunne strips of stroken 2 tussen welke stroken ringen 3 
van hetzelfde stripmateriaal zijn opgenomen. De ringen 3 zijn bij 
voorbeeld door middel van korte strookdeeltjes b met de stroken 2 ver-

20 bonden. Sen bovenaanzicht van een deelzin dergelijke roosterplaat is 
ter verduidelijking in figuur 2 weergegeven. De ringen 3 zijn bij deze 
uitvoeringsvorm volgens de cirkelsteek geordend, hetgeen wil zeggen 
dat tussen een binnenste cirkel en een daarmee concentrische bui-
tenste cirkel de ringen in cirkelvormige rijen rond de binnenste 

25 cirkel zijn geordend en vanuit het middelpunt van de cirkels gezien 
steeds iedere rij ringen een gelijk aantal ringen meer omvat dan de 
voorgaande rij. 

Op enige afstand onder de bovenste roosterplaat 1 bevindt zich 
de onderste roosterplaat 5S die op soortgelijke wijze als de bovenste 

30 roosterplaat is opgebouwd uit een stelsel betrekkelijk dunne strips 
of stroken 6 tussen welke stroken ringen 7 zijn opgenomen, die door 
middel van korte strookdeeltjes 8 met de stroken 6 zijn verbonden. 
De roosterplaat 1 en de roosterplaat 5 zijn zodanig dat van bovenaf 
gezien iedere ring 3 zich op een lijn bevindt met een ring 7 en omge-

35 keerd. 
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Tussen ieder paar op een lijn geplaatste ringen 3 en 7 bevindt 
zich een busje 9- Ieder busje 9 is aan onder- en aan bovenzijde voor-
zien van een verjongd gedeelte 10, respectievelijk 11. De verjongde 
delen 10 en 11 bestaan ieder uit een dunner deel van het busje 9 met 

5 eenzelfde binnendiameter als het resterende deel van het busje, maar 
met een kleinere buitendiamter. De ring 3 past precies over het ver-
jongde deel 11, maar niet over het resterende deel van het busje 9, 
zodat de ring 3, op de wijze weergegeven in figuur 3 rust tegen een 
schouder 12. Op analoge wijze past de ring 7 over het verjongde deel 

10 10, maar niet over het resterende deel van het busje 9. In figuur 3 
is weergegeven hoe de ring 7 rust tegen een schouder 13- Door de bus-
jes 9 worden de roosterplaten 1 en 5 op een afstand van elkaar gehou-
den gelijk aan de lengte van het niet-verjongde gedeelte van de bus-
jes 9. 

15 De busjes 9 en de roosterplaten 1 en 5 worden tot een enkel 
pijpondersteuningsrooster gevormd doordat de busjes 9 vast met de 
roosterplaten 1 en 5 worden verbonden. Dit kan op geschikte wijze ge-
schieden, zoals weergegeven in figuur b, door de delen van de ver-
jongde gedeelten 10 en. 11 van de busjes 9, die uitsteken onder, res-

20 pektievelijk boven de ringen 7, respektievelijk 3, om te felsen. De 
omgefelste rand rond de ring 7 is in figuur, k aangegeven met 1U en de 
omgefelste rand rond de ring 3 met 15-

Door de busjes 9 stekend pijpen 16. Bij pijpen 16 met bepaal-
de afmetingen worden zodanige busjes 9 gekozen dat deze met nauwe to-

25 lerantie om de pijpen passen. In bedrijf, zal de. nauwe spleet 17 tussen 
de pijp 16 en het busje 19 gevuld zijn met de vloeistof die rond de 
pijpen stroomt. Eventueel in de pijpen 16 optredende trillingen wor-
den hierdoor hydraulisch gedempt. Teneinde een indruk te geven van 
wat onder nauwe tolerantie dient te worden verstaan wordt opgemerkt 

30 dat bij een geschikte uitvoeringsvorm, waarbij pijpen met een bui-
tendiameter van 20 mm werden toegepast , gebruik werd gemaakt van 
roosterbusjes met een inwendige diameter van 20,̂  mm. De afstand tus-
sen de roosterplaten, dat wil zeggen de hoogte van het niet-verjongde 
gedeelte van de busjes bedroeg daarbij 30 mm. 

35 Hoewel een andere wijze van verbinden van de busjes 9 met de 
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roosierplaten 1 en 5 TOor het vormen Tan een integraal pijponder-
steuningsrooster mogelijk is in plaats van de in figuur h weergegeven 
omfelsing, en bijvoorbeeld een vaste verbinding door middel van las-
sen of solderen kan worden tot stand gebracht, verdient de omfelsbe-

5 werking de voorkeur aangezien daarbij anders dan bij lassen of solde-
ren geen grote warmtetoevoer plaatsvindt. Door een dergelijke grote 
warmtetoeToer kunnen vervormingen in het rooster optreden. Deze doen 
zich bij omfelsen niet voor. 
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C O N C L U S I E S : 

1.. Pijpondersteuningsrooster omvattende een aantal met elkaar 
verbonden, al dan niet gebogen stroken of strippen van metaal, als-
mede organen om pijpen op afstand van elkaar op gewenste plaatsen in 

5 bet door de stroken of strippen gevormde rooster te ondersteunen, 
met het kenmerk, dat de genoemde organen bestaan uit busjes met een 
inwendige diameter, die in geringe mate groter is dan de uitwendige 
diameter van de te ondersteunen pijpen, welke busjes aan hun boven-
einde zijn bevestigd aan een bovenste roosterplaat en aan hun onder-

10 einde aan een onderste roosterplaat. 
2. Pijpondersteuningsrooster volgens conclusie 1, met het ken-
merk, dat de busjes aan de roosterplaten zijn bevestigd door omfelsen 
van een verjongd gedeelte aan de respectieve uiteinden over een rond 
het verjongde gedeelte maar niet rond het resterende deel van het bus-

15 je passende strook of strip van de desbetreffende roosterplaat. 
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