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Werkwijzê voor het vervaardigen van een constructie met een "bundel 

pijpen tussen twee pijpplaten, alsmede aldus vervaardigde constructie. 

De uitvinding heeft "betrekking op een werkwijze voor het vervaar-

digen van een constructie met een bundel van een groot aantal, tenminste 

nabij htm uiteinden in hoofdzaak vrijwel evenwijdig verlopende pijpen, 

welke pijpen met hun ene uiteinde uitmonden in een pijpplaat en met 

: hun andere uiteinde uitmonden in een tweede pijpplaat, welke werkwijze 

het op of nabij de gewenste plaats ten opzichte van elkaar opgesteld 

houden van de pijpen omvat, 'alsmede het houden van een eventueel van 

pijpstompjes voorziene pijpplaat nabij de uiteinden aan een zijde van 

de bundel, het successievelijk door middel van lassen verbinden van de 

pijpen met de pijpplaat of in voorkomend geval met de pijpstompjes op de 

pijpplaat en het tezelfdertijd of daarna nabij de uiteinden aan de an-

dere zijde van de bundel houden van een eventueel van pijpstompjes 

voorziene pijpplaat en het successievelijk door middel van lassen ver-

. binden van de pijpen met de pijpplaat of in voorkomend geval met de 

pijpstompjes op de pijpplaat. 

Een dergelijke werkwijze is gebruikelijk voor het vervaardigen 

van een tussen twee pijpplaten verlopende pijpenbundel, die bij voor-

beeld wordt toegepast in een warmtewisselaar, zoals de warmtewisselaar 

in het koelcircuit van een met vloeibaar natrium gekoelde kernreactor, 

of de stoomgenerator aan het "koele" uiteinde van een dergelijk koel-

circuit. Bij dergelijke constructies zijn pijpen met een lengte van 8 

a 10 meter niet ongewoon, voorzover het een warmtewisselaar betreft, 

terwijl in een stoomgenerator zelfs pijpen tot een lengte van Uo meter 

of meer worden toegepast. Het aantal pijpen in een dergelijke construc-

tie kan. voorts "betrekkelijk groot zijn. Sr zijn reeds warmtewisselaars 

gebouwd of ontworpen met meer dan 2000 pijpen in de bundel. Het beves-

tigen van de pijpplaten aan de bundel geschiedt gewoonlijk door de 



/ 
bundel op'" té' stëllèlr̂ eii' de'pijpplaat riaar de'bundel toe te'bewegen, zo-

dat de pijpen schuiven in de openingen in de pijpplaat of in de pijp-

stompjes op de pijpplaat. Vervolgens wordt vanaf de niet naar de bundel 

toegekeerde zijde van de pijpplaat, via de openingen daarin een moflas 

tot stand gebracht tussen, het pijpuiteinde en de wand van de pijpplaat-

opening of de -wand-van. het pijpstompje, waarin het desbetreffende- pijp--

uiteinde steekt. 

Een nadeel van de beschreven methode is dat na het schuiven van 

de. pijpen in de pijpstorapjes of in de. pijpplaat een mof las moet. worden, 

aangebracht. Bij een dergelijke las kunnen in de overgangszone tussen 

de beide aan elkaar gelaste onderdelen, juist op de las, ongewenste 

buigingsmomenten optreden. Voorts is het controleren van een dergelijke 

las door de niet uniforme dikte van het materiaal ter plaatse van de 

las en op enige afstand daarvan (waar zich alleen de pijp bevindt) 

De uitvinding beoogt een werkwijze te verschaffen, waarbij dé 

geschetste nadelen zich niet of althans vrijwel niet voordoen. Dit doel 

wordt bereikt met een werkwijze, .waarbij ieder der pijpen van de bundel 

aan êên uiteinde rechtstreeks aan de aldaar opgestelde pijpplaat zelf 

of aan de daarop aanwezige, pijpstomp vordt gelast, terwijl liet verbinden 

van het tegenovergestelde uiteinde met de aldaar opgestelde pijpplaat 

geschiedt onder toepassing van een kort pijpvorrdg passtukje dat tussen 

het uiteinde van de pijp en de pijpplaat of een pijpstompje op de pijp-

plaat wordt gelast. 

Bij toepassing van de werkwijze volgens de uitvinding wordt bij 

voorkeur gebruik gemaakt van pas stuk jes«met een binnendiamster en een 

buitendianeter die nauwkeurig is aangepast aan, dat wil zeggen overeen-

komt met de binnendiameter, respectievelijk buitendiameter van. de over-' 

eenkomstige pijpen van de bundel. Bij toepassing van dergelijke pas stuk-

jes wordt tussen passtukje en pijp een rechte pijp-pijplas verkregen., 

Bij toepassing van een pijpplaat met pijpstompjes wordt tussen passtukje 

en desbetreffend pijpstompje eveneens een rechte pijp-pijplas verkregen. 

Het voordeel van een rechte pijp-pijplas is algemeen bekend. Er-treden 

bij een dergelijk type las geen buigingsnomenten op. De las kan mede 

daarom beter worden beheerst. De las met aangrenzende onderdelen kan 

moeilijk 
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gemakkelijk en eenvoudig zowel aan de buitenzijde als in het inwendige 

-van pijp, passtukje en pijpstomp worden bewerkt. Inspectie van. de las 

is heter mogelijk dan "bij een moflas, ook na bedrijf van de inrichting 

waarin de volgens de uitvinding vervaardigde constructie is opgenomen. 

5 Inspectie kan bijvoorbeeld geschieden met behulp van een ultrasone 

inspectiemethode. Ook kan voor onderzoek van het materiaal ter plaatse 

van en nabij de las met voordeel van röntgenstralen worden gebruik ge-

maakt gezien de uniforme dikte van het materiaal. 

Bij het volgens de uitvinding vervaardigen van een pijpenbundel 

10 met bij voorkeur rechte pijpen en met aan de uiteinden van de bundel 

twee p.ijpplaten wordt bij voorbeeld uitgegaan van een roosterkooi. 

• Een roosterkooi is een hulpconstructie bestaande uit een aantal onder-

ling op afstand geplaatste roosters, die zijn verbonden door middel van 

trekstangen óf door enkele daardoor gestoken pijpen van de pijpbundel. 

15 De roosters dienen om in de voltooide pijpenbundel de pijpen op hun 

plaats te houden'. In de roosterkooi worden alle pijpen of alle nog ont-

brekende pijpen van de bundel gestoken. ïïabij een uiteinde van de aldus 

opgebouwde bundel wordt een van pijpstompjes voorziene pijpplaat onder-

steund met een pijpstompje tegenover het uiteinde van ieder der pijpen 

20 in de bundel. De pijpstompjes bestaan uit korte stukjes pijp die steken 

uit de pijpplaat. Deze pijpstompjes kunnen bij voorbeeld een geheel vor-

men met de pijpplaat, doordat zij door een geschikte bewerking tegelijk 

met de pijpplaat zijn vervaardigd. De pijpstompjes kunnen eventueel ook 

bestaan uit afzonderlijke korte stukjes pijp die in ieder der openingen 

25 in de pijpplaat zijn bevestigd. De diameter en dikte van de pijpstompjes 

komt bij voorkeur overeen net de overeenkomstige afmetingen van de cor-

responderende pijp uit de bundel. 

De pijpen van de bundel worden vervolgens ieder aan het corres- • 

ponderende pijpstompje gelast. Indien het lassen van buitenaf geschiedt 

30 is een opstelling van de pijpplaat op korte afstand van het uiteinde van 

de bundel zeer geschikt. Alvorens een pijp uit de bundel aan het corres-

ponderende pijpstompje te lassen wordt dan de pijp tot tegen het pijp-
» 

stoopje geschoven. Door de pijpen te beginnen met de meer naar het cen-

trum. van de bundel gelegen pijpen te lassen en van daaruit naar de om-

35 trek toe te werken blijft de bereikbaarheid van ieder der te lassen 
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Nadat aldus een pijpplaat aan een kant van de bundel aan de uit-

, einden der pijpen aldaar is gelast wordt een van pijpstompjes voorziene 

pijpplaat op korte afstand van het andere uiteinde van de "bundel onder-

•steund met een pijpstompje tegenover het uiteinde van ieder der pijpen 

;in de bundel. Vervolgens-wordt tussen ieder, der pijpuiteinden en het 

'corresponderende pijpstompje op de pijpplaat een passtukje gelast. 

••Daarbij kan op geschikte wijze weer begonnen worden met de pijpen nabij 

[het centrum van de bundel, dat wil zeggen de pijpen die het dichtst bij 

•de as van. de bundel, liggen. Van daaruit kan naar de buitenomtrek van 

'de bundel toe worden gewerkt. De "bereikbaarheid, van iedere plaats waar 

;moet worden gelast is daarbij steeds zo goed mogelijk. 

I De bereikbaarheid van iedere lasplaats kan volgens de uitvinding 
: nog verder worden vergroot, indien ieder der pijpen van de bundel aan 

. één uiteinde rechtstreeks aan de aldaar opgestelde pijpplaat zelf of 
) 
; aan de daarop aanwezige pijpstomp wordt gelast, terwijl het verbinden 

|van het tegenovergestelde uiteinde met de aldaar opgestelde pijpplaat 

I geschiedt onder toepassing van een kort pijpvormig passtukje dat tussen 

het uiteinde van de pijp én de pijpplaat of een pijpstompje op de pijp-^ 

plaat wordt gelast. 

In plaats van de boven beschreven uitvoeringsvorm van de werkwij-

•ze volgens de uitvinding'kan de 'werkwijze' ook worden uitgevoerd door 
;een bundel pijpen op te stellen, bij voorbeeld in een roosterkooi, zoals 

; boven-omschreven, en aan weerszijden van de bundel een van pijp stompjes 

voorziene 'pijpplaat op te stellen. Vervolgens worden de pijpen van ds 

:bundel successievelijk^ te beginnen met de pijpen nabij; de as van de 

• bundel, aan beide pijpplaten gelast-, waarbij aan een zijde de pijp 
;direct aan een corresponderend pijpstompje wordt gelast en aan de andere 
1 zijde een passtukje wordt toegepast. Daarbij worden de passtukjes afwis-

.selend aan de ene zijde en aan de andere zijde van de bundel toegepast 

:(en de desbetreffende pijpen'dus afwisselend aan de andere zijde en aan • 

de ene zijde van de bundel direct aan de pijpstompjes gelast). 

De uitvinding wordt toegelicht aan de hand van de tekening, 

'waarin: 
fig. 1 een schematische weergave in zij-aanzicht is'van een-

7 7 0 5 3 9 4 



uiteinde van een pijpenbundel met een daartegenover opgestelde pijpplaat 
die onder toepassing van de werkwijze volgens de uitvinding met de pij-
penbundel zal worden verbonden, en 

fig. 2 een weergave in perspectief is van het uiteinde van een 
pijpenbundel met een daartegenover opgestelde pijpplaat, waarbij duide-
lijkheidshalve slechts enkele pijpen en slechts enkele pijpstompjes 
zijn weergegeven. 

In de figuren zijn overeenkomstige onderdelen met gelijke verwij-
zingsgetallen aangeduid. In figuur 1 is in schematisch zijaanzicht het 
uiteinde weergegeven van een bundel pijpen 1'. De pijpen 1 van de bundel 
worden op hun plaats gehouden, doordat zij zijn gestoken in een rooster-
kooi, die in de weergegeven constructie bestaat uit een aantal roosters 
2, die onderling zijn verbonden door trekstangen 3. In een voltooide 
bundelcönstructie dienen de roosters voor het onderling ten opzichte 
van elkaar op een vaste plaats houden van de pijpen 1. Het zal duidelijk 
zijn dat bij pijpbundels met grote aantallen pijpen (bijvoorbeeld enkele 
honderden) met pijplengten tot tientallen meters het toepassen van der-
gelijke roosters een noodzaak is', omdat anders door zijwaarts uitbuigen 
van de pijpen, bijvoorbeeld door het optreden van thermische spanningen, 
de pijepn met elkaar in aanraking zouden kunnen komen, hetgeen tot on-
gewenste verschijnselen aanleiding zou kunnen geven. 

Zoals in de figuur weergegeven hebben de pijpen van de bundel 
een lengte die afneemt vanaf het centrum van de bundel naar de omtrek 
toe. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van iedere plaats waar gelast zal 
gaan worden, verbeterd. De werkwijze volgens de uitvinding is evenwel 
ook toepasbaar indien pijpen 1 van onderling gelijke lengte worden toe-
gepast. 

Tegenover het uiteinde van de bundel 1 is een pijpplaat 4 opge-
steld met openingen 5 daarin. De pijpplaat 4 is voorts aan de naar de 
bundel toegewende zijde voorzien van pijpstompjes 6. De inwendige diame-
ter van ieder pijpstompje 6 is bijvoorbeeld gelijk aan die diameter van 
de ermee corresponderende opening 5- De pijpplaat b met pijpstompjes 6 
is voorts bij voorkeur zodanig gekozen dat de inwendige en uitwendige 
diameter van ieder pijpstompje 6 in hoofdzaak gelijk is aan de overeen-
komstige afmetingen van de tegenover het.desbetreffende pijpstompje 6 
opgestelde pijp 1 uit de bundel. 



Volgens de uitvinding nu worden de pijpen 1 en de corresponde-
rende pijpstompjes 6 van de pijpplaat 4 vast met elkaar verbonden door 
tussen ieder pijpstompje 6 en daarmede corresponderende pijp 1 een kort 
"buisvormig passtukje J te lassen. Zoals uit figuur 1 blijkt worden daar-
bij allereerst de pijpen 1 uit het midden van de bundel verbonden met 
de corresponderende pijpstompjes 6 en wordt vanuit het midden van de 
bundel naar de omtrek toe gewerkt, waarbij passtukjes worden toegepast 
met verschillende lengten, zodanig dat de kortste passtukjes nabij het 
centrum van de bundel en de langste nabij de omtrek worden gebruikt. 
Hierdoor blijft de plaats waar gelast moet worden steeds goed bereik-
baar. De passtukjes 7 hebben bij voorkeur een diameter aan binnen- en 
buitenzijde die zo•nauwkeurig mogelijk overeenkomt met de overeenkom-
stige afmetingen van de desbetreffende pijp 1 en het bijbehorende pijp-
stompje 6. De lassen 8 tussen pijp 1 en passtukje 7 en tussen passtukje 
7 en pijpstompje 6 zijn in dat geval zogenaamde rechte pijp-pijplassen. 
Rechte pijp-pijplassen verdienen de voorkeur boven bij pijpbundels tot 
dusverre veelal toegepaste moflassen, . j 
aangezien de inspectie van rechte pijp-pijplassen gemakkelijker en een-
voudiger kan plaatsvinden dan bij anderssoortige lassen. Dit geldt zet- * 
wel voor inspectie na de vervaardiging als-voor de inspectie na be- ! 
drijf van de inrichting (bijvoorbeeld warmtewisselaar) waarin de pijpj-
bundel zal worden opgenomen. 

In fig. 2 is in perspectief een pijpplaat h schematisch weerge-j>. 
* 

geven. Slechts enkele pijpstompjes 6 en daaronder aanwezige openingen |5 . 
in de pijpplaat ^ zijn weergegeven. Tegenover de pijpstompjes 6 bevinden 
zich de pijpen 1 van de bundel. Ook van de bundel zijn duidelijkheids-! 
halve slechts enkele pijpen 1 weergegeven. Volgens de uitvinding wordt 
op de' afgebeelde wijze een pijp 1 verbonden-met het daar tegenover aan-
wezige pijpstompje 6 door tussen pijp 1 en pijpstompje 6 een passtukje 7 
te lassen. Tussen pijp 1 en passtukje 7 en tussen passtukje 7 en pijp-? 'i • stompje 6 bevinden zich de respectievelijke lassen 8. 
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C O N C L U S I E S 

1. Werkwijze voor het vervaardigen van een constructie met een 
bundel van. een groot aantal, tenminste nabij hun uiteinden in hoofdzaak 
vrijwel evenwijdig verlopende pijpen, welke pijpen met hun ene uiteinde 
uitmonden in een pijpplaat en met hun andere uiteinde uitmonden in een 
tweede pijpplaat, welke werkwijze het op of nabij de gewenste plaats 
ten opzichte van elkaar opgesteld houden van de pijpen omvat, alsmede 
het houden van een eventueel van pijpstompjes voorziene pijpplaat nabij 
de uiteinden aan een zijde van de bundel, het successievelijk door mid-
del van lassen verbinden van de pijpen met de pijpplaat of in voorko-
mend geval met de pijpstompjes op de pijpplaat en het terzelfdertijd of 
daarna nabij de uiteinden aan de andere zijde van de bundel houden van 
een eventueel van pijpstompjes voorziene pijpplaat en het successieve-
lijk door middel van lassen verbinden van de pijpen met de pijpplaat of 
in voorkomend geval net de pijpstompjes op de pijpplaat, met het ken-
merk dat ieder der pijpen van de bundel aan één uiteinde rechtstreeks 
aan de aldaar opgestelde pijpplaat zelf of aan de daarop aanwezige pijp-
stomp wordt gelast, terwijl het verbinden van het tegenovergestelde uit-
einde met de aldaar opgestelde pijpplaat geschiedt onder toepassing van 
een kort pijpvormig passtukje dat tussen het uiteinde van de pijp en de 
pijpplaat of een pijpstompje op de pijpplaat wordt gelast. 
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat zodanige 
pijpen in de bundel worden opgenomen dat de leegte daarvan van het cen-
trum van de bundel naar buiten toe afneemt, terwijl passtukjes worden 
toegepast waarvan de lengte dienovereenkomstig toeieemt vanaf het centrum 
van de bundel naar de omtrek daarvan, f 
3- Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk dat de pas-
stukjes voor alle pijpen van de bundel aan hetzelfde uiteinde van de 
bundel worden toegepast. 

Werkwijze volgens conclusies 1 - 3 , met het kenmerk dat pas-
stukjes worden toegepast met een binnendiameter en een buitendiameter 
die gelijk zijn aan de binnendiameter, respectievelijk de buitendiameter 
van de overeenkomstige pijpen van de bundel. 
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5. Constructie verkregen door toepassing van de werkwijze volgens 
een der conclusies 1-4. 
6. Warmtewisselaar voorzien van een tussen twee pijpplaten ver-
lopende pijpbundel, vervaardigd onder toepassing van de werkwijze vol-
gens een der conclusies 1-4. 

7705394 



B.7* lïeratooa 


