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Oppfinnelsen _gjelder kjøleinnretning ved lekkasje-

fluidum i sentrifugalpumpe av den type som brukes som 

primær kretssirkulasjonspumpe for en atomreaktor. 

I slike pumper benyttes varmevekslere for å kjøle 

den væske som. lekker fra pumpen før den når pumpelagrene. En-

pumpekonstruksjon gir imidlertid meget begrenset plass for 

slike varmevekslere. 

Det er derfor et hovedformål ved oppfinnelsen å til-

veiebringe en slik pumpe, med en høyeffektiv varmeutveksler som 

er tilpasset den begrensede plass i pumpehuset. 

Med sikte på dette består oppfinnelsen i en sentri-

fugalpumpe med et skovlhjul som drives av en aksel montert i 

et overveiende sylindrisk hus, og som omfatter et ringformet 

kammer definert av en første vegg som omgir akselen og med en • 

første akseltetning, en annen vegg som omgir akselen og er an-

brakt i avstand fra den første vegg og som er forsynt med en 

annen akseltetning, samt minst ett kjølerør anbrakt i kammeret, 

samt en passasje for å lede fluid som lekker fra pumpens aksel 

gjennom det første ringformede kammer, karakterisert ved et' 

første samlerør i en første vegg med en skivelignende fordeler-

plate med en.rekke hull, hvor hullenes tverrsnittsareal øker 

etterhvert som avstanden til akselens senterlinje øker, samt 

et annet samlerør i en annen vegg som er utformet tilsvarende 

til det første samlerør.. 

Oppfinnelsen vil fremgå av den følgende beskriv.elsé 

av en hensiktsmessig utførelsesform som er vist som eksempel, 

sammen med t.egningen hvor 

." fig. l er et riss, delvis i snitt' og delvis i oppriss., 
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av en sentrifugalpumpe med en varmeveksler, hvor .oppfinnelsens-

hovedtrekk er inkorporert. 

Fig. 2 er et forstørret planriss av en skivelignende 

fordelerplate benyttet for varmeveksleren, 

fig. 3 er et forstørret riss av en modifisert skive-

lignende fordelerplate. 

Fig. 4 er et forstørret riss, i snitt, a v e n del av en 

varmeveksler i henhold til en kjent konstruksjon. 

Fig. 5 er et forstørret snitt av et parti av den 

foreliggende varmeveksler, og 

fig. 6 er et forstørret planriss av et av kjølerørene 

i varmeveksleren. 

På fig. 1 er det vist en sentrifugalpumpe 10 som om-

fatter et overveiende sylindrisk hus 11 med en radiell utløps-

dyse 12 nær den øvre ende av. huset og en sugedyse. 13 i den -

nedre-ende. av huset,-en hovedringflens 14 med en sylindrisk -

hals 15 som går mot innsiden av huset 11, en dreibar-aksel.-16 

som-går gjennom flensen 14 og halsen 15, samt et s-kovlhjul 17 

festet til den nedre ende av -akselen- 16: ved hjelp av en mutt.er 

18 og en bolt 19- Akselen -16 kan drives av en elektromotor 

(ikke vist) montert på et motorfundament 21, festet, til topp-

flaten av hovedflensen 14 ved hjelp av bolter1 22.-. Motorens 

aksel er forbundet med akselen 16 ved hjelp av en kopling 23. 

Den øvre ende av huset -11- festet til hovedflensen 14',- ved hjelp 

av bolter 24 som går gjennom flensen 14 og er gjenget, i huset 

11. 

Som vist. på .fig. 1 er det fest.e.t en radiell lager-

konstruksjon 25 på akselen, 16 til nedre ende av halsen 15 ved 

hjelp av bolter-26. Lagerkonstruksjonen 25 kan være av enhver 

passende type. Som vist omfatter konstruksjonen en, hylse 27 

som er presset på akselen 16, et passende lagermateriale 28 og 

et -hus 29 som omgir lagermaterialet 28.. 

Som også vist på fig. 1 er det anbragt en rekke 

bøssinger 31 på akselen 16 innenfor halsen 15 over- lageret 25. 

Bøssingene 31 kan være av kjent type. Akselpakninger 30 med 

regulert lekkasje er,anbragt i hovedflensen. 14 over bøssingene. 

Pakningene 31 holdes i posisjon ved hjelp av, et -hus 32- festet" 

til.toppen av flensen 14 ved hjelp, av bolter 33- Et damptet-

ningshus 34 er festet til pakningshuset 32 ved hjelp av bolter 35. 
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Et deksel 36 for huset 34 er festet i huset ved hjelp av bolter 

37. Akselpakningen i husene 32 og 34 kan være av kjent type, 

f.eks. slike som beskrevet i U.S.-patent nr.. 3.347.552, av 

17.oktober 1967 til Erling Frisch. En passende lekkasjefor-

bindelse kan være etablert til huset 32 ved hjelp av en kopling 

38 og et rør 39 festet til huset 32. Likeledes kan en lekkasje-

forbindelse være etablert med huset 34 ved hjelp av en kopling 

4l og et rør 40 festet til huset 34. Lekkasjevæsken returneres . 

til sirkulasjonssystemet på kjent måte. 

Den foreliggende pumpe er egnet for å sirkulere en 

væske i dets sirkuleringssystem ved relativt høy hastighet og 

høyt trykk. Sugedysen 13 og utløpsdysen 12 kan være forbundet 

i systemet på passende måte slik at pumpen kan sirkulere i 

væske i systemet. 

I tillegg til skovlhjulet 17, omfatter pumpen en 

hovedtetningsring 42, en spreder 43 som går opp fra skovlhjulet 

17, inne i huset 11 samt et føringskne 44 som forbinder 

sprederen 43 med den radielle utløpsdyse 12. Således blir 

væsken som trekkes inn i pumpen gjennom sugedysen 13 ved hjelp 

av skovlhjulet 17 ført til utløpsdysen 12 ved hjelp av sprederen . 

43 og kneet 44. 

For å beskytte lagérkonstruks jonen. 25 og akselpakningene 

i husene 32 og'34 mot varmen fra væsken med høy temperatur som 

sirkuleres av pumpen,. omgir en sylindrisk varmebarriere 45 

lagérkonstruksjonen 25, og en ringformet varmeveksler eller 

kjøler 46 er anordnet mellom skovlhjulet 17 og lagerkonstruk-

sjonen 25. Den sylindriske barriere 45 omfatter en indre vegg 

47 og en ytre vegg 48 i avstand' fra den indre vegg 47. De -øvre 

ender av veggene 47 og 48 er festet til en varmebarriereflens 

49 f.eks. ved sveising. Flensen 49 er fastklemt mellom hoved-

flensen 14 og huset 11 ved hjelp' av flensbolter 24. Den nedre 

ende av rommet mellom veggene 47 og 48 er lukket ved hjelp av 

en ringformet bunnvegg 51. En flensring 53 er tilveiebragt på 

den ytre vegg 48.. Sprederen 43 er festet til flensringen 5'3 

f.eks. ved sveising. Føringskneet 44 har oppadragende- støtte-

deler 54 og 55 som er festet til flensen 4-9 ved hjelp av b.olter 

56. Et sylindrisk element 52 strekker seg mellom flensringen 

53 og støttedelen 55-
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Som tidligere vist i fig. 5, omfatter varmeveksléren • 

46 et ringformet kammer 57 definert av en første eller nedre 

vegg 58 som omgir akselen*l6, en andre eller øvre vegg 59, som 

omgir akselen og som er åtskilt fra den første vegg langsmed 

akselen, en indre hylse 6l og en ytre hylse 62 i radiell av-

stand fra den indre hylse. Hylsen 16 og 62 strekker seg 

parallelt med akselen mellom den første.vegg 58 og den andre 

vegg 59- En rekke kjølespiraler eller rør 63 er anbragt i 

kammeret 57. 

For å oppnå en jevn strøm av væske, såsom -vann i 

kammeret 57, er det anordnet et første rør 64 i den første vegg 

58 som er forsynt med en skivelignende fordelerplate 65 med en 

rekke hull 66. Likeledes er et annet samlerør 67 i den annen 

vegg 59 forsynt med en skivelignende fordelerplate 65 lignende 

platen i det første-rør, slik at det skjer -en jevn strøm av 

væske ut av kammeret 57-

• Som vist mer i detalj, på fig. .2, -er hullene 66 i hver 

plate 65 anbrakt i et flertall, f.eks. tre sirkulære ringer, i 

innbyrdes radiell .avstand, fra sentrum av akselen. Antallet 

hull i på hverandre følgende rader øker med den radielle av-

stand -fra akselens sentrum. I det viste eksempel inneholder 

den indre rad 16 hull, den midlere rad 20 hull og en ytre rad 

24 hull, alle med samme diameter,. Derved. øker tverrsnitts-

arealet av hullene i hver rad i platen med.avstanden, til 

akselens senterlinje, slik at man får en konstant strømnings-

hastighet for væsken inn og, ut av kammeret 57,- ettersom tverr-

snittsarealet av hullene i radene i fordelerplaten øker etter-

hvert.som væsketrykket avtar i, retning utad fra akselen. 

I den modifiserte plate 65 som vist på fig. 35 er an-

tall hull 66a i hver rad lik, men diameteren til hullene i på 

hverandre, følgende rader øker med den radiale avstand fra 

senterlinjen. Følgelig vil tverrsnittsarealet--av. hullene i 

radene ,.i den modifiserte plate øke med avstanden fra akselens 

sentrum.. 

Som vist på fig. 5 er•det.foranstaltet en første-laby-

rinttetning,68 på akselen 16 hvor den. første vegg 58 omgir . 

akselen. Likeledes er en annen labyrinttetning 69 foranstaltet 

på akselen hvor den annen vegg 59 omgir akselen. Den første 

vegg 58 har en rekke passasjer 71 som går fra det første samle-
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rør 64 til akselen 16 ved den 'første pakning 68. Den annen 

vegg 59 har et flertall passasjer 72 som går fra det annet 

samlerør 67 til akselen ved den annen pakning 69. 

Som vist på fig. 1, er det anordnet relativt små hull 

'73 og 74 i skovlhjulet 17 for å slippe væske inn i kammeret 75 

over skovlhjulet- På denne måte vil en relativt liten.del av 

den væske som sirkuleres av skovlhjulet tvinges til å strømme 

gjennom en. del av den første labyrinttetning 68 og de første 

passasjer 71 inn i det første samlerør 64. Som vist ved pilene 

på fig. 5 strømmer væsken fra samlerøret 64 gjennom hullene 66 

i den første fordelerplate 65 inn i varmevekslerkammeret 57 med 

jevn strømningshastighet over kammerets flate. Væske strømmer 

gjennom kammeret, over kjølerørene 63 med rett gjennomstrøm-

ningsmønster. Den avkjølte væske tillates å strømme ut av 

kammeret gjennom hullene 66 i den annen fordelerplate 65 og 

inn i det annet samlerør 67, derfrå gjennom de andre passasjer 

72 og en del av den annen labyrinttetning 69 langs akselen 16 

inn i området rundt lageret 25. Den første labyrinttetning 68 

leder væsken inn i første passasje 71 og den annen labyrint-

tetning 69 leder væsken langs akselen inn i området rundt 

lageret. Således er lagerkonstruksjonen og akseltetningene be-

skyttet mot varmen i en væske som sirkuleres gjennom pumpen 

ved hjelp av skovlhjulet 17. 

Det er viktig at innløpene til de første passasjer 

71 og utgangene fra de. andre passasjer 72 er anbrakt på samme 

diameter gjennom akselens senterlinje. Ellers vil det oppstå 

et ubalansert trykk som vil bevirke at væske sirkulerer til-

bake langs akselen 16. 

Det er anordnet en anordning for å sirkulere en kjøle-

væske, såsom vann, gjennom kjølerørene 63. Som vist på fig. 1, 

kommuniserer passasjen 76 og 77 i flensen 49 med rørene hen-

holdsvis 78 og 79. Disse rør passerer gjennom rommet mellom 

halsen 15 og en sylindrisk vegg 8l som går mellom flensen 49 

og den annen eller øv?^ "egg 59 av varmeveksleren. Røret 78 

kommuniserer med et halvsylindrisk rør 82 som går langs varme-

veksleren 46 utenfor den ytre hylse 62. En side av røret 82 er 

lukket av en vegg 83 som går mellom den første vegg 58 og den 

annen vegg 59- Bunnen av røret er lukket med en vegg eller 

plate 84. 
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Likeledes kommuniserer røret 79 med' et samlerør 

&5 (fig- 6) konstruert på lignende måte som røret 82. 

Passasjen 76 kan være forbundet med en passende kilde ved hjelp 

av et rør 86. Et utløpsrør 82 er forbundet med passasjen .77• 

Som vist pa fig. 6, er det forbindelse mellom spiralene eller 

rørene 63 og samlerørene 82 og 85, slik at den avkjølte væske 

sirkuleres gjennom rørene når den strømmer fra samlerøret 82 

inn i røret 85s hvorfra den føres ut gjennom rørene 79j77 

og 87- Rørené 63 er av pannekaketypen med avstandsholdere 88 

anbrakt mellom spiralens omløp. 

Noe av den væske som sirkuleres av skovlhjulet 17. 

går fra pumpehuset'11 inn i varmebarrieren 45 gjennom hull 89 

i den ytre vegg 48 og elementet 52. Således fylles varme-

barrieren med væske som avkjøles noe av den væske som strømmer 

gjennom rørene 78,79, samlerørene 82,85 og av væsken i det 

område som omgir lageret 25. 

Som beskrevet i ovennevnte patentsøknad kan effektivi-

teten åv varmebarrieren 45 økes ved å foranstalte.en rekke 

konsentriske hylser 91 mellom innerveggen 4? og ytterveggen 48. 

Hylsen 91 atskiller væsken inne i varmebarrieren i vertikale 

lag, og øker dermed effektiviteten av varmebarrieren. 

Pordelene ved den foreliggende varmeveksler i forhold 

til tiaiigere kjente varmevekslere fremgår av side 4 og 5? 

I den kjente varmeveksler vist på fig. 4, er det anbrakt en 

skilleplate 92 midtveis i veksleren for å avbøye væskestrømmen. 

Som indikert ved pilene, vil en væske som strømmer gjennom 

veksleren kanalisere seg på en måte som reduserer den effektive 

varmeoverføringsflate, som er vist mellom de strekpunkterte 

linjer. En slik veksler av kjent konstruksjon er derfor langt 

mindre enn 100% effektiv på grunn av strømningskarakteristikken, 

og kan derfor ikke sies å væs?e kompakt. Videre kreves en 

labyrinttetning 93 på separatorplaten 92 hvor den omgir 

akselen 16, hvilket øker kostnaden ved veksleren. 

Som indikert ved pilene på fig. 5 vil væsken strømme 

inn i varmevekslerkammeret 57 med jevn strømningshastighet over 

kammerets flate og strømme gjennom kammeret med et gjennom-

strømningsmønster. Derved blir den effektive varmeoverførings-

flate, som omgir alle omløp av spiralen eller rørene 63, be-

traktelig øket i forhold til veksleren på fig. 4. En varme-
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veksler i henhold til oppfinnelsen kan derfor gjøres mer 

kompakt og kreve mindre plass for installering i huset til 

en sentrifugalpumpe. 

Fra beskrivelsen- ovenfor er det klart at det gjennom 

oppfinnelsen er foranstaltet en varmeveksler som er høy-

effektiv med hensyn til kjøleeffekt. Den er derfor kompakt 

av konstruksjon og er særlig egnet for å installeres inne i' 

et kompakt akselavtetningshus for en sentrifugalpumpe. 

P a t e n t k r a v 

1. Kjøleinnretning ved sentrifugalpumpe med et skovl-

hjul drevet av en aksel som er montert i et overveiende 

sylindrisk hus, omfattende et ringformet kammer (57) som av-

grenses av en første vegg (58) som omgir aksen (16) og som er 

forsynt med en første akselpakning (68), en annen vegg (59)-

som omgir akselen og er anbrakt i avstand fra den første vegg 

og forsynt med en annen akseltetning (69)5 samt minst et 

kjølerør (63) anbrakt i kammeret (57)} og med en passasje 

som fører væske som siver fra pumpen langs akselen (16) 

gjennom det ringformede kammer (57)» k a r a k t e r i -

s e r t v e d å omfatte et første samlerør (64) i den første 

vegg (58) med en skivelignende fordelerplate (65) utformet 

med en rekke hull (66) hvor tverrsnittsarealet av hullene øker 

med økende avstand til akselens (16) senterlinje, samt et annet 

samlerør (67) i den annen vegg (59) som er utformet på lignende 

måte som det første samlerør (64). 

2. Kjøleinnretning ved sentrifugalpumpe ifølge krav 1, 

k . a r a k t e r i s e r t v e d at hullene (66) i hver 

skivelignende fordelerplate (67) er anbrakt med forskjellig 

radiell avstand fra akselens (16) senter og at antallet av 

hull øker med den radielle avstand fra akselens senterlinje. 

3- Kjøleinnretning ved sentrifugalpumpe ifølge krav 1 

og 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at hullene (66) i hver 

skivelignende fordelerplate (65) er anbrakt i en rekke 

sirkulære rader i innbyrdes radiell avstand fra akselens (16) 

senterlinje, samt at antall hull (66) i på hverandre følgende 

rader øker med den radielle avstand fra akselens senterlinje. 
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