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Korte Aanduiding: Werkwijze voor het aanbrengen van buizen in een 
warmtewisselaar. . 

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het aanbrengen 
5 van buizen in een warmtewisselaar waarin de buizen zich uitstrekken 

tussen een voedingswaterkop en een stoomkop. 
Bij dergelijke warmtewisselaars is het vaak gewenst om de buizen 

tussen de voedingswaterkop en de stoomkop te ondersteunen met behulp 
van een rooster,dat is voorzien van doortochten waardoorheen de buizen 

10 zich uitstrekken. Om daarbij een zo gunstig mogelijke ondersteuning van 
de buizen te verkrijgen is het wel voorgesteld ora zich in de doortochten 
uitstekende uitsteeksels aan te brengen,welke de buizen kunnen ondersteunen. 
Dergelijke uitsteeksels kunnen echter het inbrengen van de buizen in de 
rooster • bemoeilijken. 

15 Volgens de uitvinding worden nu voor het inbrengen van de buizen 
de uitsteeksels naar buiten gedrpngen door het in het rooster insteken 
en daarna verdraaien van een wig,zodanig,dat de buizen ongehinderd <i>or de 
uitsteeksels kunnen worden ingebracht,waarna de wig wordt teruggedraaid 
voor het vrijgeven van de uitsteeksels en van het rooster wordt verwijderd. 

20 De uitvinding zal hieronder nader worden uiteengezet aan de hand 
van bijgaande figuur waarin gedeeltelijk in doorsnede en gedeeltelijk in 
zijaanzicht een warmtewisselaar is weergegeven. 

De in de figuur weergegeven warmtewisselaar omvat een voedingswater-
kop 105 met daaraan bevestigde pijpplaat 104 en een stoomuitlaatkop 102 

25 met daaraan bevestigde pijpplaat 101. Tussen de pijpplaten strekken zich 
op de gebruikelijke wijze de stoomopwekpijpen uit. 

Voor de toevoer van voedingwater aan de in de voedingswaterkop gelegen 
inlaatkamer 103 is verder een voedir^waterinlaatpijp 100 aangebracht, 
welke is opgebouwd uit een eigenlijke voedingspijp 107 en een deze voe-

30 dingspijp 107 omgevende afscherming 106. 
Verder is de warmtewisselaar voorzien van afstandroosters 108.Deze 

roostersjdie bijvoorbeeld van het type kunnen zijn,dat is beschreven in 
de op 13 december 1971 ingediende Amerikaanse octrooiaanvrage 207.255 
zijn uitgerust met veerkrachtige uitsteeksels 109,welke in de door de 

35 roosters begrensde openingen waardoorheen de stoomopwekbuizen zich uit-
strekken,naar binnen toe uitsteken. Daarbij grijpen tijdens normaal 
bedrijf de uitsteeksels met voldoend grote kracht aan op de buitenomtrekken 
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van de warmtewisselaarbuizen om trillingen bij hogè stroomsnelheden van 

het door de warmtewisselaar stromend fluidum tegen te gaan. 

Voor het aanbrengen van de rooster 108 op de buizen resp. het 

inbrengen van de buizen in de doortochten van het rooster kunnen in de 

5 doortochten niet nader weergegeven spieen worden ingestoken en vervolgens 

gedraaid,zodanig dat de uitsteeksels 109 ten opzichte van de hartlijnen 

van de desbetreffende doortochten naar buiten worden bewogen. Op deze 

wijze wordt voorkomen,dat bij het inbrengen van de buizen de uitsteeksels 

de wanden van de buizen door schrappen of dergelijke beschadigen. 

10 Nadat de buizen en de roosters in de juiste relatieve stand ten 

opzchten van elkaar zijn gebracht kunnen de spieen weer verdraaid worden 

voor het vrijgeven van de uitsteeksels om vervolgens uit het rooster te 

worden teruggetrokken. 
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Werkwijze voor het aanbrengen van buizen in een warmtewisselaar 
waarin de buizen tussen een voedingswaterkop en een stoomkop worden 
ondersteund door een rooster,welke is voorzien van doortochten waardoor-
heen de buizen zich uitstrekken en van in de doortochten uitstekende 

5 uitsteeksels,welke dienen voor het ondersteunen van de buizen,waarbij 
voor het inbrengen van de buizen de uitsteeksels naar buiten worden ge-
drongen door het in het rooster insteken en daarna verdraaien van een 
wig,zodanig,dat de buizen ongehinderd door de uitsteeksels kunnen worden 
ingebracht waarna de wig weer wordt verdraaid voor het vrijgeven van 

10 de uitsteeksels en daarna uit het rooster wordt verwijderd. 
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