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'B.V. Neratoom 
i'a-GRAVENHAGE. 
i 
iRingvormig rooster voor ondersteuning van pijpen van een wartewisr-
I " ;selaarbundel. 
i 
j De uitvinding heeft betrekking op een ringvormig rooster Voor 
|ondersteuning van pijpen van een warmtewisselaarburtdel. 
| Een dergelijk ringvormig rooster is bekend, dat geschikt is 
I voor warmtewisselaars waarbij de pijpen in driehoeksteekopstelling i 

5 l zijn geordend en de elementen waaruit het rooster is opgebouwd iden-
| tiek zijn. Hierbij zijn de elementen door middel van kopse-lassen 
| aan elkaar bevestigd, zodat een roosterstructuur is verkregen waarmee 
' de pijpen door lijncontact op drie plaatsen van het oppervlak daar-
j van kunnen worden ondersteund. Aangezien bij de driehoeksteekopstel-

10 ; ling de ruimtelijke relatie tussen naburige pijpen in het rooster 
1 niet verandert, kunnen identieke elementen worden benut, hetgeen 
' voordelen heeft voor de vervaardiging van deze roosters. 

Be uitvinding heeft tot doel een ringvormig rooster te ver-
, schaffen, dat geschikt is voor warmtewisselaars waarbij de pijpen in > 

15 cirkelsteekopstelling zijn geordend en dezelfde voordelen biedt als 
| het boven beschreven bekende rooster. 

Daartoe omvat het rooster volgens de uitvinding een aantal 
i concentrische ringbanden die op gelijke afstanden van elkaar zijn ge-
1 legen zodat de ringband met grootste straal de buitenomtrek en de 

20 : ringband met kleinste straal de binnenomtrek van het rooster vormt, 
; waarbij steeds tussen naburige ringbanden identieke elementen zijn 

f 

i aangebracht die tezamen met de ringbanden een roosterstructuur van , 
j segmeten met gelijke oppervlakte vormen en van uitstulpingen zijn 
! voorzien ter ondersteuning van de pijpen van de warmtewisselaarbun-

25 ' del. 
Bij een warmtewisselaar waarbij de pijpen tussen een blnnen-

| ste cirkel en een daarmee concentrische buitenste cirkel volgens de 
; cirkelsteek zijn geordend, dat wil zeggen dat gezien vanuit het mid-
I delpunt van de cirkels steeds iedere rij pijpen een gelijk aantal pjj--

30 ' pen meer omvat dan de voorgaande rij, kan men zich het doorsnedevlak 
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van de "bundel pijpen verdeeld denken in vlakjes rond de pijpen en 
tussen naburige ringbanden die een gelijke oppervlakte hebben, Voor 
pijpen, die op dezelfde rij staan en derhalve op gelijke afstand van 

! het middelpunt van de cirkels liggen, hebben deze vlakjes bovendien 
5 f dezelfde geometrie. Bit is echter niet het geval voor pijpen, die op 

, verschillende afstanden van het middelpunt van de öirkels liggen. 
! Het lijkt dan ook. niet goed mogelijk om door aanbrënging van iden-
j tieke elementen tussen naburige ringbanden een roosterstructuur te 
vormen, die in een doelmatige ondersteuning van de volgens de cirkel-

10 steek geordende pijpen kan voorzien. 
Uit onderzoekingen is echter gebleken, dat de beoogde doelstel-

ling kan worden verwezenlijkt door gebruik te maken van identieke ele-
menten, dat wil zeggen elementen die binnen bij de vervaardiging 
daarvan opgelegde tolerantiegrenzen liggen. 

15 Een ander voordeel van het rooster volgens de uitvinding is, 
, dat het, ook zonder de pijpen, een constructief geheel vormt. 

De uitvinding wordt toegelicht aan de hand van de tekening, 
waarin de figuren 1, 2 en 3 in doorsnede een gedeelte tonen van het 
ringvormige rooster volgens voorkeursuitvoeringsvormen van de uit-

20 vinding. Ter verduidelijking zijn ook steeds een tweetal pijpen weer-!• 
gegeven. Dezelfde onderdelen zijn met gelijke verwijzingsgetallen 
aangeduid. 

Figuur 1 toont twee naburige ringbanden 1 en 2 met een daar-
• tussen aangebracht element 3 voor het ondersteunen van volgens de 

25 cirkelsteek geordende pijpen 4 van een warmtewisselaar. De van de 
roosterstructuur deeluitmakende elementen 3 zijn identiek en hebben 
ieder een Z-profiel waarvan het opstaande been een stompe hoek in-

i sluit met ieder der beide liggende benen die aan de ringbanden 1 en 
2 zijn bevestigd, waarbij aan iedere kant van het opstaande been |' 1 

30 ( symmetrisch ten opzichte van het midden daarvan een uitstulping 5 i 
respektievelijk 6 is aangebracht teneinde iedere pijp 4 langs twee 
omtreksgebieden daarvan te ondersteunen. j 1 

De elementen zullen in het algemeen uit het zelfde materiaal J 
bestaan als de warmtewisselaar, waarvoor bijvoorbeeld roestvrijstaal 

i 35 ' kan zijn gekozen. 
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Bij de uitvoeringsvorm weergegeven in figuur 2 heeft ieder 
element 3 in doorsnede een U-profiel waarvan de ópstaande benen aan , 
de naburige ringbanden 1 en 2 zijn bevestigd, waarbij op de kant van 
het liggende been die van de opstaande benen af is gewend symmetrisch; 
ten opzichte van het midden daarvan twee uitstulpingen 5 respektieve-
lijk 6 zijn aangebracht teneinde iedere pijp 4 langs vier omtreksge-
bieden te ondersteunen. Het liggende been behoeft niet volgens een 
rechte lijn te verlopen, maar zal veelal in de nabijheid van de be-
treffende pijp aan de cilindervormige oppervlak daarvan zijn aange-
past. 

Bij de uitvoeringsvorm weergegeven in figuur 3 heeft ieder ele-
ment 3 in doorsnede het profiel van twee langs één opstaand been sa-
menvallende U-'s waarvan het liggende been een stompe hoek insluit 
met de opstaande benen waarvan de buitenste benen aan de naburige 
ringbanden 1 en 2 zijn bevestigd, waarbij op de kant van ieder der 
liggende benen die naar de opstaande benen is gekeerd een uitstulping 
5 resp. 6 is aangebracht teneinde iedere pijp 4 langs vier omtreks-
gebieden daarvan te ondersteunen. 

De hoogte van de elementen 3 is niet kritisch, en kan bijvoor-i 
beeld 7 cm bedragen. De uitstulpingen 5 en 6 kunnen bijvoorbeeld over 
een hoogte van 4>5 cm de pijpen 4 aandrukken. 

! ! I 
i i 
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C O N C L U S I E S : 

1. Ringvormig rooster voor ondersteuning van pijpen van een 
i 
iwarmtewisselaarbundel omvattende een aantal concentrische ringbanden 

die op gelijke afétanden van elkaar zijn gelegen zddat de ringband 

5 1 met grootste straal de buitenomtrek en de ringband met kleinste 
I 
I straal de binnenomtrek van het rooster vormt, en steeds tussen na-
i 
i burige ringbanden aangebrachte identieke elementen die tezamen met 
i 

de ringbanden een roosterstructuur van segmenten met gelijke opper-

vlakte vormen, waarbij de elementen van uitstulpingen zijn voorzien 

10 ter ondersteuning van de pijpen van de warmtewisselaarbundel. 

2. Ringvormig rooster volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 

ieder element in doorsnede een Z-profiel heeft waarvan het opstaande 

been een stompe hoek insluit met ieder der beide liggende benen die 

aan naburige ringbanden zijn bevestigd, waarbij aan iedere kant van 

15 het opstaande been symmetrisch ten opzichte van het midden daarvan 

een uitstulping is aangebracht teneinde iedere pijp langs twee om-

treksgebieden daarvan te ondersteunen. 

J. Ringvormig rooster volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat| I ! 

ieder element in doorsnede een IJ-profiel heeft waarvan de opstaande 

20 benen aan naburige ringbanden zijn bevestigd, waarbij op de kant 

van het liggende been die van de opstaande benen af is gewend symme-

i trisch ten opzichte van het midden daarvan twee uitstulpingen zijn 

aangebracht teneinde iedere pijp langs vier omtreksgebieden daarvan j 

te ondersteunen. l 

25 ; 4. Ringvormig rooster volgens conclusie 1, met het kenmerk, ! 
1 dat ieder element in doorsnede het profiel heeft van twee langs ! 1 

i één opstaand been samenvallende ïï-'s waarvan het liggende been een 1 

stompe hoek insluit met de opstaande benen waarvan de buitenste aan J 

naburige ringbanden zijn bevestigd, waarbij op de kant van ieder derj 

30 liggende benen die naar de opstaande benen is gekeerd een uitstulping 

is aangebracht teneinde iedere pijp langs vier omtreksgebieden daarvan 

te ondersteunen. 

j 5« Element te gebruiken in een ringvormig rooster beschreven in 

I conclusies 2-4. 
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