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VOORWOORD 

Dit rapport bestaat uit een verzameling projectdocumenten uit het voor

bereidingsproces van de Brand Bierbrouwerij te Wijlré. Dit voorbereidings

proces werd vanaf de initiatieffase via de programmafase en het voorlopig 

ontwerp tot en met het definitief ontwerp doorlopen, waarbij er in de ini

ti2tieffase en de programmafase sprake was van een nauwe samenwerking met 

Hessel Meijer, 1fgestudeerd binnen de vakgroep "Bouwvoorbereiding en Uit

voering" bij prof. ir. L.P. Sikkel. Het probleem bij dit proces wzs om 

helemaal uit het niets te komen tot een funktioneel, architektonisch en 

konstruktief verantwoord ontwerp. 

In dat voorbereidingsproces kwam ik al gauw in aanraking met de problemen 

rond de opslag van stortgoederen, zoals mout en maïs, in silo's. Dit gaf 

aanleiding tot een uitgebreid literatuuronderzoek naar de siloproblema

tiek. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in een apart rapport. 

In bijlage I zijn bovendien de nodige konstruktieve berekeningen van het 

silogebouw opgenomen. 

Ik hoo9 dat dit rspport een duidelijk beeld geeft van het voorbereidings

proces, dat uitmondt in een definitief ontwerp, van de Brand Bierbrouwerij 

te Wijlré en dat de eigen wetten van de industriebouw duidelijk in dit 

projekt naar voren komen. Bovendien hoop ik d~t het rapport, waarin de 

resultaten v~n mijn literatuuronderzoek naar silo's zijn opgenomen, in 

ieder geval ertoe bijdraagt de siloproblem~tiek te erkennen en misschien 

zelfs aanzet geeft tot verder onderzoek naar deze problematiek. 

Bocholtz, november 1984. Ben Ewals. 
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SAMENVATTING 

Allereerst wordt in de INLEIDING de aanleiding tot het projekt 

besproken, waarbij tevens de nodige informatie wordt gegeven over 

het bedrijf waar ik mijn a:f'studeerwerk tot heb gericht, de Brand 

Bierbrouwerij te Wijlré. Vervolgens komt de doelstelling aan de 

orde en tenslotte wordt de werkwijze duidelijk gemaakt. 

In hoofdstuk O TOELICHTING VOORBEREIDINGSPROCES, BRAND BIERBROUWERIJ 

wordt aangegeven hoe dit afstudeerrapport is opgeb:ouwd waarbij de 

uniforme handleiding voor het voorbereidingsproces van bouwpro

jecten, opgesteld door Hessel Meijer, als uitgall{;spunt diende. 

In hoofdstuk A INITIATIEFFASE zijn projectdocumenten over het 

beleidsplan, studiebezoeken en een literatuuronderzoek verzameld. 

Hoofdstuk B PROGR.AMMAFASE, verreweg het omvangrijkste hoofdstuk, 

be,i;o.t een verzameling projectdocumenten die tesamen het p_rogramma van 

eisen voor de Brand Bierbrouwerij vormen. In dit hoofdstuk komen onder 

meer het bouwproces, terreingegevens, relatieschema's en ruimte-staten 

aan de orde. Bovendien is in dit hoofdstuk een stedebouwkundig 

ontwerpproces opgenomen dat leidde tot een rapport "terrein nieuw". 

In hoofdstuk C wordt het VOORLOPIG ONTWERP besproken zoals het 

gepresenteerd werd tijdens mijn tussencolloquiem in november 1983. 

Zowel de architektonische als de konstruktieve aapekten van het gehele 

brouwerijcomplex als ook van de afzonderlijke afdelingsgebouwen 

worden in dit hoofdstuk. behandeld. Dit hoofdstuk zal men samen met 

de bijgevoegde ontwerptekeningen moeten bestuderen. 

In hoofdstuk: D wordt het DEFINITIEF ONTWERP besproken. Na een litera

tuuronderzoek over silo's kon ik overgaan tot een meer gedetailleerder 

ontwerp van het silogebouw en daarna een gedetailleerder ontwerp 

van het hele silocomplex. De veranderingen t.a.v. het voorlopig 

ontwerp zijn in dit hoofdstuk opgenomen. Bijgevoegde tekeningen maken 

het definitief ontwexp pas duidelijk. 

-1-
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In het hoofdstuk CONCLUSIES vindt een evaluatie plaats van het hele 

voorbereidingsproces van de Brand Bierbrouwerij en worden resultaten van 

en aanbevelingen voor dit afstudeerprojekt besproken. 

In het AANHANGSEL zijn overdrukken opgenomen van: bouwkundige maatrege

len tegen factoren van wederzijdRe invloed van bedrijfsproces en gebouw, 

een rapport over veiligheidsvoorschriften en een rapport van de arbeids

inspectie. 

BIJUGE I bevat de konstruktieve uitwerking van het silogebouw. 

Bovendien zijn in het rapport SILOPROBLEMEN de resultaten opgenomen van 

een literatuuronderzoek na.er de siloproblematiek. 

-8-
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INLEIDING 

$ Aanleiding tot het projekt. 

In overleg met prof. ir. J.W. Kamerling, mijn afstudeerhoogleraar, 

werd bij het opstellen van mijn a:f'studeerplan besloten een afstu

deerprojekt te kiezen waarbij de nadruk zou moeten vallen op zowel 

het architektonisch als het konst:ruktief ontwerp. 

Een groter ontwerpprojekt met konstruktieve uitwerking, waarbij 

het gehele voorbereidingsproces tot en met het definitief ontwerp 

doorlopen zou moeten worden. 

Nieuwbouw van de Brand Bierbrouwerij te Wijlr~, in de direkte 

nabijheid van mijn ouderlijke woonplaats, bleek nu zo'n groter 

ontwerpprojekt dat bovendien een zeer grote mate van interesse, 

mede door de regionale binding, bij me opwekte. 

De Brand Bierbrouwerij is gelegen aan de oevers van het Geuldal 

te Wijlré in Zuid-Limburg. Het brouwerijcomplex telt verschillende 

hoofdgebouwen, met elk een eigen functie. Te onderscheiden zijn het 

silogebouw, het brouwhuis, de gist- en lagertanks, de vullerij, 

de expeditie en het kantoorgebouw. Het personeelsbestand schommelt 

tussen de 200 en 210 mensen, terwijl de produktie van de brouwerij 

in de richting van de 400.000 hl. bier per jaar ga.at. 

Een gebouwencomplex als d~t vnn de Brand Bierbrouwerij vergt 

onophoudelijk aanpassing, verbouwing en uitbreiding. De mate 

waarin dut gebeurt verschilt van gebouw tot gebouw. De meest 

recente uitbreiding dateert uit 1981 toen aan het bestaande 

brouwerijcomplex een nieuw brouwhuis werd toegevoegd.. Met deze 

uitbreiding is de ruimte op het bestaande brouwerijcomplex 

nagenoeg verzadigt geraakt en dit terwijl een nieuwe uitbreiding, 

te weten de vullerij, zich alweer aandient. De directie en mede

werkers van de Brand Bierbrouwerij spelen dan ook met de gedachte 

om het brouwerijaomplex in fases nieuw te bouwen op het terrein 

tegenover het bestaande brouwerijcomplex. Gefaseerde nieuwbouw 

waarbij geen stagnaties in het produktieproces mogen optreden. 

Juist deze gedachte heb ik opgep~kt en uitgewerkt in dit afstu

deerprojekt. 

-9-
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$ DoelstellinB'• 

Bij het ontwerp van de Brand Bierbrouwerij te Wijlr~ stel ik me 

als doel een brouwerij met een jaarlijkse maximale capaciteit van 

1.000.000 hl. bier te realiseren, die pasi in zijn landelijke 

omgeving en waarbij funktie, vorm en konstruktie tot een harmonieuze 

eenheid moet worden gesmeden. Konstruktie als drager van vorm en 

funktie. 

Da~ dit een probleem is mag wel blijken uit de vele eentonige, 

idee!nloze, banale en beklemmende industriecomplexen die ons om

gevingsbeeld negatief bepalen. Natuu:rlijk gelden in de industrie

bouw ongeschre\llien wetten waarbij het puur :f.'unktionele, het produktie

proces, onmiskenbaar de prioriteit verdient. Natuurlijk begrenzen 

multifunktionaliteit, flexibiliteit en uitbreidbaarheid de over

gebleven ontwerpruimte. Natuurlijk kan ook door de vaak zeer enge 

tijdsplanning, de verwisseling van de economische basisbegrippen 

"goedkoop" en "economisch" en de vaak tegenstrijdige overheidsvoor

schriften een ontwerpproces veelal niet rijpen. Is dat voor de 

industriebouw echter rede genoeg om lelijk te mogen zijn? Ik denk 

zeer zeker van niet. In het vormgeven van industriecomplexen 

ligt dan ook volgens mij een bela.ngrijke maar ook zware taak voor de 

architekt-ingenieur. 

$ Werkwijze. 

Bij het ontwerp van de Brand Bierbrouwerij werd het voorbereidings

proces vanaf de initiatieffase tot en met het definitief ontwerp 

doorlopen. In de initiatieffase en programmaf~se werden door middel 

van vele gesprekken met de deskundigen uit het brouwwezen, communica

tie met de overheid, literatuur en naar eigen inzicht projektdo

cumenten verzameld die tesamen het programma van eisen voor de Brand 

Bierbrouwerij vormen. Door voortdurende aanpassing en aanvulling 

werd tenslotte een bevredigend programma van eisen verkregen. 

Uit de programmafase ontwikkelde zich een voorlopig ontwerp. 

In de programmafase zijn al vele schetsontwerpen gemaakt die, mede 

door voor~durende terugkoppeling aan het dan nog wijzigende programma 

van eisen, evalueerden tot een voorlopig ontwerp dat tijdens het 

tussencolloquiem, in november 1983, gepresenteerd werd. Een uitge-

breid literatuuronderzoek naar silo's, opgenomen in rl:f.pport SllOPROBLEMEN 

-10-
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en een gedet..illeercier ontwerp van het silogebouw met konstruktieve 

uitwerking, opgenomen in bijlage I, vormden de brug tot een definitiever 

ontwerp voor het gehele brouwerijcomplex. Deze werkwijze kostte vooral 

in de programmafase een aanzienlijke hoeveelheid tijd, die echter 

bij het ontwerp van een uitgebreider industriecomplex, zoals de 

Brand Bierbrouwerij, onontbeerlijk is om zich in het bedrijf met zijn 

eigen produktieproces in te leven. 
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0 TOELICHTING VOORBEREIDINGSPROCES, BRAND BIERBROIDlERIJ. 

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van allHrlei aspekten 

die van toepassing zijn op het voorbereidingsproces van de Brand 

Bierbrouwerij te Wijlr, dient de uniforme handleiding voor het 

voorbereidingsproces van bouwprojekten, opgesteld door Hessel Meijer, 

als leidraad. Deze uniforme handleiding of "checklist" is ontstaan 

vanuit de visie van de projektcoördinator en heeft tot doel een -

liefst zo bruikbaar mogelijk - hulpmiddel te zijn bij de beheersing 

van het totale voorbereidingsproces, dat aanvangt met het. oprichten van 

een interne stuurgroep en eindig~ met de gunning. 

De "ohecklist11 kent zowel een faseindeling als een aspektenindeling. 

De fase-indeling is als volgt: 

A Initiatief 

B Programma:f'ase 

C Voorlopig ontwerp 

D Definitief ontwerp 

E Besteldase 

F Aanbestedingsfase 

De aspektenindeling is als onderstaand: 

1 - Menselijke handeling 

2 Proces 
... Discipline .J 

4 - Projektdocumenten 

5 - Beslissing 

Door nu de fase-indeling (A, B, C, D, E, F) op de vertikale as en de -

aspektindeling (1, 2, 3, 4, 5) op de horizontale as uit te zetten 

ontsta~t er een schema van het voorbereidingsproces (fig. 0 1), dat 

is onderverdeeld in 30 eenheden, waarbij elke eenheid haar eigen 

codering heeft. Deze codering vertelt iets over de betrouwbaarheid van 

de informatie. Zo zal informa.ite met een codering 4 E betrouwbaa:i- · 

der zijn dan informatie met een codering 4 B. Voor elke fase van het 

voorbereidingsproces van de Brand Bierbrouwerij tot aan de besteld'ase 

toe, zijn de projektdocumenten uit kolom 4 geordend, gecodeerd en 

verzameld in dit rapport. Toepassing van deze uniforme handleiding 

op het voorbereidingsproces van een specifiek bouwprojekt zoals een 

-12-
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bierbrouwerij en toepassing van: deze "checklist" in een studiesitu-

atie i.p.v. een pr~ktijksituatie geeft natuurlijk aanleiding tot 

aanvullingen op en wijzigingen en weglatingen in deze "checklist". 
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Mens.handeling Proces 

Initiatief lA 2A 

Programmafase 1B 2B 

voorlopig ontwerp lC 2C 

Definitief ontwerp 1D 2D 

Bestek fase lE 2E 

Aanbestedingsfase lF 2F 

Figuur 0. 1 Voorbereidingsfase 

__ J 

Disciplines Projectdocumenten Beslissing 

3A 4A SA 

3B 4B SB 

3C 4( se 

3D 4D SD 

3E 4E SE 

3F 4F SF 
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A INITIATIEF 

!\Dj mens handeling 

i 01 Formeren interne 
stuurgroep 

_ _J .-1. 

m, proces 

01 1 Oriënteren naar behoefte om de huisvestings
situatie te veranderen door vervanging, uit
breiding of sanering. 

02 1 Opstellen beleidsplan 

03 Verzamelen documentatiemateriaal 

04 Research 

c•utII1I 111 hl ,uIh11ill111pu11 ... , •1111111lje1 

___ j 

-~l-~isciplines ~ 
- Opdrachtgever 

c.q. Directie 

- Project 
coördinator 

- Interne 
adviseurs 

- Externe 
adviseurs 

@JI projectdocumenten 

01 1 Rapport inhoud, omvang, tijd 
en kosten van onderzoek 

02 1 Beleidsplan 

03 

04 

- Kansen en bedreigingen op 
basis van externe ontwikke
lingen voor de onderneming 

- De concurrentiepositie van 
de onderneming 

- Omzetpositie en omzetverde
ling van de onderneming 

- Sterkte-zwakte van de interAe 
organisatie in de ondernemin~ 

- Financiele mogelijkheden van 
de onderneming 

- Doelstelling en strategie 
van de onderneming 

- Actieplannen op korte termijr 

- Marktontwikkelingsplan 

- Product- en productivileits-
ontwikkelingsplan 

- Plan voor de organisatie
ontwikkeling 

- Plan voor de ontwikkeling en 
uitvoering van het personeel~ 
beleid 

- Het financiele plan van de 
onderneming 

Rapport documentaties 
(opmetingen bestaand terrein, 
bestaande gebouwen, installa
ties, inrichtingen, terrein
leidingnetten, openbare leiding 
nellen, terrein transportinstal 
laties, folo's, wegtracees / 
overige gegevens) 

Researchrapport 
(studiebezoeken,-reizen / lit
teratuur/ voorbeeldgebouwen) 

Konclusie 01 

Konclusie 02 

Konclusie 03 

Konclusie 04 

-·-~-· ---------' 
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B PROGRAMMAFASE 

\Ili mens.handeling 

01 Formeren program
mateam 

·-'-------- -----·-- -

[L] 

01 

02 

03 

__J -1. 

proces 

Formuleren doelstellingen en procesgang 

Bepaling capaciteit 

Oriënteren globale vestigingsplaats 

,t1el111I 111 hl 1111l111i.i11111u11 •111 lt111I 111)11 

·r·~-----.. ----
---· ----- ----- ~ ® disciplines 

- Opdrachtgever 
c.q. Directie 

Project 
coördinator 

- Interne 
adviseurs 
(afdeling
hoofden) 

- Externe 
adviseurs 
(bodemonder
zoek, program
mering, kosten 

- Overheid 
(Rijk, provin
cie, gemeente) 

- Arbeidsinspec
tie 

- Inspectie Volk 
gezondheid en 
Milieuhygiëne 

- Banken 

- Milieugroeper-
ingen 

- Gebruikers 

- Buro voor 
marktonderzoek 

GJI proiectdocumenten 

01 Beschrijving aard en positie 
van het bedrijf 

Beschrijving procesgang 
Fabricage- en processchema's, 
transportschema's 

Beschrijving karakter van het 
bouwwerk 

02 \ Beschrijving hoeveelheden 
goederen/diensten per periode 

Beschrijving afgeleide capaci
teit 

Groeiprognoses 

Bestaande uitbreidingsmogelijk
heden 

03 1 Documentatie beschikbare 
terreinen 

Gegevens terreingrootte 

Grondkosten perm' 

Bestaande bestemmingsplan 

Gegevens milieu/ecologische 
aspecten 

Omschrijving afzetmogelijkheden 
en bereikbaarheid 

Omschrijving transportmogelijk
heden 

Omschrijving uitbreidings
mogelijkheden 

Gegevens bebouwingsmogelijk
heden 

Gegevens bodemgesteldheid en 
faciliteiten (water, energie) 

Overheidsvoorschriften/vestig
ingseisen 

Arbeidsvoorzieningen 
------- -·- ---

beslissing 

B 01 aanwezig 
en accoord 

B 02 aanwezig 
en accoord 

B 03 aanwez i 'J 
. .e.u. .. ac.c.nw·.i:I __ .. _ 
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B PROGRAMMAFASE 

-- ---- r----·-·------~--~-. 

Uli mens.handeling 

Vooroverleg 
gemeentelijke 
instanties 

02 1 Formuleren eisen 

1 

.J 

[[] 

04 

05 

06 

07 

__J _J__ 

proces 

Vaststellen rentabiliteit 

Opstellen globaal tijdschema 

Evalueren aandachtsgebieden 

Opstellen globaal programma van eisen 

c•uHlal 111 ,,1 1110111i,i1,01uu Ou ••1111 111111 

@-j disciplines 
--------------·-- -

- Architect 

GJ proJect documenten 
r----1-------- --

04 1 Schatting levensduur productie
apparaat en bouwwerk 

Productieplan 

Investeringsplan 

Schatting exploitatiekosten 

Financieringsplan 

Budget 

05 1 Voorlopig tijdschema 
(voorbereidingstijd en uitvoer
ingstijd van bouwwerk en insta! 
laties) 

Oplevertermijn? 

06 \ Rapport aandachtsgebieden 

- flexibiliteit 

- Uitbreidbaarheid 

- Restwaarde 

- Mechanisatiegraad 

- Automatiseringsgraad 

- Veiligheidsgraad 

07 \Beschrijving gebruikers
activiteiten en de daarvoor 
benodigde inrichting/apparatuur 

Relatieschema's 

Overzicht relaties tussen de 
afdelingen, aan- en afvoer 

Organisatieschema's 
Bedrijfsschema's 
Productieschema's 

Ruimtelijke voorschriften 

Ruimtestaat (ruimtekengetallen, 
oppervlaktenormen) 

B 04 aanwezig 
en accoord 

B 05 aanwezig 
en accoord 

B 06 aanwezig 
en accoord 
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B PROGRAMMAFASE 

\171 mens.handeling 

03 1 formuleren 
gedetailleerde 
eisen 

J_ -

[L] 

08 

09 

10 

11 

---~------,....____.__,_. -------

--1 _j_. 

proces 

Bepaling bouwkundige gegevens 

Bepalen konstructieve mogelijkheden 

Verzamelen veiligheidsvoorschriften 

Bestuderen subsidiebeleid 

,,u,1111 111 hl 1111•1111•1111,11cu •111 ••1111 111111 

- ,_, _________ ---------------------------------------------
_J 

@l d1sc1p~lines 

Installateurs 

- Leveranciers 

- Konstructeur 

- Brandweer 

GJ proJect documenten 

Globaal installatieplan 
Opgave van de benodigde tech
nische. installaties 

Beschrijving eisen te stellen 
aan bouwdelen 

Bouwtechnische voorschriften 
(hoogtes, belastingen, energie 
klimaat, verlichting, geluid, 
vochtigheidsgraad) 

Omschrijving indicatie 
kwaliteitsnivo 

Globaal kostenplan 
(investeringskosten en exploi
tatielasten op basis van func
tionele kostenkengetallen) 

Globale tijdsplanning voor 
voorbereidingsproces en uit
voeringsproces 

08 1 Omschrijving bouwkundige 
gegevens 

- moduulmaat 

- verdiepingshoogte 

- afmetingen ruimtes 

- lype gevels 

- geluidsisolatie 

akoustiek 

- materiaalkeuze 

- afwerking 

09 1 Konstructieprincipe 

10 1 Rapport veiligheidsvoor
schriften 

- brandpreventierapport 

- rapport arbeidsinspectie 

11 1 Subsidiebeleid 
(W.I.R.,I.P.R. etc) 

B 07 aanwezig 
en accoord 

B 08 aanwezig 
en accoord 

B 09 aanwezig 
en accoord 

B 10 aanwezig 
en accoord 

B 11 aanwezig 
en accoord 
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B PROGRAMMAFASE 

U.71 mens.handeling m, proces 

12 1 Onderzoek naar benodigde installaties 

13 Onderzoek naar benodigde inrichting 

-~-L--

ckuklill 111 kll 1111hui.i111,1u11 ••11 ,11111 111111 

@ldisciplines 
~-· --- -------- -------

- Projectinrich
tingsdeskundig 

- Binnenhuis
architect 

@JI proiectdocumenten 

12 1 Installatierapport 

- warmtetechnische installatie! 
(zonwering, isolatie, klimaat 

- sanitaire installaties 
(gas/ koud-,warm-,koel-,blus 
water) 

- Electrotechnische 
installaties 
(verlichting, krachtinstalla 
ties, noodstroom, alarm, be
waking) 

lransportinstallaties 
(goederenliften, personen
liften, roltrappen, conveyora 

- Communicatieinstallaties 
(omroep-,telefoon-,antenne-, 
telex-,buizenpost) 

- Schoorsteeninstallaties 

- Brandbestrijdingsinstallaties 
(natte-,droge leiding/sprink
lers/brandmelders) 

- Bliksembeveiligings
installatie 

Schoonmaakinstallaties 

- Diverse 
(vuilnisafvoer-,pompen-, 
krachtwerktuigen) 

- Specifieke bedrijfsinstalla
ties 

13 1 Inrichting 

- Los/vast meubilair 

- Kantine 

- Keuken 

Laboratorium 

- Computer 

- Tekstverwerkingsapparatuur 

~~eslissing 

B 12 aanwezig 
en accoord 

B l} aanwezig 
en accoord 
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B PROGRAMMAFASE 

-·-- -----r--·---

\_1/I mens.handeling 

04 Voorbereiden 
aankoop grond 

05 1 Opheffen 
programma team 

-------

_ .. .........._____ ··~---·-__... ___ .._ ........... ,~ ... --

_. .Jj -1. 

[IJ proces 

141 Vaststellen verhoudingscriteria 

151 Analyseren bestaand terrein 

16 I Opstellen vlekkenplan 

17 I Opstellen kostenplan 

181 Bepalen saldo advieskosten 

191 Opstellen schuifplan 

201 Aanvragen "Verklaring van medewerking in 
beginsel" 

c•ut1111 111 ht ,u1h11if1111,11u1 ,eu ,,1111 111111 

··-----1--... 

-~~:ci~lines 

- Notaris 

- Maquetteburo 

- Grondeigenaar 

Bodemdeskundig 

- Stedebouwkun
dige 

- Tuinarchitect 

- Kostenbewaker 

GJI projectdocumenten 

14 1 Verhoudingscriteria 

- lengte verbindingswegen 
intern/terrein 

- uitwendig opp./vloeropp. 

- brutovloeropp./bruikbaar opp. 

15 1 Rapport terrein bestaand 

- situatietekening 

- bestemmingsplan 

hoogtekaart 

- tekeningen bestaande leiding-
en 

- bodemrapport 

- foto's/schetsen situatie 

- maquette bestaande toestand 

16 1 Rapport terrein nieuw 

- wegenbouw 

waterbouw 

- spoorwegbouw 

- werktuigbouw 

- bouwerken (alternatieve 
vormen) 

- tuinwerken 

- terreinlayout 

17 1 l<ostenplan 
(schatting stichtingskosten 
op basis van functionele kosten 
kengetallen en hoeveelheidsken
getallen bouwdelen evenals 
exploitatielasten) 

18 1 Saldo advieskosten program
mering 

19 1 Se hui fplan 

20 1 Verklaring van medewerking in 
beginsel 

l-eJ beslissing 
~--··--------- --~-~ 

B 14 aanwezig 
en accoord 

B 15 aanwezig 
en accoord 

B 16 aanwezig 
en accoord 

B 17 aanwezig 
en accoord 

B 18 aanwezig 
en accoord 

B 19 aanwezig 
en accoord 

B 20 aanwezig 
en accoord 

PROGRAMMERING 
ACCOORO 
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C VOORLOPIG ONTWERP 

-----r---- 7 

Ü71 mens handeling 

Ollformeren 
ontwerpteam 

___ _] _j_ 

-~--r-· 

[TI 

01 

02 

03 
t/m 
10 

11 

12 

13 

14 

proces 

Opstellen gedetailleerd relatieschema 

Vervaardigen gedetailleerde layout 

Vervaardigen voorlopig ontwerp 

(architectonisch, konstructief, installatie 
technisch, weg- en waterbouwkundig, werk
tuigbouwkundig) 

Opstellen kostenplan 
(kosten per elementengroep) 

Adviseren gebruikers m.b.t. voorlopig 
ontwerp 

Vaststellen wijzigingen uitgangspunten 

Overleg met gemeentelijke instanties 
t.a.v. plannen 

C. 1 t. l 11 I f 11 •1 I 1111 •111 i• l 111, I ICII ~ 111 • 11111 a 1i J 11 

G:I~is:iplines 
-- J__ ______ -------------, 

Opdrachtgever 
c.q. Directie 

- Project 
coördinator 

- Bedrijfs 
deskundige 

- Architect 

- Installateurs 

- Leveranciers 

- Tuinarchitect 

- Konstructeur 

- Provinciaal 
Plan. Dienst 

- Gemeentediens
ten 
(grondwerk, 
welstandcommis 
sie, afdeling 
_RO,bouwtoezich 

brandweer, 
hinderwetafde
ling) 

- Weg- en water 
bouwkundige 

- Werktuigbouw
kundige 

- Kostendeskun
dige 

- Gebruikers 

- Aannemer 

@] 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

project documenten 
---------~---

Gedetailleerd relatieschema 

Gedetailleerde layout 

Architectonisch ontwerp 

Konstructieopzet 

Installatieplan 

Materialenplan 

Tuinontwerp voorlopig 

Wegenbouwkundig ontwerp 

- bestratingen 

- konstructie 

- wegdektype 

- trottoirbekleding 

- afwatering 

- bermafwerking 

Waterbouwkundig ontwerp 

Werktuigbouwkundig ontwerp 

- leidingnetten 

- waterwinning 

- transport 

- terreinverlichting 

- illuminatie 

- lichtreclames 

Kostenplan 

(overzicht stichtingskosten en 
exploitatielasten aan de hand 
van kengetallen van prijzen per 
elementengroep) 

12 !Rapportering standpunt gebruik
ers t.a.v. de voorlopige plan
nen 

13 Il.ijst van gewijzigde uitgangs
punten 

14 j Advies gemeentelijke instanties 

beslissing 
--- J_ --- ----------

C 01 accoord 

C 02 accoord 

C 03 accoord 

C 04 accoord 

C 05 accoord 

C 06 accoord 

C 07 accoord 

C 08 accoord 

C 09 accoord 

C 10 accoord 

C 11 accoord 

C 12 accoord 

C 13 accoord 

VOORLOPIG ONT
WERP ACCOORD 
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0 DEFINITIEF ONTWERP 

-------

Uli mens.handeling 

01 / f armeren 
uitvoeringsteam 

02 1 Starten procedurf 
"Aanvraag bouw
vergunning" 

c:n 
i-----

01 
t/m 
07 

08 

09 

10 

11 

12 

--------~--_,....____..____, 
__J _J_ __ 

proces 

Vervaardigen definitief ontwerp 

Vervaardigen definitief veiligheidsrapport 

Ontwikkelen globaal uitvoeringsplan 

Opstellen begroting totale stichting~kosten 

Opstellen saldo advieskosten 

Procedure "Aanvraag bouwvergunning" 

chctlltl ... ,,1 lllfhlll41111,11c11 , .. , ,11111 1,1111 

- ----------____ ...... __ _ 
·,--. ...;. 

®I disciplines 

- Opdrachtgever 
c.q. Directie 

- Project 
coördinator 

- Architect 

- Konstructeur 

- Installateurs 

- Tuinarchitect 

- Leveranciers 

- Gebruikers 

- Veiligheids-
deskundige 
(brandweer/ 
arbeidsinspec
tie/bouwtoe
zicht) 

- Aannemer 

- Kostencalcu-
lator 

- Kostendeskun
dige 

- Overheidsinsta, 
ties 
(afdeling RO/ 
welstandcommis 
sie/bouwtoe-
z icht/prov. pla, 
dienst/prov. 
directe volks
huisvesting/ 
prov.waterstaat 
prov.welstands 
commissies/ 
rijksinstantief 

Overheidsbe
drijven 
(waterleiding
gas-,electrici 
teitsbedrijf, 
stadsverwarmini 

GJ 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

projectdocumenten 1 ~ beslissing 

Definitief architectonisch 1 1 D 01 accoord 
ontwerp 

Definitief konstructief ontwerp 

Definitief installatieplan 

Materialenplan 
(programma van afwerking) 

Definitief tuinontwerp 

Definitief weg- en waterbouw
kundig ontwerp 

Definitief werktuigbouwkundig 
ontwerp 

Definitief veiligheidsrapport 
(brandveiligheid/in- en uitrit
ten/hinderwetbepalingen/kon-
structi~ve veiligheid/bijzon-
dere bepalingen) 

D 02 accoord 

D 03 accoord 

D 04 accoord 

D 05 accoord 

D 06 accoord 

D 07 accoord 

D 08 accoord 

Uitvoeringsplan (globaal) 1 1 D 09 accoord 

Begroting totale stichtings- 1 1 D 10 accoord 
kosten 
(grond-,terrein-,gebouw-,instal 
latie-,inrichtings-,bijkomende-
kosten) 

Saldo advieskosten 1 1 D 11 vastleggen 

DEFINITIEF ONT
WERP ACCOORD 
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E BESTEKFASE 

---- ---~--------

\17 mens handeling 

1 

01 Verlenen 
bouwvergunning 

---·~ 

____J _ _l. 

12] proces 

01 1 Vervaardigen bestektekeningen 

02 1 Vervaardigen bestek 

03 1 Opstellen werktekeningenplan 

04 1 Opstellen directiebegroting 

05 1 Opstellen kontracten 

06 1 Afsluiten benodigde verzekeringen 

07 Opstellen tijdschema uitvoeringsproces 

08 1 Opstellen overige schema's 

09 1 Opstellen saldo advieskosten 

,11111111 111 111 1111l111W111111111 ,111 111111 111111 

@I disciplines ~1----·----- -·-··-----·-1 

- Opdrachtgever 
c.q. Directie 

Project 
coördinator 

Architect 

- Bestekschrijver 

- Installateurs 

Aannemer 

- Kostencalcula
tor 

- Kostendeskun
dige 

- Leveranciers 

- Assuradeuren 

- Plannings 
deskundige 
uitvoering 

8=) project documenten 

01 !Bestektekeningen 
(schaal 1:100, 1:50, 1:20 
principedetails met materiaal
keuze) 

02 !Bestek 
Concept bestekstaat 

03 !Werktekeningenplan 

04 IDirectiebegroting 
(werkomschrijving, hoeveelheden 
staat, normen, prijzen) 

05 !Kontracten 
(levering, betaling, garanties, 
vergoedingen, risicoregeling, 
basis van aanbesteding,prijs
vorming,subsidieregelingen) 

06 !Verzekeringen 

07 !Tijdschema uitvoering 

08 !Overige schema's 
(levertijdschema's, personeels
bezettingsschema's, materieel
schema's) 

09 !Saldo advieskosten 

L...... __ __L ____________________ J 

E 01 aanwezig 
en accoord 

E 02 aanwezig 
en accoord 

E 03 aanwezig 
en accoord 

E 04 aanwezig 
en accoord 

E 05 aanwezig 
en accoord 

E 06 accoord 

E 07 accoord 

E 08 aanwezig 
en accoord 

E 09 vastleggen 

BOUWVERGUNNING 
ACCOORD 
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F AANBESTEDINGSFASE 

U71 mens.handeling 

01 1 Houden van aan
besteding 

l I Vee leo•" '"""' "' 

_:__J .J. 

[2J proces 

01 !Opstellen afstandsverklaring 

02 1 Opstellen inschrijfbegrotingen 
(aannemer, installateurs) 

03 1 Verwerken aanvullingen en wijzigingen 

04 1 Vervaardigen werktekeningen 

05 !Maken stabiliteitsberekeningen 

06 !Opstellen termijnbetalingsschema's en 
financieringsoverzichten 

Opstellen en odertekenen van de gunnings
brieven of kontracten 

c•1dll1l 111 hl t111h11i,i111,,uu ... , ..... , 111111 

__ J 

G2l~_isci~lines 

- Opdrachtgever 
c.q. Directie 

- Project 
coördinator 

- Aannemer 

- Architect 

- Konstructeur 

- Installateurs 

- Tekenaars 

- Kostendeskun-
dige 

- Assuradeuren 

- Banken 

@JI proiect documenten 
<--.. --1----

01 1 Afstandsverklaring 

02 1 Inschrijfbegroting 

03 1 Staat van aanvullingen en 
wijzigingen 

04 1 Werktekeningen 

- overzichtstekeningen 

- detailtekeningen 

- inrichtingstekeningen 

- tuintekeningen 

05 1 Stabiliteitsberekeningen 

06 1 Termijnbetalingsschema's 
Financieringsoverzichten 

Gunningen 

~~eslissing 

f 01 aanwezig 

f 02 aanwezig 
en accoord 

f 03 aanwezig 

f 04 aanwezig 

f 05 aanwezig 

f 06 aanwezig 
en accoord 

GUNNING 
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G AANVULLINGEN/WIJZIGINGEN 
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U:71 mens handeling [2] proces ®I disci~~ne_s_J IGJ proJect documenten beslissing 
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A INITIATIEFFASE 

$ Beleidsplnn. 4A02 

Een door de Brand Bierbrouwerij geformeerde interne stuurgroep 

stelde indertijd een beleidsplan op waarbij gefaseerde nieuwbouw 

van de brouwerij op het tegenoverliggend terrein zeker tot een 

reeële weloverwogen mogelijkheid hoorde. Gefaseerde nieuwbouw waarbij 

geen stagnaties in het produktieproces mogen optreden, biedt een 

oplossing voor het ruimtelijk nagenoeg verzadigd geraakte bestaande 

brouwerijcomplex. 

S Researchrapport, studiebezoeken. 4A04 

Studiebezoeken aan diverse brouwerijen waaronder de Gulpener-brouwerij 

te Gulpen, de Bavaria-brouwerij te Lieshout, de Heineken-Brouwerij 

te Zoeterwoude en uiteraard de Brand-brouwerij te Wijlré toonden 

een uiterst gevarieerd beeld van de brouwindustrie. Hierbij varieerde 

het beeld van een kleinere brouwerij in de dorpskern van Gulpen tot 

een imposant groot afgesloten brouwerijcomplex te Zoeterwoud~. 

$ Researchrapport, literatuuronderzoek. 4A04 

Uit literatuur over industriebouw zijn meerdere stedebouwkundige, 

arohitektonische, organisatorische, tecnische en funktionele aspekten 

naar voren gekomen, die ook van belang zijn bij het ontwerp van de 

Brand Bierbrouwerij te Wijlré. 

De vestigingsplaats van de Brand Bierbrouwerij liet vast op het 

bestemmingsplan "industrieterrein Brand" tegenover de bestaande 

brouwerij. Deze vestigingsplaats geeft de mogelijkheid water, een 

belangrijke grondstof voor het bier, uit eigen natuurlijke bronnen op 

te pompen, maakt door een geringe afstand tot de huidige brouwerij 

gefaseerde nieuwbouw makkeliJ1cer en houdt de bestaande historische 

binding tussen Brand Bierbrouwerij en Wijlr~ in stand. 

Ook al ligt de keuze van de vestigingsplaats vast, het is toch 

belangrijk de arcbitektuur van de brouwerij te zien binnen een ge

ordend planologisch concept, waarbij men aandacht moet schenken aan de 

sociale, eaonomische en esthetische wisselwerking tussen de vesti

gi?l6'Splaats en zijn omgeving. 

-26-
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Het belang van de milieubescherming dringt gelukkig meer en meer 

door in het bewust zijn van de gemeenschap. Dat het daarbij niet 

alleen ga.at om luchtvervuiling en waterverontreiniging maar ook om 

de vorming van een menselijke omgeving wordt echter nog al eens 

vergeten. Bij het ontwerp en de stedebouwkundige planning van een 

brouwerijcomplex in een landschap met hoL,e ekologische waarde, 

zoals het Geuldal, is het dan ook uiterst belangrijk om naast puur 

economische factoren het belang van de milieubescherming te vertegen

woordigen. 

De gedachte dat industriecentra van hoge architektonische kwali

teit het omgevingsbeeld positief kunnen bepalen is nog niet in het 

bewustzijn van de gemeenschap doorgedrongen. Te vaak krijgt men de 

indruk dat industriegebouwen puur funktionele gebouwen zijn, 

waarbij de uiterlijke verschijningsvormen van het gebouw slechts een 

bijzaak is. Dit is een uiterst gevaarlijk standpunt, alleen al, 

omdat moderne industriecomplexen door hun grootte het omgevings

beeld bepalen. In sommige gevallen geeft juist de opdrachtgever 

van industriecomplexen de aanzet tot een doordachte architektonische 

uitwerking van de gebouwen, dit omdat een indrukwekkend gebouw een 

prestigekwestie wordt en een reclameobject voor het daar vervaardigde' 

produkt. 

Wil een industrie, en dus ook een brouwerij, goed funktioneren, ook 

op l~nge termijn, dan is een algemeen verwachtingspatroon t.a.v. 

produktiegroèi en produktieprocesverandering van uiterst bel,:ing. 

Bij bedrijven die zonder een geordend verwachtingsconcept zijn 

gebouwd en uitgebreid, ontstaan onoverkomelijk grote moeilijkheden. 

Naast een studie over produktiegroei is globaal onderzoek naar m2 

gebruik, wijze van toelevering en a.fname noodzakelijk. 

Nadat het algemene concept is geformuleerd. plaatst men uiteindelijk 

de industriegebouwen in zijn situatie. Daarbij moet men niet vergeten 

dat de parkeerplaatsen met de personeelsbezetting en het materialen

bestand zal meegro•ien. 

Albert Kahn formuleerde al vijftig jaren geleden eisen voor een door

dachte algemene industrieplanni~; die nog steeds gelden, ook bij de 

planning van een brouwerijcomplex zoals de Brand Bierbrouwerij te 

Wijlré. 
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Funktioneel ontwerp: Een fabriek heeft als belangrijkste taak het 

produceren. De machinerie om dit te be:i:eiken 

zal zo efficient mogelijk moeten worden opgesteld. 

Bij de industrieplanning zal dan ook het pro

duk:tieproces als uitgangspunt dienen waarbij de 

volgende punten van belang zijn: 

Rechtlijnig produktieproces: Transportwegen zullen tot een 

minimum worden teruggebracht wanneer de verschillen4e afdelicgen 

het produktieproces rechtlijnig en direkt volgen. Elkaar kruisende 

transportwegen en omwegen leiden vaak tot complicaties en zullen 

daarom vermeden moeten worden. 

- Flexibiliteit: De plaatsing v~n de afdelingen moet elastisch zijn, 

dit om verbouw door produktieproceswijziging en aanbouw door 

produk:tiegroei mogelijk te maken zonder dat het bestaande organi

satieschema verstoord wordt. 

- Grote kolom~fstanden: Binnenkolommen zullen op grote afstanden 

van elkaar moeten staan en zo mogelijk vermeden moeten worden. 

Dit omdat dan de machines en installaties makkeliJ"ker opgesteld 

kunnen worden en de transportwegen niet belemmerd worden. 

Geschikte vloeren en daken: De binnenwerkse hoogte van de 

vertrekken en de toegelaten belasting op de vloeren moet voldoende 

zijn. 

Bewuste plaatsing der bijvertrekken: liften, trappen, kleedkamers, 

toiletten e.d. mogen het produktieproces niet hinderen en moeten 

daar liggen waar er duidelijke behoefte aan is. 

- Goede verlichting: Het is de taak om juiste natuurlijke en 

kunstmatige verlichting aan te brengen met goede lichtintensiteit en 

lichtspreiding en zonder hinderlijke zonschitteringen. 

Juiste ventilatiez De luchtverversing zal zowel moeten voldoen aan 

de eisen van de werknemers als aan de eventuele specifieke eisen 

van de technische installaties. 

Lage stichtings- en bedrijfskosten: Door een bewust ontwerp en 

juiste materiaalkeuze kunnen deze kosten zoveel mogelijk geredu

ceerd worden. 

-28-
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Bernhard. Tokarz, professor aan het instituut voor draagkonstrukties 

en konstruktief ontwerpen van de universiteit van Hannover, onder

scheidt 5 typische kenmerken in de industriebouw: 

- Optisch duidelijke konstruktie. 

Bijzondere konstruktieve mciatregelen om een natuurlijke verlichting 

van grote oppervlakten mogelijk te maken. 

- Grote overspanningen. 

- Werktuigbouwkundig karakter van de gebouwen. 

Grote contrasten in konstruktie, materiaal en bouwvolume voortkomend 

uit de funktionele eisen. 

Deze kenmerken zijn ook ~llen in min of me·erd.ere mate van toepassing op 

het konstruktief ontwerp VLn de Brand Bierbrouwerij te Wijlre. 
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S Taak. 4I301 

Een bierbrouwerij heeft tot belangrijkste taak, de produktie van 

bier en het verzorgen van een zO groot mogelijke afzet. De machinerie 

om dit te bereiken zal zo efficient mogelijk moeten word.en opgesteld. 

Daarom zal het produktieproces als uitgangspunt moeten dienen voor 

de planning van een nieuwe brouwerij. 

$ Beschrijving van het brouwproces. 4B01 

Mout, hap en brouwwater zijn de grondstoffen, waaruit bier wordt 

gebrouwen. Mout wordt langs natuurlijke weg gewonnen uit brouwgerst. 

Dit proces speelt zich af in een mouterij. De gerst wordt vochtig 

gemaakt tot een vochtgehalten van 45% en begint dan vanzelf te 

kiemen. Het kiemproces, dat ca. 6 dagen in beslag neemt, wordt 

daarna afgebroken en definitief ges-topt door (indirecte) verhitting 

tot 8o ~ 90° C met hete lucht. Door dit zogenaamde eesten verandert 

gerst irt mout, waarin zich diverse enzymen en aroma.stoffen hebben 

ontwikkeld. 

Het gerede mout wordt in de brouwerij opgeslagen in grote silo's. 

Voor de verwerking wordt het mout eerst gereinigd en vervolgens 

geplet in een moutmolen. In het brouwhuis wordt het moutmeel met 
0 brouwwater van ca. 45 C gemengd tot een dun beslag, het moutbeslag. 

Water is de tweede belangrijke grondstof, die bij de Brand Bierbrouwe

rij wordt opgepompt uit eigen natuurlijke bronnen, die op 40 ~ 50 
meter ontsloten zijn aan het kalksteengebergte van het krijt. 

Van het moutbeslag wordt een gedeelte overgepompt naar een andere 

brouwketel en daar gekookt. Na het terugpompen van dit zogenaamde 

kookbeslag gaat de temperatuur van het brouwsel omhoog. Het 

brouwsel ondergaat ook daarna nog enkele temperatuunierhogingen, 

waarbij de enzymen die zich in de mouterij hebben gevormd, hun werk 

kunnen doens zetmeel wordt omgezet in moutsuiker en gaat als zodanig 

in oplossing, eiwitstoffen {andere oplossingstemperatuur -2 ketels) 

en aromastoffen gaan eveneens in oplossing. Dit moutextract wordt 

wort genoemd. 
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De onoplosbare delen van het mout word.en afgefiltreerd. in een beslag

filter, terwijl het heldere wort - de basis van het verdere brouwproces 

naar de wortketel gaat, waar tijdens het kookproces hop wordt 

toegevoegd. Hop, de derde grondstof bij de bierbereiding, is 

bloesem van de hopplant en bevat hopbitterstoffen en hoparoma. Het 

kookproces dient ervoor, dat door verdamping van het overtollige water 

het wort op het juiste extractgehalte wordt gebracht, de in op

lossing gebrachte eiwitten voor een deel wer uitvlokken en de toe

gevoegde hopbitterstoffen isomeriseren en aldus in oplossing gaan. 

Voordat het aldus gesteriliseerde wort teruggekoeld wordt naar 

6° C worden de uitgevlakte eiwitten verwijderd.. Bij de afkoeling 

vlokken opnieuw eiwitbestanddelen uit, die eveneens verwijderd 

worden. 

Hierna gaat het gekoelde en gezuiverde wort naar de gisttanks waar 

de moutsuilçers in het wort door de werking van de toegevoegde 

biergist in ca. 7 dagen omgezet worden in alcohol en koolzuur. Het 

opborrelende koolzuur vormt een dikke schuimlaag, waarin zich hop

harsen bruin afzetten. De kwaliteit van die gist en de wijze waarop 

het wort vergist wordt, is van het grootste belang voor de smaak en 

het aroma van het uiteindelijke bier. 

Na de hoofdgisting in de gistkelder volgt de nagisting en de rijping 

van het jonge bier in de lagertanks, waar het bier gedurende 6 l 8 

weken onder een zekere druk bewaard wordt bij een temperatuur van 

o° C. Tijdens de lagertijd wordt het bier vanzelf gekl,0 a.rd. Tevens 

wordt een bepaald koolzuurgehalte onder invloed van de nagisting op

gebouwd in het bier. Na de lagerperiode heeft het bier zijn defini

tieve smaak en aroma gekregen. 

Het bier kan dan na een laatste filtratie, waarbij gistcellen en 

(weer) eiwitstoffen achterblijven, ~fgevuld 1orden op fusten, 

flessen en tanks. (fig. B 1) 

S Het karakter van het bouwwerk. 4B01 

Van buitenaf moet duidelijk herkenbaar zijn dat het betreffende 

gebouw een bierbrouwerij is. Het brouwhuis is het visitekaartje van 

de brouwerij. De ketels dienen vanaf de weg goed zichtbaar te zijn. 

De silotoren moet dienen als oriäntatiepunt van de brouwerij. 
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$ Transportsystemen. 4B01 

Hét transport op het terrein vindt plaats d.m.v. transportbanden, 

leidingen (via tunnels en/of luchtbruggen), heftrucks en auto's. 

Bij transport met heftrucks en auto's is een vlak terrein gewenst. 

Afdelingen 

Silogebouw 

Brouwhuis 

Gist- en 

lagergebouw 

Vullerij 

Expeditie 

Transportsystemen 

auto's 

jaoobsladders 

transportbanden 

leidingen 

pompen 

leidingen 

pompen 

transportbanden 

leidingen 

pompen 

transportbanden 

heftrucks 

vrachtauto's 

tankauto's 

Toelichting 

aanvoer mout 

vert.transport mout 

hor.transport mout 

transport brouwsel 

transport jong bier 

transport kratten, 

fusten, fiessen en 

tanks 

vol goed/leeg goed 

transport bier 

transport kratten en 

fusten 

aan- en afvoer kratten, 

fusten en tanks 

Voor verder verticaal transport zijn liften en trappen nodig en 

eventueel loopbruggen voor transport van bezoekers en personeel. 

Transportwegen zullen tot een minimum worden teruggebracht wanneer 

de verschillende afdelingen het produktieproa"es rechtlijnig en direct 

volgen. Elkaar kruisende transportwegen leiden tot verstoppingen en 

zullen vermeden moeten worden 
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$ Factoren van wederzijdse invloed"ml bedrijfsproces en gebouw. 4B01 

Factoren 

2. Chemische aantasting 

3. Water/ waterdamp 

4. Stof 

5. Gezondheid schadende dampen 

6. Warmte 

7. Trillingen 

8. La.waai 

9. Mechanische beschadiging 

10. Brand/ explosie 

11. Vocht 

12. Stof' 

13. Temperatuur 

14. Zonlicht 

15. Bygiäne 

-34-

Afdelingen 

Vloeren bottelarij 

Fustenhal 

Brouwhuis (schoorstenen) 

onder afvalfilter zuurvrij 

Bottelarij 

Gistruimte 

Filterkamer 

Silo's 

Moutverwerk:ing 

Gisting, bij legen (koolzuur) 

Brouwhuis 

Bottelarij 

Molen brouwhuis 

Bottelarij 8o dB grens 

Buiten 45 à 50 dB 

Expeditie 

Silo's 

Moutverwerking 

Computerr ,uimte 

Computerruimte 

Laboratorium 

Expeditie (0 - 40° c) 

Expeditie (flessen) 

Brouwhuis 
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Factoren 

16. Trilling 

17. Flexibiliteit 

Produktieproces veroorzaakt 2 t/m 10 

Prod~tieproces is gevoelig voor 11 t/m 17. 

Afdelingen 

Laboratorium 

Computerruimte 

Gisting 

Expeditie 

Bottelarij 

In aanhangsel is een overzicht gegeven van eventuele bouwkundige 

maatregelen tegen deze factoren. 

$ Hoeveelheden goederen/ diensten. 4B02 

In 1980 was het produktieniveau van de Brand Bierbrouwerij 

330.000 hl per jaar. De omzetstijging bedroeg in 1980 en 1981 

jaarlijks 5-6%. Dit stijgingspercentage kon echter niet worden 

gecontinueerd. D~ omzetstijging in 1982 bedroeg "slechts 11 1%~ 

Het personeelsbestand van de Brand Bierbrouwerij schommelt tussen de 

200 en 210 mensen, waarvan 44 in het produktieproces werkzaam zijn, 

20 in de technische administratie en 146 die niet direct bij het 

produktieproces zijn betrokken {expeditie, onderhoud en horeca). 

In 1982 vond er een uitbreiding van het pe~soneelsbestand plaats 

met 6 man. 

S Afgeleide capaciteit. 4B02 

De economische levensduur van het brouwhuis {ca. 25 jaar) is bepalend 

voor de maximale produktiecapaciteit die men moet aannemen. De nieuwe 

capaciteit dient binnen bepaalde grenzen zo ruim mogelijk gekozen te 

worden. De conclusie van de Brand Bierbrouwerij, tengevolge va.n een 

onderzoek door een interne stuurgroep, is dat het brouwhuis ontworpe111 

dient te worden voor een produktiecapaciteit van 1.000.000 hl per jaar. 

De economische levensduur v~n de bottel~rij is ca. 10 jaar. De botte

larij dient derhalve ontworpen te worden voor een produktiecapaciteit 

van 6oO.OOO hl per jaar. De expeditie, het silogebouw en de gist- en 

lagertanks moeten bij het ontwerp afgestemd worden op de huidige pro-
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duktiecapaciteit. Deze gebouwen dienen echter een hoge mate van 

flexibiliteit te bezitten i.v.& uitbreidingsmogelijkhededen in de 

toekomst. Het kantoorgebouw dient ontworpen te word.en voor een 

bezetting (staf/ administratiepersoneel) van 50 ma.n. 

$ Groeiprognose. 41302 

Om de mijlpaal van 1.000.000 hl per jaar te breiken is de Brand 

Bierbrouwerij zich in de afgelopen jaren gaan oriënteren op de nieuwe 

afzetmogelijkheden van hun produkt, omdat de afzetmarkt in eigen land 

practisch verzadigd is. Nieuwe afzetgebieden zijn gevonden in de 

Verenigde Staten van Amerika en in I~alië. Vooral de export naar de 

Verenigde Staten ("white bottle") heeft alle verwachtingen over

troffen. Groeiprognoses kunnen evenwel moeilijk gemaakt worden, 

omdat men moet afwachten hoe het produktiestijgingspercentage in 

eigen land zich ontwikkeld {in 1982 daling van 5 naar 1%). 

$ Bestaande uitbreidingsmogelijkheden. 4B02 

Op het fabrieksterrein van de Brand zijn de uitbreidingsmogelijk

heden nagenoeg uitgeput. 

De enigste bebouwingsmogelijkheid voor een nieuw fabrieksgedeelte 

biedt het bestaande parkeerterrein. Om de parkeerruimte niet te 

verliezen zou het gebouw op palen moeten komen te staan, hetgeen 

uit kostenoogpunt en wat de routing betreft in eerste instantie een 

oneconomische zaak is. De Brand Bierbrouwerij heeft opslagdep8ts in 

Maastricht, Kerkrade, Liegen en Woerden. 

$ "Industrieterrein Brand". 

Gemeente : Gulpen 

Sectie 

No. 

r E 

: 371/7o6/771/2716/2717/2967/2531/2968/288o/3037 
3106/3167 
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$ Terreingrootte. 

He.t terreinoppervlakte is ca. 6o.OOO m
2 groot. 

$ Grondkosten. 

De normen zijn in de gemeente Gulpen als volgt: 
2 landbouwgrond I Hfl. 4,50 perm 

industriegrond : Hfl. 6o,00 à 70,00 per m
2 

4B03 

4B03 

De verwachting is dat de landeigenaren ca. Hfl. 40,00 A 50,00 per 

m2 zullen vragen. 

$ Bestemmingsplan. 4B03 

Bestemmingsplan buitengebied 

art. 10 ~RO: regulerend optreden t.a.v. meest gewenste gebruik 

van een gebied. 

Buiten.gebied moet meer :ruimte bieden aan een veelheid van functies, 

die met elkaar in conflict kunnen komen. De inrichting van het 

landelijk gebied dient dan ook tot stand te komen door een zorg

vuldige afweging van industriele belangen en belangen van natuur- en 

landschapsbescherming. 

Bestemming grond: landbouwgrond 

gebied met landschappelijke waarde. 

I.v.m. de tijd moet zo snel mogelijk gestart worden met de 

"anticipatiepr,;Cedure" (wijzigingen bestemmingsplan) • 

$ Ecologische waarde. 4003 

Het industrieterrein Brand is een gebied met een hoge ecologische 

waarde. De bestaande bebossing dient in ieder geval gehandhaafd te 

blijven. 
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S Afzetmogelijkheden/ bereikbaarheid. 4B03 

De aan- en a:f'voer van grondstoffen, leeggoed en volgoed vindt in 

zijn geheel plaats d.m.v. vrachtauto's• Het aanleggen van een 

nieuwe doorgaande weg heeft tot voordeel dat de zware bedrijfsauto's 

direct richting Wittem/ autoweg kunnen rijden, waardoor de smalle weg door 

de dorpskern ontlast wordt. 

De bouwwerken moeten gesitueerd worden in het lage, vlakke gedeelte, 

zodat transport per auto en heftruck goed mogelijk is. De andere 

transportmogelijkheden zijn onafhankelijk van gloo!~:a ïn ut 

terrein. 

S Uitbreidingsmogelijkheden. 4B03 

Bij de situering van de bouwwerken speelt de uitbreidingsbehoefte 

van de verschillende gebouwen een belangrijke rol. Dit eeldt vooral 

voor de vullerij en de gist- en lagertanks. Het terrein is ruim 

voldoende groot om aan de uitbreidingsbehoefte in de verre toekomst 

te voldoen. 

S Situering. 4B03 

Bij de situering van de verschillende bedrijfsgebouwen is voornamelijk 

rekening gehouden met het produktieproces. De transportweg van het bier dien 

zo kort mogelijk te zijn. Verder dient men rekening te houden metz 

- het lawaai dat de bottelarij en de expeditie veroorzaken voor de 

omliggende bebouwing 

de stankoverlast van de a:f'valsilo 

- het uitzicht van de omliggende bebouwing op het Geuldal 

- de stankoverlast van de waterzuiveringsinstallatie 

- de verschillende hoogtes en bouwmassa's der gebouwen. 

S Bodemgesteldheid. 4B03 

Om een eerste goede indruk te krijgen van de bodemgesteldheid 

van het betreffende terrein zijn gegevens opgevraagd van sonderingen en 

--· ·--·· ··-- ~-·----~•.p - ~- ,r.,_ ... --.·---~~~-,--~--···--~--- --~-~-c.--•,--_--,.......,,.. •. ___ ,.. _____ --· ---·" ... ----~-~---~~ .. ,-.. ...,.'!-_~-·~~~-~_.. .. l". ~-~-,..,,... 
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S Overheidsvoorschriften. 4B03 

Het gemeentebestuur mag het plan van de Brand's Bierbrouwerij pas 

in behandeling nemen als de Hoofdinspecteur-Directeur van de Arbeid, 

Hoofd der Arbeidsinspectie, een verklaring heeft afgegeven, dat de fa-
' briek of de werkplaats voldoet aan de voorschriften, krachtens art. 

6 der Veiligheidswet 1934 gesteld (zie schrijven Arbeidsinspectie). 

De opdrachtgever moet in deze fase overleg plegen met de gemeente 

Gulp~n betreffende het bestemmingsplan van de mogelijke vestigings

plaats. Verder vooroverleg zal pas geschieden als er meer tastbare 

gegevens zijn. 

De opdrachtgever moet contact opnemen met de brandweer betreffende 

de criteria die m.b.t. de niawbouw gelden. Vooral de bereikbaarheid 

en de moutbehandeling zullen extra aandacht vragen. 

In verband met de hinderwet zal de opdrachtgever tijdig contact 

moeten opnemen met de gemeente Gulpen betreffende eventuele extra 

voorzieningen die in de nieuwbouw getroffen moeten worden. 

De opdrachtgever zal eveneens bij de gemeente Gulpen eventuele 

afwijkingen em aanvullingen op de model bouwverordening moeten 

aanvragen. 
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$ Aandachtsgebieden. 4B06 

Het brouwerijcomplex is te splitsen in verschillende afdelingen, 

te weten: het silogebouw, het brouwhuis, de gist- en lagertanks, de 

vullerij, de expeditie en het k~ntoorgebouw. 

Elk van die gebouwen heeft zijn eigen eisen wat betreft flexibiliteit, 

uitbreidbaarheid, restwaarde, mechanisatiegraad en automatiseringsgraad. 

Silogebouw 

Brouwhuis 

Gist/ lager 

tanks 

Vullerij 

Expeditie 

Kantoorgebouw 

Flexi

biliteit 

+ 

+ 

+ 

0 

0 

Uitbreid

baarheid 

+ 

+ 

0 

+.-

0 

Tekenverklarings + belangrijk 

o minder belangrijk 

niet belangrijk. 

3 Gebruikersactiviteiten. 

Rest

waarde 

0 

+ 

+ 

Mechanisatie

graad 

+ 

+ 

+ 

+ 

0 

Automat. 

0 

+ 

0 

0 

0 

4B07 

De gebruik@rsactiviteiten ziJn te splitsen in activiteiten van: 

administratief personeel 

mensen werkzaam in produktieproces 

mensen werkzaam in expeditie en onderhoud 

bezoekers 

De gebruikersbezetting in mede bepalend voor de ruimtelijke eisen die 

gesteld moeten worden aan de verschillende gebouwen. Het percentage van 

de bezetting van de verschillende gebruikersgroepen kan geschat worden 

op:. 

29% voor administratief personeel 

12% voor mensen werkzaam in produktieproces 

24% voor bezoekers 

voor een normale werkdag. De meest in het oog springende gebruikers

groep zijn de bezoekers die dagelijks de brouwerij komen bezichtigen. 

De bezoekers dienen een duidelijk beeld te krijgen van het produk-
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tieproces van het bier. 

Voor het ontverp betekent dit de situering van een looproute door 

het brouwerijcomplex en bovendien situering van een ontvangsthal, 

videoruimte en gezellig caf~ voor het proeven van het bier. In fig. 

B2 is nog een overzicht gegeven van de activiteiten groeperingen 

in Bierbrouwerijen. 

$ Relatieschema's. 4B07 

Zie fig. B 3 t/m B 7. 
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f i g.8.~ ACTIVITEITENGROEPERING IN [)f. BIERBROUWERIJEN 

m,,ut 
tÎjM 

mai5 
enz. 

Bto·rr/ei•lfl""P'" 

brouu·huis 

wort 1 bostd 

nh 
1:l'koclJ, 1 

\\tlTI 

gist- -

kool
zuur 

divcrsc-

gi5tkcldcr 

j,,ngTicr 

1 
1 
! -y 

afgcu crktc 
~1st 

., .. T"' r---1 
voorloop 

Jlclc"c,d bier 
1 
1 

T 
t 

lihcrarddinll ---~ 
doscrin~cn 1 ' 1 

rcs1bicr 

r---
1 rctour-
1 stroom 
1 lc11e /lessen 
1 en kra11en 

1 
1 
1 
1 

he1 ... kr bin 
naar dru~tanks 

"'~ '<:" 

', 
' 

; i,, bot1cloiijq, 1 ,., 1 

',,, ' 1 1 l:: lcgq : 
l : 1 ; fusten ! 
"" 1 1 

1 
1 

d. 1 d' 
1 

IVC'fSC I IV~fSC 

I llesformotcn I fustmotcn 
. 1 1 / r-------r-----~/ 

1 
1 
1 

t ,? 

+ 
: 1 1 
1 1 I 

r expeditie m2gazijncn l 
'--------1 1 

Appa,otu11r op •h.Otl· 
J,r/ijA:, thtlpl•mro,,J 
oa,r lt lff"II ,,,,, 

,apadltit11t1n"111 

mol('ninstallatif' 
diverse bcslagkuipcn 
kookapp.aratuur 

u·nrtkndcrs 
gistkuipen 

Ji\•usc tanks 
vcrsnijbokkcn 

di\'CfSC 

liltertypen 
• mu.sawasscrs 

druktank, 

diverse colonnes, bc
stunde uit een gekop• 
~klc combinatie van: 
• spodmachincs 
• upmachincs 

pastcurisccrapparatcn 
• etiketteerapparaten 
• dozen/kistenvul

appanttn 

• diverse heftrucks 
diverse auto's 

• rollenb1ncn/liften 

Hoo/J_f-ti,r 

• molcna:n 

tcrstc brou\l·cr 

• wonkodcr 
\\ ,,r1aannr.mcr 

• slangcr 

sfanAcr 
• bicrvcrsnijdcr 

liltcrhcdicnJc 
massau·assr:r 

,. 

di,•crsc 
orcrarors r,cr 
apporutgrocp 

• magazijnchef• 
• expcdi1icchefs 

Jud/f09p<rsoneel 
ch1uff'curs 

~',,lr.t. .. ,.htdtn 

''"" d, hoofd
ftmdits 

na poetsen 
wegen 
vuddcn 
milcn 
bcslag maken 
~•l•g koken 
filtreren 
indampen 

koelen 
steriliseren 
,·udtlcn o,·cr 
gi,tkuipcn 
,ïst vcrdtlcn 
stcriliscrcn 
ah-oer jong 
bier ~ 

111rschuimcn 
kuipen 
itcriliscrcn 

vullen en rtc
riliscrcn van 
tanks 
,•cnnijdcn van 
het bier 
afvOt"r naar 
filters 

lihrcrcn van 
bier 
reinigen ,·an 
gebruikte 
t11tcrmassa 

bedienen van 
de dcsbc
tteA'cnde 
apparatuur 

retouren I i ·- ·- --...i.-r--1 t ~------ -----~ -- ---_J_.,--

l\·r,·t11/11nrlits 

hulpmolcnaar 

tweede brouwer 

gist verzorger 
gi"k"der 
kuipcnwasscr . 

sloeptr 
kclde1arbcide1 

rcstbiervcr
" ukcr 

controlefunc
ties aan de 
C(,l(,nncs 
aan/afvoer
functies 
montagefuncties 

. .__.T~ 

1 

1 

1 

1 

ll"trlitoa,,,hul,,, 
~•" d, i,,,/pf""'1i11 

transron-
diensten 

• :aanvoer 
grond,toA'en 
1chf~onm1krn 

• :afw>erbostd 

gist reinigen 
afwq~cn 
reincultuur 
,·crzorRen 

• schonnm:1ken 
lr:uipcn 
afvoer ~,st 
stuiliscrrn 

rr:inîF;:CO \'an 
tank, 
dcsinfcctnrn 
rciniginRs
wcrkzaamhcdcn 

s1cricf maken 
,·an rcstbier 

1 

1 

--- --
------·-·---··-------- ·----~ ..... .------~--

L,;J;,,g,t,lul 
mtl ""tiftr 1•n,r 
J, ,,,,,111pparalrn -dccltckf'nÎnf.! mei 
insuumf'ntrn --t 
:aangifte ,·an de 
monstcrnamc 
door/n1or 
Jaboral(Jr1u~ 

idem a. b 

idem a. l, 

iJcm a. b 

idem 
per cnl11nnc 

1 
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$ Ruimtestaten. 4B07 

Aan de hand van het produktieschema kmmen relatieschema's opgesteld 

worden van de verschillende gebouwen die deel uitmaken van het 

brouwerijcomplex. Deze relatieschema's gerelateerd aan de produktie

capaciteiten en personeelsbezetting van de verschillende gebouwen bepalen 

de ruimtelijke eisen. 

Silogebouw: Capaciteit bij het huidige produktieniveau is 1490 torn 

(mout en ma!s). 

Het soortelijk gewicht van mout en m;,!s • 0,5 

Volume• 1500 x 2 = 3000 m3 

Het vullingsperoentage bedraagt 70~ 
10 3 

De benodigde netto siloinhoud is dus /T È 3000 • 4300 m 

Hanteer nu een te ontwerpen siloinhoud van 5000 rrr? die uit 

te breiden moet zijn tot 10.000 m3 

- silo's A=250 2 h-20 m m 

- werkvloer A-500 2 
h- 3 m m 

lift .!)a 6 m 2 ~26 m 

trappenhuis A• 16 2 h•26 m llll 

- vert. tra.asport A= 12 2 h•26 m m 

- sanitair À;,: 10 2 
h= 3 m m 

- kantoor A=- 30 m2 h= 3 m 

moutv.erw.instal. A=240 2 
h= 4 m m 

aanvoer mout/ma!s A= 50 
2 

h= 3 m m 

schakelruimte A= 20 2 
h- 3 m m 

- bostelsilo A• 12 2 h=10 Ilt m 

- machinekamer A•300 2 h= 6 m m 

ketelhuis+schoorsteen 

Brouwhuis: De installaties zoals beschreven in het installatieplan 

van Huppmann moeten in het brouwhuis worden opgenomen. Deze 

installaties zijn afgestemd op een capaciteit van 1.000.000 

hl per jaar. 
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- brouwketelruimte A=350 
2 

h= 8 m m 

- installatiekelder A•350 2 h= 4 m m' 

voor wortbehandelillig 

laboratorium A•200 2 
h= 4 m m 

computerruimte A• 50 
2 

h= 4 m m 

- watervoorzieningsinstal. A=120 2 
h•20 m m 

waterreservoirruimte A•200 2 h= 4 m m 

opslag hop A•150 2 h= 3 m m 

- kantoor A= 30 
2 h= 3 m m 

- be;rging A= 30 2 h= 3 m m 

- bar/keuken A=200 2 h= 3 m m 

- loogopslag A= 40 
2 h= 3 m m 

- wasg./ sanitair A• 20 m 2 h= 3 m 

li:ft A,,. 8.m 2 h=12 m 

trappen A= 16 m 2 h=12 m 

tra:fo A= 10 2 he: 3 m m 

schakelruimte A= 10 m 2 h= 3 m 

opslag afval A=10Q, m 2 h= 4 m 

entree hal A=150 2 
h= 4 m m 

- videoruimte A=100 2 h= 3 m m 

Gist/ lagertanks: Gesloten gistsysteem voor hoo:fd- en nagisting in een 

rechtopstaande tank van 1750 hl. 

Gistingsduur 30 dagen. Diameter tank 4~2 m 

Hoogte tank 13 m 

Huidige produktie 4 brouwsels per dag. 

Aantal tanks 30 + 5 reserve tanks i.v.m. reserve

ring voor buffer en reiniging. 

Benodigde ruimte per tank 30 m2 inclusief loop- en 

werkruimte. 

Maximale produktie 11 brouwsels per dag. 

- tanks A=1050 m2 h111= 4 m 

- max. produktie A=2700 m2 h= 4 m 

opslag gist A• Bo m2 h=- 4 m 

technische ruimte A= 20 m2 h= 4 m 

co2 ruimte A= 40 m 2 h= 4 m 

- wasg./ san. A• 4Q m 2 h= 3 m 

- kantoor A= 50 m 2 h• 3 m 

berging A• 50 m 2 h= 3 m 

trappenhuis/ li:ft A= 20 m2 h• 8 m 
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Vullerij: De bottelarij bevat de volgende installaties: 

- flessenspoelmachine 

- flessenvulmachine 

- kroonkurksluitmachine 

- verwarmen flessen 

- etikettermachine 

- flessen in kratten 

De fustenvullerij bevat de volgende installaties: 

- fustenspoelmachine 

- fustenvul- en weegmachine 

- machines om bierbollen te vullen 

Bottelarij 

Fustenvullerij 

Expeditie: Afmetingen pallet 1 x 1,6 m2 

A= 900 m2 

A- 6oo m2 

Huidige dagproduktie 4 x 381 hl=- 1524 hl 

40% in flessen : 608 hl 

6o% in fusten : 912 hl 

Kratten: 9 per laag en 6 hoog is 54 kratten 

3 pallets hoog 

per palletplaats 136 kratten 

per krat ca. 8,2 1 bier 

dus per palletplaats 1200 1 bier 

Fusten: 6 per laag en 4 pallets hoog 

h= 6 m 

h• 6 m 

-i per palletplaaits 24 fusten 

per fust 50 1 bier 

7 
7 

dus per palletplaats 1200 1 bier 

Benodigde palletplaatsen per dag: 

kratten: 6o8 x 100/1330 =- 46 

fusten : 912 x 100/1200 =- 76 

Voorraad kratten voor 5 dagen= 230 palletplaatsen 

Voorraad fusten voor 2 dagen= 152 palletplaatsen 

Verhouding palletruimte/ verkeer:-sruimte • 6o/ 40 

- expeditie : A=382 x 1,6 x 100/40 = 1528 m2 
h= 7 m 

max.dagproduktie is 11 x 381 hl= 4200 hl 

A=1055 x 1,6 x100/40 = 4210 m2 
h= 7 m 

voor leeggoed is geen overdekte ruimte nodig. 
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- waslokaal A• 150 m 2 
h= 3 m 

- kantine A• 150 2 
h• 3 m m 

- garage A•1000 m2 h• 5 m 

- kantoor A= 50 m2 h= 3 m 

- werkplaats A• 300 2 
h• 4 m m 

- brandweer/ eerste hulp A= 100 2 
h• 4 m m 

- magazijn A• 300 m2 h• 4 m 

Kantoorgebouw . A•1000 m2 h• 3 m . 

Parkeerruimte - personenauto's 100 X 20 = 2000 2 . m . 
- bedrijfsauto's 20 x100 = 2000 2 m 

- bussen 200 m2 

$ Bouwtechnische voorschriften. 4BD7 

- De doorrijhoogte onder loopbruggen dient minim~al 4,50 m te bedragen 

- Opgave van diverse optredende vloerbelastingen van de verschillende 

bedrijfsvloeren dient te gebeuren door de betreffende installateur 

- De expeditieruimte en de vullerij dienen een laadbord.es te bevatten 

voor de bedrijfswagens 

- Het dak van het brouwhuis dient demontabel te zijn i.v.m. het ver

vangen van ketels 

- De brouwketelruimte moet voorzien worden van een demontabele pui 

i.v.m. de vervanging van diverse installaties 

- De hoogte onder de moutsilo's moet 300 cm bedragen 

- Onder alle installaties opstortingen hoog 10 cm te maken 

- Eventueel toe te passen bemalingen mogen geen invloed hebben op de 

brouwerijbronnen 

- Het is taak om juiste natuurlijke en kunstmatige verlichting aan te 

brengen met goede lichtintensiteit en lichtverspreiding en zonder 

hinderlijke zonschitteringen 

- De luchtverversing zal zavel moeten voldoen aan de eisen van de 

werknemers als aan de eventueel specifieke eisen van de technische 

installaties. 

$ Globaal leidingenschema. 4B07 

Zie fig. B 8 
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$ Concept. 4B07 

Ontwerp een brouwerij bestaande uit afzonderlijke afdelingsgebouwen 

die rechtlijnig het produktieproces volgen en samen het totale 

brouwerijcomplex vormen. Volgens dit concept kunne de v;erschillende 

afdelingen makkelijker worden uitgebreid. Bovendien kon zo de 

specifieke funk:tie en het specifieke karakter van elke afdeling 

duidelijk naar voren komen. Omdat de economische levensduur v~n de 

afdelingen verschillend is, zal bij dit concept een geleidelijke over

gang van bestaande bouw naar nieuwbouw, gefaseerde nieuwbouw, minder 

problemen geven. 

$ Bouwkundige gegevens. 

- Moduulmaat 

- Verdiepingshoogte 

$ Konstruk:tieprincipe. 

4B08 

: In dit stadium wordt gedacht aan een moduulmaat 

van 4,80 m (=4M) 

In dit vierkant past namelijk elke brouwketel 

en elke gisttank. 

Voor de gevel- en dakelementen is een breedte 

van 1,20 m (=1M) een veel voorkomende maat. 

: Omdat de vrije doorrijhoogte onder een loopbrug 

4,50 m bedraagt, wordt voor de verdiepingshoogte 

van de begane grond ook een maat van 4,50 m 

aangehouden. 

Voor de andere verdiepingshoogtes wordt voorlo

pig een maat van 3,80 m aangehouden. 

4B09 

Voor de hoge moutsilo's wordt gedacht aan een ronde betonnen konstructie. 

Voor alle andere gebouwen wordt gedacht aan een stalen hoofkonstructie. 

Binnenkolommen moeten zoveel mogelijk vermeden worden om de plaatsing 

van machines, installaties en transportleidingen niet te belemmeren. 

De gebouwen zullen, uitgezonderd het silogebouw, bestaan uit 3 legen. 

$ Rapport veiligheidsvoorschriften. 4B10 

Zie aanhangsel. -54-
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$ Rapport arbeidsinspectie. 4B10 

Zie aanhangsel. 

$ Specifieke bedrijfsinstallatie. 

Van, de specifieke brouwinstallaties is een uitgebreid rapport, té 

uitgebreid om in dit verslag op te nemen, verkr_egen van de firma 

Huppmann waarin de verschillende installaties voor waterverzorging, 

moutverwerking en de brouwhuisinstallaties zijn opgenomen. 

Van dit rapport is eem installatieschema gemcakt dat wel in dit 

verslag is opgenomen. 

$Rapportterrein bestaand. 4B15 

Van het "industrieterrein Brand" en zijn omgeving Zl.Jn zowel foto's 

als dia's gemaakt. Van het adviesburo voor ruimtelijke ordening, 

E.H. Starren B.V., zijn de henodigd.e kaarten verkregen. Met behulp 

van deze gegevens heb ik een omgevingsmaquette van deze landelijke 

.situatie gemaakt. Door deze maquette, schaal 1 : 500, is het 

bestaande hoogteverschil van het terrein visueel goed weergegeven~ Deze 

maquette was een uiterst geschikt hulpmiddel om de verschillende 

brouwerijafdelingen in hun omgeving te plaatsen. 

S Rapport terrein nieuw (stedebou:wku.ndig ontwerpproces). 4B16 

Bij het stedebouwkundig plaatsen van de brouwerijafdelingen in de 

situatie zijn een aantal fasen te onderscheiden die ik nu 

successievelijk enigzins ril toelichten. 

Fase A: De verbindingsweg over het industrieterrein Brand is zo 

gepland dat hij enerzijds parallel aan de bestaande bosrand 

loopt en aan de andere kant rechtstreeks aansluit op een 

bestaande weg naar de waterzuiveringsinstallatie. Deze weg 

waarover de vele zware bedrijfsauto's rijden ontlast de te 

saalle weg door de dorpskern. Het bos dient overigens on

gehavend te blijven. T.p.v. heeft een huis moeten rljken voor 

de verbindingsweg. 
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Fase Ba Het produk:tieproces dat een lineair verloop heeft, is als 

uitgaIJ€spunt voor de situering van de verschillende brouwerij

afdelingen aangenomen. Ik kies voor het opsplitsen van de 

brouwerij in verschillende afdelingsgebouwen nl. silogebouw, 

brouwhuis, gistkelder en expeditie met bottelarij en 

Fustenvullerij omdat de verschillende afdelingen zo makkelijker 

kunnen worden uitgebreid, ieder afdelingsgebouw een eigen 

specifieke funktie en specifiek karakter heeft, die op die 

manier kenbaar wordt gemaakt en omdat de economische levens

duur van de afdelingen verschillend is. 

Het kantoorg;.ebouw staat een beetje afgezonderd van de overige 

brouwerij-gebouwen aan de weg naar Gulpen. Hierdoor ondervindt 

het kantoorpersoneel de minste hinder van het lawaai en de 

stank veroorzaakt door het produktieproces. Omdat het kantoor

gebouw nu meer in de bestaande dorpskern staat, zal de band 

met de inwoners van Wijlré hecht en sterk blijven. De 

brouwerij mag niet geïsoleerd worden van de omgeving. 

De lawaaiveroorzakende brouwerijafdelingen, bottelarij, 

fustenvullerij en expeditie, zijn zo ver mogelijk van de 

dorpskern af gesitueerd zodat de omwonenden hier minder last 

van ondervinden. Omdat het terrein waar de expeditie is 

gesitueerd vrij vlak is, is het meer geschikt voor het 

interne vervoer met heftrucks en vrachtwagens. Ook is er 

voldoende ruimte voor uitbreiding van de expeditie en vullerij. 

Het brouwhuis ligt zo ver mogelijk van de waterzuiverings

installatie met zijn enigzins agressief milieu af omdat vooral 

in het brouwhuis een uiterst hygienisohe toestand moet heersen. 

De gistkelder is eveneens goed uitbreidbaar. Omdat de gisting 

gebeurt in hoge rechtopstaande tanks die buiten staan, kunnen 

deze tanks een beetje weggemoffeld worden achter het bos. De 

hoofdingang, waar omk de bezoekers binnenkomen, ligt in het 

brouwhuis vlak bij de parkeerplaatsaa.. De silo's zijn natuur

lijk aan het begin van de produktierouting (pijl) gesitueerd. 

Deze hoge silo's belemmeren wel voor de omwonenden een deel 

van het uitzicht op het Geuldal. Ik kies voor ronde silo's, 

omdat het silogebouw dan meer als zodanig herkenbaar is. 

Bovendien is rond voor silo's konstruktie de meest logische 

vorm (in principe ontstaan er dan geen buigende momenten). 

De afzonderlijke afdelingsgebouwen worden gekoppeld door 

luchtbruggen. Door deze luchtbruggen lopen de transportleidingen. 

Bezoekers en personeel kunnen eveneens van deze loopbruggen 

gebruik Illt~ken. De lengte van de transportleidingen moet 

echter enigzins beperkt blijven. 
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Fase C: Wanneer nu de routing door de gebouwen gesloten wordt en men 

dus veor op het beginpllllt aankomt is het voor het personeel 

en de bezoekers mogelijk de gehele brouwerij te doorlopen 

zonder aan de weerselementen te worden blootgesteld. De 

ingal!llg voor de bezoekers is verplaats naar het silogebouw, zij 

doorlopen dan het gehele produktieproces van het begin 

(aanvoer grimdstoffen) tot einde (afvoer produkten). 

Fase D: Indien het silogebouw en het brouwhuis verder naar het oosten 

worden opgeschoven (zie situatie C en D) ontstaat er een plein. 

Op dat plein gebeuren verschillende activiteiten zoals het 

laden en lossen van de mouttank:wagens en het afhalen van de 

bostel door de boeren. Bovendien kan het plein dienen als 

parkeerplaats voor bussen en bedrijfswagens. De noordkant 

van het plein zal meer een representatieve funk:tie vervullen. De 

hoofdingang ligt nu tussen het silogebouw en het brouwhuis in. 

Het genoemde in fase C kan toch blijven gelden. 

F~se E: De knikken in het silogebouw leiden tot duurdere oplossingen. 

Wanneer deze gebouwen nu een rechthoekige vorm kriJgen en los 

van elkaar komen te liggen behoudt men het ruimtelijk beeld 

van een plein en krijgt het geheel tevens een opener karakter. 

Indien ook garages aan de oostk:.;.nt van de weg komen te liggen 

heerst er een grotere bedrijvigheid op het plein (auto's wassen, 

auto's repareren). Als ik q,e silo's comp'.:l.cter ma,1k door ze in 

een dubbele rij uit te voeren zal het uitzicht van de omwonenden 

erop vooruit gaan. De zuidkant van het plein, waar de silo's 

en de garages aan liggen, ligt op hetzelfde hoogtenivo. Het 

noordelijk deel van het plein behoudt zijn n~tuurlijk hellend 
'--

verloop. Hierdoor ontstaat een duidelijke tweedeling van het 

plein, zodat het verschil in functie nog eens duidelijk 

geaccentuoerd wordt. 
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C VOORLOPIG ONTWERP. 

S Arcbitektonisch ontwerp. 4C03 

Om een duidelijk beeld te krijgen van het voorlopig ontwerp zal men 

bijgevoegde tekeningen moeten raadplegen. 

W:inneer we het produktieproces, di::l.t als uitgangspunt dient voor de 

situering van de verschillende brouwerijafdelingen, rechtlijnig 

volgen beginnen we met het silogebouw, dan het brouwhuis met daaraan 

verbonden een gebouw Wi::l.arin onder meer technische ruimten, computer

ruimte, laboratorium en bar zijn opgenomen, vervolgens de gistafdeling 

met gistkweek en filterafdeling en tenslotte de vullerij met expeditie. 

Het brouwerijcomplex wordt gesloten door het ketelhuis en de garages. 

Het totale brouwerijcomplex is ontworpen op een raster vnn 

4,8 x 4,8 m. In dat raster kan elke brouwketel, gisttank en silo 

worden opgenomen. 

Het horizontaal produktietransport vindt samen met de hoofdverkeers

stroom voor bezoekers en personeel plaats op een hoogte van 4,8 m. 

boven m~aiveld. Hierdoor kan het gehele brouwerijcomplex zonder 

hinderlijke hoogteverschillen en zonder aan weersinvloeden 

blootgesteld te zijn, doorlopen worden. Deze ruime binnenwerkse hoogte 

van de begane grond/ basement is nodig voor de ve:irachillende bedrijfs

installaties, ik denk hierbij a~n de brouwketels in het brouwhuis, de 

uitlooptrechters in het silogebouw en de gisttanks in de gist~fdeling. 

Deze hoogte van 4,8 m. is tevens noodzakelijk voor de garnges, 

w::.arborgt een vrije doorrijhoogte van 4,5 m. onder de Yerbindings

bruggen, en maakt een eventuele toegankelijkheid voor heftrucks mogelijk. 

De overige v:erdiepingen hebben een hoogte van 3,8 m. Door bewuste 

keuze van 1 soort gevelelement, toepassing van steeds terugkerende 

elementen, zoals tra.Bsparante trappenhuizen in halfronde vorm, 

detaillering, kleurgebruik en in elk gebouw toepassing van ronde hoeken, 

waa~door de produktie- en verkeersstroom nog eens wordt benadrukt, 

moet worien getracht de afzonderlijke afdelingsgebouwen tot ,~n geheel 

te smeden. 

Bij het ontwerpen van de afzonderlijke gebouwen is he~ relatieschema als 

uitgangspunt gekozen. Er is gestreefd naar flexibiliteit door het 

vermijden van binnenkolommen, het zoveel mogelijk vermijden van dragende 

wanden en door een vrije indeling van de scheidingswanden. 
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Silogebouw. 

Het silogebouw is opgebouwd uit een dubbele rij silo's met daartussen 

installatieruimtes voor moutverwerking, waterverzorging, transport, 

luchtverversing, electrotechniek e.d. en opslagruimtes. De dubbele rij 

silo's vormt tevens de buitenwand van deze tussenruimtes. 

Er is gekozen voor ronde betonnen silo's met een uitwendige diameter 

van 4,8 m. Rond vanwege het arcbÎtektonisch·beeld, de silo's zijn als 

zodanig herkenbaar, en vanwege de konstruktieve vormgeving, in 

principe geen optredende buigende momenten. Betom.vamrege de hoge 

resistentie tegen temperatuursinvloeden, vanwege de geringe onderhouds

kosten en omdat beton de vrij grote vertikale belasting zonder 

plooigevaar kan opnemen. In de silo hangt ca. 4,8 nr. boven het maaiveld 

een vrij steile stalen uitlooptrechter met centrische uitloopopening 

waardoor het mout en de ma.Is zonder veel problemen uit de silo kan 

stromen. Zowel onder als boven de silo's is een werkvloer aangebracht 

waarover het mouttransport d.m.v. transportbanden plaats vindt. 

Vanwege explosiegevaar dient de silo-opbouw zo licht mogelijk worden 

uitgevoerd, glasra.nden en een lichte stalen dakkonstrulctie. 

De dubbele rij silo's wordt onderbroken door de hoofdentree.De 

bezoekers beginnen hun rondgang door het brouwerijcomplex dan heel 

consequent bij het begin van het produktieproces, nl. bij de 

groudstoffen mout en water. 

Brouwhuis. 

Dit brouwhuis moet dienen als visitekaartje voor de brouwerij, ligt 

hoger in een parkschtig hellend terrein, en is zo transparant mogelijk 

gehouden, waardoor de brouwerij ketels goed te zien zijn. Door de 

hoofd.konstruktie, stalen vakwerkportalen, in de langsrichting van 

het gebouw te plaatsen, ontstaat een glazen kijkdoos met stalen omlijs

ting waarbij alle aandacht naar de brouwketels geleid wordt. Omdat er 

in het brouwhuis een uiterst bygienische toestand moet heersen en 

daarom niet toegankelijk is voor bezoekers, is er speciaal voor deze 

bezoekers, d.m.v. een gl~zen tussenwand, een loopgang gecreeërd. 

Het hele brouwhuis staat op een basement w~arin de grote hoeveelheid 

aan installaties zijn geplaats. Direkt aan het brouwhuis gekoppeld staat 

onder een hoek van 90° een gebouw bestaand uit basement en 2 verdie

pingen waarin o.a. het laboratorium, de computerruimte, opslagruimtes 

en de bezoekersbar zijn opgenomen. In dit gebouw is ook een dienst-
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ingang gepland, waardoor de werknemers vanaf de parkeerplaats 

rechtstreeks toegang hebben tot het brouwerijcomplex. 

Gistafdeling. 

De hoge stalen vrijstaande gisttanks staan op een roostervloer 

tussen de filterafdeling en de gistkweek. Alleen de uitstroomtrech

ters vanà! tanks staan binnen. Daar worden de tanks dan gevuld en 

geleegd. Er is een loopgàng gevormd om de bezoekers van re ene kant naar 

de andere kant van de gistafdeling te loodsen, zo dat deze bezoekers 

het produktieverloop in de gistafdeling niet belemmeren. 

Vullerij en expeditie. 

Omdat de vullerij en de expeditie funktioneel zo nauw aan elkaar 

gerelateerd zijn, grenzen ze over de hele lengte aan elkaar. Een laad-

en losstraat zorgt voor de ordelijke afloop van aan- en afvoer van flessen 

en fusten. 

De hoofdkonstruktie van beide gebouwen is opgebouwd· uit stalen 

vakwerkspanten waarmee een grote vrije overSl)anning bereikt wordt. In 

verband met :Laden en lossen ligt de expeditievloer 1 m. boven maaiveld. 

Omdet juist in de vullerij en de expeditie de meeste werknemers 

daadwerkelijk aan het produktieproces deelnemen, zijn kantine, 

kleedkamers e.d. in de direkte nabijheid gesitueerd. Door de bocht die 

deze afdelingsgebouwen samen met de weg maken wordt de weggebruiker 

als het ware vriendelijk door het brouwerijcomplex begeleid. 

Het ketelhuis en de garages voltooien dit brouwerijcomplex waarbij de 

schoorsteen en de silo's als o~iëntatiepunten dienen. 
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$ Konstruktieopzet. 4004 

In het algemeen zijn alle af'delingsgebouwen, behalve het silogebouw, 

opgebouwd uit stalen portalen op een betonnen onderbouw of' basement. 

Door toepassing vandtze stalen portalen zijn de gebouwen veelal 

lineair uitbreidbaar, worden hinderlijke binnenkolommen vermeden, is 

een vrij flexibele indeling van de ruimtes mogelijk en is er een snelle 

bouwtijd mogelijk. 

Bij het silogebouw is vooral vanwege brand- en explosiegevaar gekozen 

voor een betonnen tussenskelet met een licht stalendak. Voor verdere 

gegevens betreffende de konstruktie, raadplege men de bijgevoegde 

tekeningen. 
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D DEFINITIEF ONTWJ!:RP. 

S Architektonisch ontwerp 4D01 

Het is duidelijk dat,wanneer men: het definitief ontwerp wil bestuderen, 

men de bijgevoegde tekeningen van januari 1985 zal moeten raadplegen. 

Na voltooiing van het voorlopig ontwerp ging mijn aandacht vooral uit 

naar een konstruktieve uitwerking van het silogebouw. Dit leidde tot 

een definitief ontwerp voor het silogebouw. Dit ontwerp vormde dan weer 

een uitgangspunt voor het definitief ontwerp van het gehele brouwerij

complex. 

Wat betreft de situering van de verschillende brouwerijafdelingen in 

het gehele brouwerijcomplex is er in het definitief ontwerp t.o.v. het 

voorlopig ontwerp niet veel veranderd. Natuurlijk dient het produktie

proces weer als uitgangspunt voor de situering van de verschillende 

brouwerijafdelingen. In het definitief ontwerp is het laboratorium uit 

praktische overwegingen gelegen op een en hetzelfde nivo, nivo o. In 

het vervolg en ook in de bijgevoegde tekeningen praat ik over nivo's 

waarmee ik de hoogteligging van d~. bovenkant van de verschillende ver

diepingsvloeren mee aanduidt. Nivo O ligt op peilmaat, nivo -1 ligt 4,8 m. 

onder peil en nivo's 1,2,3,4 en 5 liggen op respectievelijk 3,8 m., 7,6 m., 

11,4 m., 15,2mm. en 19 m. boven peil. In het definitief ontwerp is de 

computerruimte gesitueerd in het brouwhuis op nivo 1. Zowel de bar, evt. 

gecombineerd met restaurant, als de personeelskantine vormen aan de 

noordkant en aan de zuidkant van het brouwerijcomplex een brug over de 

doorgaande toegangsweg. Vanuit de bar/restaurant en vanuit de kantine 

heeft men een duidelijk overzicht van het gehele brouwerijcomplex. Door 

deze funktie krijgen de "loopbruggen" een duidelijke meerwaarde. In het 

definitief ontwerp ligt de expeditiehal, die dient als bufferopslag van 

vol goed waarna het vol goed wordt vervoerd naar de verschillende op

slagdepêts, aan de straatkant waardoor een aparte laad- en losstraat 

overbodig wordt. 

Door m~atbeheersing, detaillering, kleurgebruik en toepassing van herken

ningselementen zoals de transparante halfronde trappenhuizen wordt ge

tracht de afzonderlijke afdelingsgebouwen tot een geheel te smeden. 

Het definitief ontwerp wordt voornamelijk bepaald door de funktie en de 

daaruit volgende konstruktie. Konstruktie als drager van vorm en funktie. 
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Silogebouw. 

ffet silogebouw is opgebouwd uit een betonnen tussenskelet met aan t~ee 

kanten een rij van losstaande ronde silo's voor de opslag van mout en 

maïs. Tussen deze betonnen silo's zijn de verschillende installatie

ruimtes voor moutverwerking, waterverzorging, bostelafname, luchtver

versing, electrotechniek e.d. en magazijnen gesitueerd. In het definitief 

ont,rerp vormt de ondersteuningskonstruktie met de silo één geheel. Wel 

moet er onder de silotrechters, die op nivo O in de silo hangen, een 

doorgang zijn om mouttransport moeelijk te maken. Tussen de loËstaande 

:::ilo's en :.;.an de kopse kanten van het silogebouw is een glasgevel aan

gebracht. T.o.v. het voorlopig ontwerp vormt het silogebouw in het defini

tief ontwerp geen knik. Hierdoor wordt de rechtlijnigheid van het pro

duktieproces nog eens geaccentueerd. Vanwege explosiegevaar is de silo

opbouw zo licht mogelijk uitgevoerd. 

De bezoekers beginnen hun rondgang door het brouwerijcomplex heel conse

quent bij het begin van het produktieproces, in het silogebouw bij de 

grondstoffen mout en water. De hoofdentree en de ontvangsthal liggen 

daarom ook in het silogebouw. 

Brouwhuis. 

T.o.v. het voorlopig ontwerp staat het brouwhuis meer autonoom tus2:en 

silogebouw en laboratorium in. Hierdoor komt de fraaie staalkonstruktie 

van het brouwhuis beter tot zijn recht en stijgt de visuele waarde van 

het brouwhuis. Computerruimte, controleruimte en kantoor van de brouw

meester hangen aan de staalkonstruktie op nivo 1 in het brouwhuis. 

De bezoekers passeren de brouwketels door een loopgang. Wanneer de be

zoekers door deze loopg2ng het brouwhuis weer verlaten komen ze in een 

~fdeling waarin labor~torium, ver~aderruimte, archief en kleedlokalen 

zijn opgenomen. Op nivo -1 bevinden zich installatieruimtes. De hoofd

stroom van bezoekers,personeel door het €ehele brouwerijcomplex vindt 

plaats op nivo 0. 
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Gistafdeling. 

Via de bar/restaurant bereikt men de gistafdeling met ~istkweek en fil

terinstallatie. De hoge stalen vrijstaande gisttanks staan op een roos

tervloer. De loopg::ng op nivo O en het biertran2port op nivo -1 zijn aan 

de westkant van het gebouw gelegen. Eventuele uitbreiding door produktie

groei is hierdoor makkelijker mogelijk. 

Vullerij en expeditie 

Wanneer men de filterafdeling verlaat komt men in de afvul- en expeditiehal. 

Deze hal is opgebouwd uit stalen vakwerkportalen. Expeditie en vullerij 

worden gescheiden door loop- en transportgang. In verband met leden en 

lossen ligt de vloer op 1 m. boven nivo -1. Ook is er een a.p1,rte ruimte 

voor het vullen van biertankauto's. ( de zg. bierbollen). 

Vanuit de expeditiehal bereikt men via de personeelskantine het ketelhuis 

waarna men weer kan terugkeren naar het silogebouw. 

Kleurgebruik 

Witte gevelelementen met een breedte van 1,2 m. en glaspuien met een 

breedte van 1,2 m. of 2,4 m. vormen de uitclrlijke verschijning van het 

gebouwencomplex. In het zicht blijvende ~taalkonstrukties zijn helgroen 

geverfd terwijl de balustr~des rood zijn geverfd. 

Wit, helgroen en rood vormen dus de hoofkleuren voor het gehele brouwerij

complex. 

Landschap 

Vooral het parkachtig hellend terrein voor het brouwhuis met looproute 

naar de hoofdentree zal op bekwame wijze moeten worden ingericht. 
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$ Konstru.ktieopzet 4D02 

Silogebouw 

De silo's bestaan uit geprefabriceerde ronde betonringen met een hoogte 

van 1,9 m. en een uitwendige di·-meter van 4,2 m. De'ze betonringen, 10 

stuks per silo, worden door vertikale voorspanning aan elkaar en aan 

de ondersteuningskonstruktie ge8pannen. Deze silo's staan los van het 

betonnen tussen2kelet. Dit tu~senskelet bestaat uit portalen met een 

h.o.h. afstand van 4,8 m. De vrije oversp."'nning tu;:,2en de kolommen be

draagt 12 m. In dwarsrichting zorgen de portalen zelf voor de stabiliteit, 

In langsrichting zoreen schijven voor de stabiliteit. 

Brouwhuis 

Twee grote vakwerkportalen met een vrije overspanning van 28,8 m. en 

een h.o.h. afstand van 16,8 m. dragen het dak van het brouwhuis. De 

2talen vakwerkportalen hebben een driehoekige doorsnede zodat ze ook 

zelf voor de ,,:; tabili tei t in dwarsrichting zorgen. 

Laboratorium, gistafdeling en ketelhuis 

In principe zijn deze gebouwen opgebouwd uit stalen vakwerkportalen 

met een vrije over~panning van 14,4 m. en een h.o.h. afstand van 4,8 m. 

Deze portalen st~an op·een betonnen onderbouw. 

Verdieping:'.;hoge vakwerken vormen de over,panningskon:,truktie van kantine 

en bar/restaurant over de weg. 

Vullerij en expeditie 

Deze hallen zijn opgebouwd uit vakwerkportalen met een vrije overspan

ning van 16,6 m. en een h.o.h. afstand van 4,8 m. 
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CONCLUSIES 

Met het definitief ontwerp be!indig ik het voorbereidingsproces van de 

gefaseerde nieuwbouw van de Brand Bie~brouwerij te Wijlre. 

Al in de initiatieffa~e en vooral in de programmafase werd me al gauw 

de complexiteit van een dergelijk groter ontwerpprojekt duidelijk. Het 

uitgebreide programma van ei~en eetuigt van deze complexiteit. 

Onmogelijk kon ik op alle aspekten uit het programma van eisen even diep 

ingaan. 

Desondanks veloof ik toch dat ik er in ~eElaagd ben een vooral logisch 

funktionerend en repre~entatief industriecomplex voor de Brand Bierbrou

werij te hebben ontworpen. 

In het ontwerp wordt de nadruk gelegd op het konstuktieve aspekt terwijl 

ook het 8tedebouwkundig aspekt niet uit het oog wordt verloren. Het 

beoogde funktioneel, ·werktuigbouwkundig en konstruktief karakter van het 

eebouwencomplex is duidelijk in het ontwerp herkenbaar. 

"Konstruktie als drager van vorm en funktie". 
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FACTOREN van wederzijdse invloed van bedrijfsproces en gebouw 

het bedrijfsproces ,·noorzaakt: 
het bedrijfsprOct:'S is gc-voelig: 

OvszlcM~ng 
voor (\'erlangt): 

Aanduiding van geschiktheid: 

: in veel gevallen geschikt 
~ 

X : onder bepnaldt:' voorwaarden geschikt ::. 
"' ë = : zelden geschikt .g ·:;;, 

blanco: geen rclatll' ~ " j • ~ -; -;; 
;; ê .g " 

0 

" " " ~ : 1: ~ -" 
i :: ,, " " .. 

~ 
,:: ö 0 

0 " 3 " ' .:: :: = ,, 
" 

,:: 
~ " = " _;: ,., 

~ " ö 1 " '-.. ,, ? = :3 " "ê 1 ·; "8 J: -~ '" ~ : 
~ " ~ ö §" ·:;;, ·;; 

.i5 E ö ;; 
" " g ·- 2: .,, ,.. 0 ;.., 

.: -;; " ::: = .,, > ;; :: ,. ,:: -" 3 "' 
GROEP ONDERDEEL :Y!OGEL!JKE UITVOERING "' '"' ... ,r. "' X) .. ;: M :: ,r. 

~ 
,-

~ VLOER dra!fende betonvloer: 

- ter pl. gestort op zandbed 

- ter pl. gestort op funde-
ring (vrijdragend) X 

- gepref. vloerelementen op 
fundering (vrijdragend) X 

- opneembare platen op zand 
bed 

le afw. op betonvloer: 

7 - instrooilaag zand-cement X 

! - instrooil. m. harde vuist. X + X X 

- deklaag zand-cement X + 

- deklaag m. harde vuist. X + + X X 

- kunstst. -cementgebonden 
deklaag X X X X X 

- warmasfaltdeklaag X X X X 

- zwavelasfaltdeklaag X X X X X 

- koudasfaltdeklaag X X X X 

- magnesietgeb. deklaag + 

- PVC-magnesietgeb. deki. X X X 

- bit. emulsie-cementgebon-
den deklaag X X X X X 

- dhg tegels X X 

- koperslaktegels X X X 

- hardbetontegcls X + X X X 

~ 
- gieti_izeren tegels X X X X 

- plaatstalen tegels X X 

- asfalttegels X X X X 

j - kopshouten blokjes X X X 

l 2e afwerklaa_g_oe le afw._be-

~q_fl':_12!!.1 

7 - kunststofbestrijking X X X 

- kunststofgebonden deklaag X + X 

- geplakte banen of tegels 

afwerki i,g_ asfaltbetonv loer: 

- warmasfaltdeklaag X X X X 

- zwavelasfaltdeklaag X X X X X 

- koudasfaltdek!aag X X X X 

- ccmentasfaltdek!aag X X X X X X X 

t~gels of blokken in zandbed'. 

- betontegels X X X 

- klink~rs X X X X 

- koperslakkeien X X 

~~~~~~~: X X 

N.B. 1) De hierboven gegeven aanduiding van geschiktheid van constructies en materialen in relatie tot een bedrijfsproces 

bedoelt niet meer te zijn dan een aanduiding; in concrete gevallen dient zij daarom alleen als leidraad. 

:!) In kolom 1 - Indifferent - zijn die materialen en constructies aangege,·en die veel worden toegepast in de bedoelde 

bedrijfsomstandigheden. 
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FACTOREN van wederzijdse invloed van bedrijfsproces ~n gebouw 

het b.!drijfsproces veroorzaakt: 
het bedrijfsproces ls gevoelig 
voor (verlangt): 

Aanduiding van geschiktheid: 

+ : In veel gevallen geschikt C 

" X : onder bepaalde voorwaarden geschikt Q, 
C !f' 

: zelden geschikt 
;;; - .,, ... 

blanco: geen relatie "" " ~ " C :,. ] .., ·;; 
,; s " " 0 

~ " 3 " i C "E ... il 
~ " " " " " 

,, - ,_ 
-0 

... .z ::: 
ëi :/ .. " ::: 

·5 C " " ê "ö ... " = g -::; 
... ., ;: .::: .. ., ':: 
~ '§ ,_ 

ö s :_; ·;; ... -g .ë "' " " Cl 0 
~ " " 0 .. ~ :< " " " i: ... -;; " ~ !:: ~ E 

,_ ~ ;; ê:; 

" ~ SI) -" > 

GROEP ONDERDEEL MOGELIJKE UITVOERING - "' "' ... "' "' e- <XJ a, :e - "' :3 -
GEBOUW HOOFD DRAAG- staal 

LJ_ (vervolg) 
CONSTRUCTIE 

+ - X - + X - -

JLJl + X X X + - - X 

t::l + - X - + X - -

[ Il - X X X + + - X 

r2Y>ZSM1 - - X - " X - -

rîTn + X X X + + - X 

; 

I r 1 

1 
j + - X - - X - -

1 
1 
i 

4> /J', 1 1 

i 

Il 1: 
- - X - - X - -

11 i 
1 

beton û_ X " - - - - -

1 

Il 11 

1 
1 

X X - - . - + l 
1 

1 

~ ~ 
1 
1 

X X - - -

n X X - . - 1 + 
+ 

hout ~ 1 X X - - - -
1 1 

1 

l~ X - " ,. i 
i 

l ll 
X X X 

1 

~- B. 1} De hierboven gegeven aanduiding van geschiktheid ,,a'l constructies en materialen in relatie tol een he,in il 3proce~ 

bedoelt niet meer te ziJn dan een aanduiding: in concrete gevallen dient zi i daarom alleen als loe?idrand. 

ll4 

2) In kolom l - indifferent - zijn die materialen en constructies aangege\·en die veel worden toegepast i:1 de !--:edne!d(' 

bedrijfsomstandigheden. 
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FACTOREN van wederz1_idse invloed van bedrijfsproces en gebouw 

het bedrijfsproces veroorzaakt: 
het ht~dr1jfsproct•s is ~C'voclig 
voor (verlangt): 

Aanduiding van gcschiktht'id: 

' : in veel gevallen geschikt = :i 

: onder bt,paalde voorwaarden geschikt "-
X = " ;; = - : ,.elden geschikt 'O ·re 
blanco: geen relatie ~ 1 1 " "' ;; 

§ :i ö Q 
'!! ] "' ~ ~ 'Ë 

, 
..:: 

" 2 " , " ... "' " ~ 
.c "ö .2 " 

'O u E ·:3 § ~ 

----.c = "' " " "ö i 3 "' 
ë " 

,. ; "' = " ~ 

ïä '- ë " -; -g E ê" ::: " " " "ö 
~ " "5 ,. ; ;l: s " " 1'l .. 0 .c 

;l: ;;; " :. ;: -" ., ,. ;;; 3 
" 

,. 
GROEP ONDERDEEL MOGELIJKE UITVOERING ~ "' "' ..,. -~ "' t- "' "' ~ - "' "' - -
~ HOOFDDRAAG- hout 

(vervolg) 
CONSTRUCTIE (vervolg) 

t::=î (vervolg) 
+ - - X - - - -

gemetselde, dragende muur zie buit, nwan en - Met, elwe k 

fuseedak ,r ~, 
1
1 11 

X - X X - - - , 
1
1 11 

_Ji - -- ___ .l!,_ 

sheddak 

r1 (staal) - X X + X - -

il - X X + X - -

:î:î - X X - - - -

:tf - X " - - - -

sheddak rr (beton of " + + X + " X 

staal) 

ti X + + + + - X 

shedkap {) (kunststof) + + - + + - + 

DAKCONSTRUCTII cement~bonde:i elaten: 

- lichtbetonplaten + X X + X X X + + - X . 
- grindbetonplaten - X + - X + - + + + X + 

- houtwolcementplaten + X X X X X + + + + X . 
- asbestcementgolfplaten + X X X X + - - - - - -
houtachtige J~laten: 

- geperste stroplaten - X - X X - X X - + + X 

- dakbeschot + + X X X + X X - + X X 

- geperste vezelplaten + X - X X + X X - + + X 

- metalen platen - X X + X - - X X X + X 

- kunststof platen X + + X X + X - - - - -
- plafonds X X + X X X " X - + . 

BUITENWANDEN metselwerk: 

- ~-steens met pleisterlaag - X + - + - X X X - X -
- spouwmuur - X + + . X - + + " 
- grindbetonblokken - X + + X + X . .. - X -
- gasbetonblokken . X X + X + X X + X X X 

N.B. 1) De hierboven gegeven aanduiding van geschiktheid van constructies en materialen in relatie tot een bedrijfsproces 

bedoelt niet meer te zijn dan een aanduiding; in concrete gevallen dient zij daarom alleen als leidraad. 

2) In kolom 1 - indifferent - zijn die materialen en constructies aangegeven die veel worden toegepast in de bedoelde 

bedrijfsomstandigheden. 
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Aanduiding van geschiktheid: 

in veel gevallen geschikt 

x onder bepaalde voorwaarden geschikt 

zelden !(eschikt 

blanco: geen relatie 

ë! 
" ... 
~ 

----..---------------------- 2! 
GROEP ONDERDEEL 

GEBOU\\. Bü!TEN\VAN0EN 
(n'rvolg) (vervolg) 

:IIOGE LIJKE UITVOERINGEN 

cement_g-<ebonden µlaten: 

- gr. betonplaten z. isolatie 

- ldem met isolatie 

- lichtbetonplaten 

- houtwolcementplaten 

- asbestcementgolfplaten 

- gcëxtr. asbestcem. panelen 

- geperst stro x 

- metalen platen 

- kunststof platen 

' 
BINNENWANDEN - baksteen 

fill?,ON- RAMEN 

Qj:RE 

Q®.JIB.: 
DELE'.'! 

- kalkzandsteen 

- grindbetonhlokken 

- gasbetonblokken 

- houtwolcementblokken 

- gipsblokken 

- gashelonpane-len 

- ~ipspanclen 

- geperst stro tussen hard-
board 

- lichte w:indconstructies-

- hekwerken 

- vurehout 

- geschopee:-d staal 

- beton 

- aluminium 

- roestvast staal 

FACTOREN van w<Odcrzijdse invloed van hedrijfsproces en gl'i,ouw 

:Il :: 
;; 
" ë! 
" " 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

p.m 

X 

X X 

X 

het bedrijfsproces veroorzaakt: 

'ö 
;; 
... 

X 

X 

:: 

" Q, 

s 
d .,, 
" 2! 
" -:, 

.ä 
" ., 

-:, 
·;; 
.: 
2! 
0 
N 
~ 

"' 
"' ~ 

X X + 

X + 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

ht~t hedrijfsproces is !,l.evociig 
vo0r (vL"rlanl(t): 

;; 

X 

X 

X 

X 

' X 

~- B. 1) De hierboven gegeven aanduiding van geschiktheid van constructies en materialen in relatie tot een bedrijfsproces 
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bedoelt niet meer te zijn dan een aanduiding; in c.:oncrete gevallen rlient zij daarom alleen als leidraaci. 

2) In kolom 1 - indifferent - zijn die materialen en eonstructies aan~ee;even die veel worden toegepast in de herloe!rle 

bedrijfsomst:111digheden. 

X 

.x 
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FACTORE:--; \'an Wt>derziJrlst.· invloed van bl'drijf.sproces en g-ebouw 

het bt'drijfsproccs Vt>roorzaakt: 
hl'l ht..-drijfsproces is gevoeliw; 
voor (verlangt): 

GROEP 

Aanduiding ,·an gescb.iktheirt: 

in veel gevallen geschikt 

x onder beµaalde voorwaarden geschikt 

zelden geschikt 

blanco: geen relatie 

ONDERDEEL MOGELIJKE UITVOERI?\GE: 

l31JZON- RAMEN 

öERE (vervolg) 

~ 
- getrokken glas 

- dubbel glas 

(vervolg) - draadglas 

- zonwerend glas 

- plexiglas 

- lichtverstrooiend glas 

ZONWERING - gordijnen 

- aluminium lamellen. binnen x 

DAKLICHTEN 

BEDRIJFSBU!TEN 
DEUREN 

- luifels 

- aluminium lamellen, buiten 

- rolschermen 

- geprofileerde kunststofpla-
ten 

- licb.tkappen: draadglas 

- lichtkappen: kunststof 

-• licb.tkoepels (kunststof) 

- shedkappen (kunststof) 

- ~I!..!1.?~~: 
- in metaal: 

- in kunststof: 

- vleugeldeuren 

- vouwdeuren 

- se hulfdeuren 

X 

X 

zie 

X X 

X 

X X 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

+ X 

X 

hoof, draa 

0 
7ii 

X 

X 

X 

X 

com ruct es, sb.ed 

X X X 

X X 

X 

X X X 

X 

X X X 

X 

X X X X X 

X X X 

X X X X 

X X 

Kap ( kuns stof) 

N.B. 1) De hierboven gegeven aanduiding van geschiktheid van constructies en materialen in relatie tot een bedrijfsproces 

bedoelt niet meer te zijn dan een aanduiding; in concrete gevallen dient zij daarom alleen als leidraad. 

2) In kolom 1 - i'1different - zijn die materialen en constructies aangegeven die veel worden toegepast in de bedoelde 

bedrijfsomstandigheden. 
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FAC'TORl-'.'i van wetlcrzijdse invloc.-d van bt:drijfsproc1..-s en ~ebouw 

het bf:·driJfsprocl'S veroorzaakt: 
het bPdr111sµroct:s is gevoeli~ 
,.;oor (vc-rlangt): 

GROEP 

BIJZON-

~ 

Aanduidill!l van (';t!Schikthcid: 

in vct.•l ~evaltcn geschikt 

x onder bl•paaldt· voorwaarckn 14"cschik• 

zelden geschikt 

blanco: geen relatit• 

ONDERDEEL 

BEDRLJFSBGITEN 
DEUREN 

MOGELLJKE CITVOE:RIN!il•::-f 

~ (v..rvolg) 

gelede schuifdeuren 

hddeurcn 

kantelrleurcn 

hcf-vou\vdcuren 

~eledt• hddeuren 

i-oldeuren 

~ 
(vervolg) 

LUCHT- VERWARMING 
BEHAN-
~ 

IVI'NTERVDfTJ-
LATIE 

ZOMERVENTI~ 
LATIE 

KOELING 

> 

monobloc, ~-as of olieg-estookt :... 

gas-stralin~:sverw::irm i ng 

hlowers 

rn.diatoren 

warm (hect)-water-sir" linl(s· 
verwarming 

:ürconditiomng 

natuurlijk 

vemi iatoren 

via 1fzui~ing van machines 

-.,:ia Jieconditiontng 

natuurlijk 

venti!atoren 

vi:l :-tfzuü;ing van rn:i.c-hines 

vin airconditioning 

losse koel-units 

\'ia airconditioning 

" 
X 

p. m 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

' X X 

X X 

X 

l: 

X 

" 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

N.B. 1) De hierboven gegeven aanduiding van geschiktheid v:m constructies en materialen in relatie tot een bedrijfsp1·oce::, 

bedoelt niet meer te zijn dan een aanduid1ng; in concrete gevallen dient zij daarom alleen als leidraad. 
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2) rn kolom 1 - ir1different - zijn die materialen en eonstructies aangt•geven die veel worden toegepast in de oedoe!rle 

bedrijfsomstandigheden. 
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X 

X 

X 
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FACTOREN ---a~ wederzijdse invloed van bedrijfsproces en ~ebouw 

het bedrijfsproces veroorzaakt: 
het hcdrijfsproc('S is gevot.!lig 
voor (vt'rlan~'1): 

Aanduiding van geschiktheid: 

+ : in veel gevallen geschikt 

: onder bepaalde voorwaarden geschikt 
C 

X " "' 
: zelden geschikt e "' - .g ,: 

:~ 
blanco: geen relatie "" " -::, 

" ,: 

§ 
"il ~ :n ·- ;;; ;; " 2 --g n 

" .;; j ~ s .. -" 

" " " " ~ !d "' ;; 
:3 ~ 0 :, 

" " ~ '- :, 
-" " ;;; .. ,: ;; 

" " - -" 3 ,: " .. .. !! 0 -g .. 
~ " dl .. ë 

,: ;;: "';l :ë :. E 3 0 .. ;; ö ;; ] E ] " ., 0 N ., 5 : '= 
g 

,: " 2 3 
" ~ ;; "" ~ ,: ,. "' 

GROEP ONDERDEEL MOGELIJKE UITVOERING - "' 
., ... u") ~ ,- ,, O> ~ - ,, ,., -

ml 
BEVOCHTIGING losse units X 

via airconditioning --
(vervolg) 

DROGING losse units X 

via airconditioning -

FILTRERING losse filters bij asnzuigope-
ningen X 

via airconditioning 
. 

Kl.1!q= KUNSTVERLICH- normale armaturen X - -
~ TING dampdlchte armaturen X .,. -
~ 
TING explosievrije armawren X X + 

1 
1 

1 

\\"ATER WATERAFVOER schrobputten 
AAN- t'~~ machineaansluitingen 
~ 

vloergoten 

afschot In de vloer 

WATERAANVOER > 
(koud en warm) p.m 

1 

' 

BLUSWATER-
LEIDINGEN 

.. 
N. B. 1) De hierbo,•en gegeven aanduiding van geschiktheid van constructies en materialen in relatie tot een bedrijfsproces 

bedoelt niet meer te zijn dan een aanduiding; in concrete gevallen dient zij daarom alleen als leidraad. 

2) In kolom 1 - indifferent - zijn die materialen en constructies aangegeven die veel worden toegepast in de bedoelde 

bedrijfsomstandigheden. 
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GltOEP 

~ w 

Aandui<tinK vnn l(eschiktheid: 

in veel gevnll"n l(eschlkt 

x onder b<-paalde voorwaarckn ~schikt 

1.<.'lden geschikt 

blanco: get'n n•latie 

ONDERDEF.I. 

KRACHTLEIDIN
GEN 

PERSLUCHT 

STOFAFZUIGING 

GAS 

STOOM 

VUILE-LUCHT
AFZUIGING 

MOGELIJKE UITVOF.RINGEN 

vaste aansluitpunten 

flexibele aansluitpunten 

1, 

rACTOHEN i.an wt•f:h•r7.ijUSl' invlrn·d van bC'drijfspn,c<.:s en µ;ehouw 

het bedrijfsprocL•s v<:roorzrLakt: 

"-
E 
" .,, ... 
"' ;; 
" 0 
... 
3 ] " ;l: ., 
"' ... '" 

'), p.m. 

het hetlrijfsproc,~s is gcvocli14 
voor· (vl'rlangt): 

N.B. 11 De hierboven gegeven aanduiding van geschiktheid van constructies en materialen in relatie tot een bedr11fspro.-es 

hedoelt niet meer te zijn dan een aanduiding; in concrete gevallen dient zij daarom alleen als leidraad. 
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2) In kolom l - indifferent - zijn die materialen en constructies aangegeven rlle veel worden toegepast in de 1,etloelde 

bedrijfsomstandigheden. 
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Arbeidsinspectie 1e district 

St. Servaasklooster 28, 6211 TE Maastricht 
Telefoon (043) 19251 r 

de directie van da Koninklijke 
Brand's Bierbrouwerij B.v. 

7 

Telex nr. 56873 SOZA 

Brouwerijstraat 2-10, 

WYLRE.-
L ...J 

Bljlage(n): 1 

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk 644/80 Datum 1 n APR.1980 

Onderwe~ Uitvoering Veiligheidswet 1934 in verband met da Hinderwet 

Naar aanleiding van Uw verzoek ingevolge da Hinderwet tot het 
oprichten, in werking brengen en in werking houden van het 
bierbrcuwhuis, gelegen Brouwerijstraat 2-10 te Wijlre en het 
deer da mij ·toegevoegde technisch-ambtenaar 1e klasse, de haar 
Ing. J. Wealan op 6 maart 1980 gebrachte bezoek vestig ik er 
Uw aandacht op, dat Uw verzoek door het Gemeentebestuur niet 
of niet verder in behandeling zal kunnen worden genomen, indien 
niet door mij een verklaring is afgegeven, dat daze fabriek of 
werkplaats zal voldoen aan de voorschriften, krachtens art. 6 
der Veiligheidswet 1934 gesteld. 

Teneinde niet tot het afgaven van een voor U ongunstige ver
klaring te moeten overgaan, verzoek ik U mij binnen 2 maanden 
na dagtekening van dit schrijven te berichten, op welke wijze 
da inrichting in overeenstemming zal worden gebracht mat da 
hieronder vermelde aanwijzingen ingevolge het Veiligheidsbe
sluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938. 

1. Het voorkomen en baoerken van ongevallen bij brand. 

In een werklokaal, waarvan de vloer 3 mater of meer boven of 
1,5 mater of meer beneden de begane grond is gelegen, moet, 
indien mogelijk, behalve de voor gewoon gebruik dienende 
toegang of uitgang, nog een uitgang, zoveel mogelijk aan de 
andere zijde van het lokaal aanwezig zijn, die gelegenheid 
biedt tot cntkoming. 
Hetzelfde geldt voor een werklokaal, waarvan de vloerhoogte 
daze grenzen niet overschrijdt, indien daar geen buiten
deur aanwezig is. 
Wanneer een gelegenheid tot ontkoming niet aangebracht kan 
worden, moet een gelegenheid tot redding aanwezig zijn. 
(art. 33 V. 8. f.) 
De bovengenoemde tweede uitgang dient te worden aangebracht 
op de begane grond, het souterrain, de 1e, 2e en :Se ver
dieping en in de op deze bouwlagen gesitueerde werkruimten. 

Verzoeke bij beant'Noording ons kenmerk en datum te vermelden en uiulultend te ad~seren: -1-
Districtshoofd der Arbeidsinspectie: St. Servaasklooster 28, 6211 TE Maastricht 
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Behoort bij schrijven van de Hoofdinspecteur-Directeur van de Arbeid, Hoofd 

Vervolgblad Nr. ·-········=-'1_-__ 
. 

van het 1 e district der Arbeidsinspectie d.d. --\ .. n .. J.f.R,J9.Bl\ ____ no .... .644/80 
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Model 28J 

Onder werkruimten worden hier ruimten bedoeld, waar pleegt ta 
worden gewerkt aan of ten behoeve van het vervaardigen, veranderen, 
herstellen, versieren, afwerken of op andere wijze tot verkoop of 
gebruik geschikt maken of meer geschikt maken of geschikt houden, 
of aan of ten behoeve van het vernietigen van voorwerpen of stof
fen of waar voorwerpen of stoffen een daartoe strekkende bewerking 
plegen te ondergaan, of waar handelswaar met het oog op de ve~
koop in net klein plegen te worden afgewogen, afgemeten of verpakt, 
anders dan in winkels voor de verkoop ter plaatse~ 

Daar in geval van brand een lift niet mag worden gebruikt, kan een 
lift niet als ontsnappingsmogelijkheid worden aangemerkt. 

2. De dagverlichting en het uitzicht naar buiten 

De grootte en de plaats van de lichtopeningen in de werkruimte 
moet met het volgende in overeenstemming zijn: 
1. Het lokaal moet voorzien zijn van lichtopeningen waardoor dag

licht kan toetreden en waardoor uitzicht op de omgeving buiten 
het gebouw, waarvan het lokaal deel uitmaakt, wordt verschaft 
vanaf de plaats waar arbeid wordt verricht. 

2. Met betrekking tot de grootte van die lichtopaningen moet 
aan da twee navolgende voorschriften voldaan zijn: 
a. het gezamenlijk oppervlak van de lichtopaningen waardoor 

daglicht kan toetreden, moet tenminste 1/20 van het vloer
oppervlak van het werklokaal bedragen, an 

b. de gezamenlijke breedte van de lichtopeningen waardoor uit
zicht op de omgeving wordt verschaft, moet tenminste 1/10 
van de omtrek van het warklokaal bedragen. 

3. Indien da naleving van da norm, bedoeld in het tweede lid, 
onder b. niet mogelijk is of ten dele niet mogelijk is or in 
redelijkheid niet kan worden geverd, kan volgens onderstaande 
tabel van die norm worden afgeweken: 

Indien het uitzicht via ramen 
met een gezamenlijke breedte 
gelijk is aan onderstaand 
percentage van de omtrek van 
het lokaal: 

10 
8 
6 
4 
2 
0 

dient het oppervlak van alle 
lichtopeningen in het lokaal 
(inclusief lichtopeningen in 
het dak) tezamen tenminste 
onderstaand percentage van het 
vloeroppervlak van het lokaal 
te bedragen: 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

4. Werkruimten, van elkaar gescheiden door wanden die voor meer 
dan de helft uit helder, doorzichtig materiaal bestaan, worden 
voor de toepassing van het tweede en derde lid als een ~erk
ruimte beschouwd. 

5. Dit artikel is niet van toepassing, indien de aard van het 
werk zich tegen toetreding van daglicht verzet of indien in 
de werkruimte overdag door niemand gedurend meer dan twee uren 
~,-.ho.;r.f M1o...,.t""\"- +-- ,. __ ,...: ___ •·---.: -L.L 



Behoort bij schrijven van de Hoofdinspecteur-Directeur van de Arbeid, Hoofd 

Vervolgblad Nr. ···-··=--2.:-__ _ van het 1 e district der Arbeidsinspectie d.d. ..... LD .... Af.R:..f9.60. _______ J:to ..... 6.A4/80 

1 

t~ 
7 

7 

' 

Model 283 

3. Het voorkomen en beperken van het in brand geraken of exploderen 
van gevaarlijke stoffen. 

1. Indien brandbare of explosieve stoffen die behoren tot een van 
de klassen Ia tot en met VII, omschreven in artikel 2, eerste 
lid, onder à, van de Wet Gevaarlijke Stoffen of de dampen of 
nevels van die stoffen aanwezig zijn, moeten voorzieningen ge
troffen zijn, dat het gevaar dat zij in brand geraken ~f 
exploderen, wordt vermeden; · 

2. De voorzieningen die ingevolge het eerste lid getroffen moeten 
zijn, moeten in elk geval zodanig zijn, dat: 
a. ongewilde ontsnapping of verspreiding van een stof; 
b. ongewilde vorming van een brandbaar of explosief mengsel 

van een stof en lucht; 
c. ongewild contact tussen een stof en oxyderend materiaal, 
zoveel mogelijk is tegengegaan. 

3. Voorts moeten zodanige voorzieningen getroffen zijn, dat in
geval zich met betrekking tot da stoffen een brand of explosie 
voordoet, de gevolgen daarvan zoveel mogelijk worden beperkt. 
{art. 22 an 23 v.a.r.) 

Voor wat betreft Uw koelinstallaties, waarin onder andere ammoniak 
als koelmiddel wordt gebruikt, worden aanwijzingen.over da uitvoering 
van het bovenstaande gegeven in: 

NEN 3380 Veiligheid van koelinstallaties; 
\ 

Da opslag en het vervoer van ammoniak (eerste druk 1973) 
Directoraat-Generaal van de Arbeid te Voorburg, Postbus 69; 

bijgaand publikatieblad P. no. 142 onder 5.3., 5.4. en 5.5. 

• • ,_ 1 

De Hoofdinspecteur-Directeur van de Arbeid, 
Hoofd v/h 1e district der Arbeidsinspectie. 
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Cire. C.B.!L 
No. 2901 

17 maart 1980 

Ri~!:t ~ ijnr;n - c.q. ei Een ~et. betr-ek!~!r:; :.c~ 'ie 
!'""ic:~:.iL,: v~'1 si!.Qbe~~rijvc::1 !. . 'l .:~1. ~t.c:~e;•:plcs:!.e 

1:.ecb .... -iische in-

Deze instructies hebten be:.re~king op de hierna genoemàe onderwerpen: 

I Betreffende de bouw. 
II Over de technische in:-icl1ting c.q. installaties. 
III Het onderhoud. 
IV Werkvoorscb..:-iften. 
V Het aarden. 
VI De electrische installaties. 
VII Brandpreventie. 

I. De bouw 

1-1 Silo's-l:::ur~~ers et.:. etc. in geslote:1 vorm uitvoeren. Geldt ook 
~i voor opsiaó oij derden. 

I-2 Silo-boven c.a. ootouw in lichte constructie uitvoeren. 

I-3 

I-4 

Noot: Ook in ge•ral van tetonnen silo's is r..et aan te bevelen de boven
c.q. opbouw i::. licl::-:e :netalen spanten uit te voe::-en. Wanden en daken 
bijv. in alu:ni:üum of gec::,at.e ;::laa-c uit te ·1oere:1, teneinde ~o-c een 
ger:..c::.te dr.:i.afleidi::.g t.e kar.:en. In het. algerr.een onbrac.dbare touw 
~n/of isolatie materialen toepassen. 

Si lo-afdel-:ki!".;; 

Als nuttige belas:.i::.g alleen te rekenen~et. perscn~nverkeer.· 
Rict:tlijn: n~t.ti~e belastin~ + 2,0 k~Um~ (200 k.;/m.:::). (Cpgave D.H.V.) 

Silo-dake:1 

Zo licht :nogeliJl< (::i.e I-2). 
2 2 

Toelaatbare nuttige last max. 1,5 kN/m (150 kg/m ). 

Noot: Voor- het betr-eden van r.et dak (eisen :;randweer - insoecties, etc.-e+.c) . ' 

looppaàen voorz~en voor een hogere nuttige last.. 

I-5 Voorzie:ür.:::en ·,c~:- :-.et betrede:-: ·:an .:es:!.~ten silo's - bunkers, etc. ei:.c. 

I-5-1 

De toegangsopen:ng(en) in de afde~~~Dg van een gesloten silo dient(en) 
een dag~aat te bezi :.ten van ter .. .-:lins-.e ÓO er:, en van een opstaande ranè. 
Deze opening(en) dient(en) te zijn afgedek:. ~et een naar buiten schar~iere~è 
of in geleidingen ve:-schuifbare roost.ers en luiken 

(zie p~blicatie Arbeidsinspectie? no. 140 onder 3.5.1.) 

T.b.v. r.et ir:wer..:::z :::s-::-ecteren •:ar. sil..:i-cellen 

a) Silo's t/~ 10,- ~ too~~e 

D.m.v. (een) ~e,:,alen ladder(s) of rijen van klimijzers of een ver
plaatsbare ~3::;s~ei~er (hangs~..:iel). 3ie voor hangsteigers ;~blica~ie 
Artc:dsins;ectie? nc. :20. 
Ladders r:ioet~n zi~n geaard. 

Hie:"'vocr :::..;n a:l~~n tani:::eiger~ ::.q. st.::,el-=n toë:gelaten-. Se·iier ... ir1~ 
van l:è--:. lir::::-·:1erk :=ioe-: cu.:. t.en de si.:.o f·2.aats·.r.:.r;der1. 
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Vloeren - piafonds - deuren, etc. etc. zo glad mogelijk uitvoeren. 
Venstertan~en - ric~els - dorpels, etc. vermijden. 

I-7 Toe- resp. ~i~~angen van silobedrijven 

I-7-1 

a) 

b) 

Het 'leilighe:id.sbeslui t '✓Oor fabrieken of werkplaatsen 1938 stelt 
hierover: 

Inàien silodek (werklokaal) 3,- mof meer, boven en 

indien ·,.;e:-1-:ruimten onder silo's waarvan vloer 1, 5 m of meer, beneden 
de begane grond zijn gelegen, moet indien mogelijk, behal•re de ge
brui~elijke tee- en/of uitgang(en), neg~ uitean5, zoveel mogelijk 
aan de ar.dere zi.jde van het lokaal aanwezig zijn. Ir.àien e.e.a. niet 
mogelijk is dan moet een gelegenheid tot redding aanwezig zijn 

I-7-2 Tracoen (i.v.m. vluchtmogelijkheden) 

I-9 

Inàien het silodek 3,- mof meer boven begane grond niveau is gelegr~ 
en een gedeelte van de wegen, waarlangs de begane grond buiten het 
gebouw moet kun:.en worden berei:et, doqr t.rappen wordt gevor-~d, :nceten 
bij afwezig~eid van een buitentra~ in ,~n der wegen die trappen bra~d
vriJ en s-::.or'àich:. van de omringer:è.e .:-uimten zijn afgescheiden. De in 
de afsci-:eidingen aanwez:.ge deuren moet.en brandwerend en zelr'sluite!"ld 
zijn en zonder ~iJzondere krac~~sinspan.~ing te openen zi~n. 
We~en en uitgangen, niet voor gewo~n ge::ruik dienende, moeten aan de 
z1Jde van de ·11er!<lokalen door een duid.elijk opschrift 11 noodu·1 tgang~' 
z1Jn aangeduid (noodverlic~tir.g ! ). 

Noot: Onder "brandwerend" te verstaan: •voor een pe-riode 
van tenminste 1 uur. 

Betor1r.en en/::f :::etalen siloë;ei:::ouwen dienen :.e zijn geaard. 
Niet via de tcwa;ening van de fundaties, echt.er d.~.v. geslagen electroden, 
al dan niet ver::cnd"'n dcor koppel- of ringleiiinëen. 
Raadplee6 :ie norm "3liksE::::.:1fl-::i:ierinstalla :.ies" vo"gens NEN 1 Cl 4. 

Br3.ndcre•,entie 

Aan te bevelen is, zoal al niet vereist, een droge brandleiding voor het 
silocomplex te voor-zien en verder de voorschriften van de brandweer dien
aangaande op te volgen. 

II. Over de ted:rü sche inrichtir.5en c.a. installaties 

II- 1 Alger.:een 

Alle a~?ara:.uur, zoals transportele~enten - reinigings- en sorteerap;aratuu:· 
mout er../of rijst:::olens - weegschalen - stoffilters,of in het alger.:een stof
afzuigins~~lla~ies, etc. etc. zoveel mogelijk in een gesloten stofdichte 
uitvoering toe te passen. 

De in II-1 ~~,,•:)er.de ap;:arat-:..:.ur cp één of rr.eer-::.ere a:'zui~installaties aan 
te slu:. :-=r., ;1aa!·door een lichte o:-,derdru~ in de ins-:a:latie ont.st.~a~ •. 
Bij o~va~g~i~~e ins-:allaties het. af=uigsystee~ !n van el~aar ;esc~~~a~~ 
~~re--=;:-~:-: ·.:.€: ·.,~·:·~e~e!1 Cï.l ~'''=nt:.i.e:le •~:<ç-i! ::s:.~ o·v·e:s13.; z~veel mog~::.J:--: :e 
voo:-kc~~n. Afzt1iginst.allat.ies in scpa~at.e ~.q. goe~ af~esc~ciden ruict.dn 
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Geen roestva~tsta~l (slijtvaste plat~n!) =n g~en niètgsleidenà= 
en/cf anti-m~~n~:isch~ metalen to~pass~n. 

Aansluitir.gen .:!.9.. verbindingen van ;iiJpen resp. (stof)buizen 
d.m.v. kl~moand~n - koppelin6 ~n en flenzen uitvoeren. 

II-4 Vreemde mater!alen 

II-4-1 

II-4-2 

Maznetiscte materialen 

Voor de verwijdering hiervan perma."'lente en/of electro magneten in 
de produkt.stroom te plaatse::1. Bij stroo::.uitval, in geval van electro 
magneten, mag ijzer niet in de apparatuur terecht ~-unnen komen. 

Niet-magnetische materialen (geldt alleen voor mouterijen). 

Indien er voldoer.de verser.il in dichtheid is tussen de materialen 
kunnen deze worden verwi~è.erd door gebruik te maken van pneumatisc~e 
en/of mechanische afscheiders c.q. reinigers. 

II-5 Elevatoren 

I.v.m. kans op slippen van de band en daardoor een mogelijk ontoelaatbare 
temp. stijging in Je elevatoren, op de onderas een toerer.talbewalcer te 
monteren, waardoor het slippen gesignaleerd worden kan en de installatie 
kan worden gestopt. 

II-6 Temcer 0 tuur-meetinstalla:ies 

Gerstsilo's van ee~ te~:perat.uur-meeti~stallatie te voorzien teneinde 
ontoelaa <;ca!"e temp. ·;erhogi.r.gen i. -✓• m. r-.et oni:staan van b!"oei tijdig 
te signaleren. 1/cor ~outsilo 1 s is een dergelijke installatie niet nodig. 

III. Het onder~oud 

III-1 Stof cp vloeren en/of apparatuur door een aparte stofafzuiginstallatie 
en/of -✓erplaa:.sca:-e ir.dustrie-stofzuiger-s regelmatig te ver•:/:!.jderen. 
Bezems zo min ~ogelijk georuiken en eventueel alleen dan nog zachte 
bezems. Geconstat~ 0 rd wordt dat door gebrek aan personeel het schoon
bcud.en nad~lig b-;::.r.vloed wordt. 

Als norm voor stot'concentra-:ies in stoffige werklokalen wordt aangehou
den:~. 10 mz /:nJ. 

III-2 Alle apparatuur (zie II-1) zoveel mogelijk stofdicht houden en weer 
rnaken,na wijzigingen - onderhoudsceurten - aanpassingen, etc.-etc. 
E.e.a. te cerei~en d.m.v. een P.0.-systee~. 

III-3 D.m.v. een goed smeer-- en onderhoudssysteem (P.O.) kunnen de gevolgen 
van wrijvi:-:s word.en ver:r.eden. H:ert.oe dragen bij: 

III-3-1 - Het smeren 'lan lagers en asblckken met de juiste voorgeschreven 
vetsoo!""'ten. 

III-3-2 

- Goede uitli~ni:-:g van de assen. 
- Bij V-s-:-:aaraar:è.!"ijvir.ge:1 er•:cor zorgen èat alle snaren aanwezig 

zijn en i"dien één snaar ~eet worden vervangen, all~ snaren ver
vangen wc~de!1. S~a!"e:1 diene!"l van a!"!t.i-~:.3tisch :.:?-:.e:-iaa: te zijr.. 

- Transportelexenten niet te lang onbe2.ast laten lopen. 

In geva.:.. ·;an .st.o[opr:opir.g in :::ceilij% t.oeg:ir..keli~ke plaatsen, •,oora:: 
in è.e ap~ara:.t.:~.:~: !'"liet di~ st.:,!..'"' : ..... ·~~~!":ten -:.e -:ler~t1iJderen d.m.v. pe~s-
1 ~; ~ :'"". -- ~ . ".i ■ :7i . ~ ';'. ·.-: °. ~•_r C> ! ~ ~ ·.: .Ê. :-) (: • - ~ -. :, : • 
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IV-1 Een atsolt:-...:t r00:-:.·-11::'~t::i i.~ in te 3tellen e:1 het tcela~en van bijv. 

e!ectr. k~c~~l:Jes m~ei warde~ verboden. 

IV-2 Het geb-:--ui~ •;an l::ioi,ii!:r'.cen is vertoden. 

Noot: Voor inspectie van siloccllen verplaatsbare schijnwerpers toeoassen 
( zie P 140). ·✓ oor hu.:.pverlichting armatur-en me--:. eigen 
stroombron, zoals batterijlampen en persluchtlampen toepassen. 

IV-3 Lassen - brar.den - slijpen e.d. 

Deze werkzaarr.heden zoveel mogelijk vermijden. Indien onvermijdelijk, dan 
met inachtneming van voldoende te treffen maatregelen c.q. voorzieningen 
uitvoeren, zoals: 

- Bedrijfsleiding inlichten en schriftelijk toestemming laten verlenen. 
Er moet dan gezorid werden da:_: 

- de apparatuur is uitgeschakeld in het ge~eelte van het bedrijf waar 
wordt gelast, etc. etc. ~ 
de app3.ré!i::1yr:- van. oir::-:en en bui ten goed is schoongemaaki:. en afgedekt is 
met orandvr~Je de~en~. 

Stof binnen een straal van.:!: 10 :n is •;erwiJdercl. op vloeren e.d. i.v.m. 
reikwijdte van lassp.t.ten - vonken e.d. 

- Bij sl:Jp~·1erkzaar.-~ec.~:1 secn.i.::.~: •.;cr:it. ser::aakt van een vonkenscherm. 
Vloere:1 z::.Jn sc::ocr.ë;'=':::aa:--:~ en ct:vcchtie;::.. 
T1Jd"''1S deze wer!-:::aar.;heden eer. ex-:.ra ma~ aanwezig is van de bedr. brand
weer met brandblusser. 
Na afloop •;a.'1 de wer-tzaamhede!'l ::;eed gecont:-oleerd wordt of er gee:1 
smeu1Pnd si:.0f a~wez:g i~. . . . 

- Bui tenfir::ia' s op de toog--:.e zijn ·,an geldende voorschriften vóórdat ze 
met hun wer-k cegir-~'"len. 

IV-4 In geval van br-a~d: installaties s1:opzetten en bij brand in silocellen 
nooit de cellen te ledigen. 

v. Het aarder. 

Alle apparatuur dient 
en oo ~Jn c~~~ geaard 
aard.poter, :.iaa l, zodat 
koer.en. 

electrisch geleiàe:1d met eU:aar verbcr..den te zijn 
te zijn. Cp deze ~aüic:L· zijn alle -ieler. op éénzelfde 
vonkvorr.iir.b van tet ene deel op het andere word~ veer-

/(moet door derd:n verricht werden) 
Noot: - ?eriodieke con-:role hierop is ve.!:'eist,/vooral na r.et aanbreng•.m 

van veranderinge!'l - ombouw - reraraties - uitbreidingen, etc. e~c. 
Aarding kan onder-::-r-o::en zijn doo.!:' kunststof materialen - paickingen -
roestvor~ing e.d. 

- Elevatorba:-ièen - flappen - drij f;•iemen e.d. van rubber, dus niet -
geleidend ~a~eriaa:, kunnen door anti-statisch rubber wn~den 
vervan~en. ·n 

- Apparatuur voor het laden en lossen (gerst en/of mout verzencing 
per as of per- lichter) dient ;eaard te ::ijn en electris~h 3e::..eider.d. 
te zijn ver::c::è.en. 3la::ë;en iie:1e:: ë;ewape!'"!d te zijn. 

- De buizen ·12.n !".et s:.cfa:ï:'z,.:::.E:;S~'S-:E:em dienen t.e zijn geaard. 
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VI. De elec~riscti~ ir:st.alla+:.ie 

VI-1 Electriscte açparatuur, bijv. bes~urings- en regelpanelen - licht- en 
kracn:ta:teri~en - ver~~eltorder., e:c. e~~- ~nderbrengen in s~ofarme 
ruimten en al of niet ond'=r lichte overdruk hcuden. 

VI-2 Verlichting 

Verlichtingsbronnen stofdicht uit te voeren (gloei - TL - natrium lampen). 
Alle lampen dienen dus een omhulling te hebben. 

VI-3 Elect.rische ins~allaties in silobedrijven moeten wat Nederland betreft 
volà.::ien aan de voorschriften ·1e:::-vat in de NBl 101 O "Veiligheidsvoorschrifte?! 
voor laagspa:mingsinstalla ties". 

Noot: Hoofdstuk III geeft alge~ene voorschtiften. 
Hoofdstuk VI en IX geyen aanvullende voorschriften voor installaties 
in stoffige ruimten en voor ruimten met stofont~loffingsgevaar. 

VT-4 Bescher:r.ingssraad 

Machines en transfor~atoren voor algemene voorzieningen, schakel- en 
verdeelinrichtingen, elec~rische toestellen, motoren en toebehoren moeten 
van stofdichte uitvoering zijn. 

Noot: In de norrr.en Në::~ 1C034-5 (I.E.C. publ. 34-5) "Graàen van cescter:ning 
van electrische :r.achü:esu en NEl! 10144 (I.E.C. publ. 144) "Graden 
·van bescher:ning van laagspanningssc::akelmateriaal" wordt een stcf
dichte uitvoering aangeduid. met.!? 54. 
Een ui t:~r.~er:~ ·.,crd.:. ge:::aakt voo:- ·.,1a!'ldcontactdc:en, waarvoor een 
bescherrr.i;:gsë;r:ad. •,an :? '1--l. geldt.. 'foc:·sc:-:.rir'i: is wel àat de i:woer
ocenin~ voor de con"tac:st.op naar te~eden wijst. Ccntactdozen ~ce.:.en 
van een t:l ::::-:e~:se1. : a:':!ich:.:.r:g I? :!_:;) en va.-. een •1er;;r<::-!'lè.eli~r:. ~:~:.:.~.;; 
zijn voor::.en, ·.,aardoor het 1::st.eken en uitnemen van de cont.ac.:.st.;)i;;_;e:: 
steeds strc~,~l.0,:is :ean geschieden. 

Wandcontactdozen moeten zijn geaard. 

- Uit het voorgaacde blijkt dat ex:)losievast.e electrisc~e anparatuur 
niet vereist is in stoffige ruimten (wel in geval van.gase.x:,losiegevaar). 

VI-5 Niveau- en temo. rr.etin.::en in silo's 

Meetkabels voor niveau- en temp. :netingen mogen in silocellen gebruikt 
worden. Deze worden als intrinsiek·;eilig beschouwd, d.w.z. dat door de 
inrichting van de stroomketens ook bij defecten geen vonken of verhoogde 
temp. kunnen optr~den, die aanleiding geven tot ontsteking van een om
ringend ontplofbaar men5sel van stof en lucht. 

VII. Brandpre•,ent.i e 

VII-1 Brandblussers periodiek controleren. 

VII-2 We+,en waar deze ziel: bevinèe!1. 

VII-3 In ge•,al va:1 brar.d: installaties stcpzetten. 

VII-4 Nooit r:1et gesloten waterstraal op stof inspuiten. 
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VII-5 3rande:-:d of srnt:u!.end stof - br·3.rld in sil.:)cello::n eerst rn~r. 
(bij·:. kool zuu!") de v,.1u.:-::aar:i be:ie~:ken. 

VII-6 Bij de be:i!"iJfsb:-ardwe-:?:- -::e:n "silom.:in 11 te hebben. 

VII-7 Te rapporteren hoe, jccr wie, en m~t welk~ frequen~te de cent.rol• 00 
aanw.:Zièheià en goede we.:-king van d::: blusmi.jdelen wordt ui t.g';!•tce~. 

Zoeterwoude, 15 juni 1978. 
FvRo/dU/CK 

• 

• 
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VOORWOORD 

Dit r~pport is het resultaat van een literatuurstudie naar de silopro

blematiek. Voora.1 het probleem van de aan te houden silobelasting, dat 

voor de ontwerpend ingenieur van uiterst belang is, wordt in dit rapport 

besproken. 

D~t dit een probleem is mQg wel blijken uit het relatief groot aantal 

schadegevallen aan silo's, ook van recente datum, ten gevolge van een 

verkeerd aangenomen silobelasting. Ook in Nederland is deze problematiek 

&an de orde. Zo organieerde de Betonvereniging op 5 jiJmi. 1984 een zoge

naamde Silodag om de ontwerpend ingenieur vertrouwd te maken met de 

specifieke problematiek in de silobouw. 

Ik hoop dat dit rapport in ieder geval ertoe bijdrr.agt deze siloproble

matiek te erkennen en misschien zelfs aanzet geeft tot verder onderzoek. 

Een woord van dank en waardering is zeker op zijn plaats voor de interes

se en steun van alle mensen,en met nlSille ir. C.J.M. Schiebroek van het 

ingenieursbureau Schiebroek-Struik b.v. te Eind.hoven, die hebben bijge

dragen aan de totstandkoming van· dit rapport. 

Bocholtz, no'Vl8mber t984 Ben Ewals 

. lJ\i,Ali\, ~-.. ,}\,.,•f/J . HWI 
,#lt;',· 
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INLEIDING 

Bij het ontwerpen van silo's, voor opslag van mout en ma!s, in het ka

der van mijn afstudeerproject: BROUWERIJ T~ WIJLRE "konstruktie als dra

ger van vorm en functie", kwam ik al gauw in aanraking met de specifie

ke problemen binnen de silobouw. Vooral het probleem van de aan te hou

den ontwerpbelasting voor silo's vormt voor de ontwerpend ingenieur een 

urgent probleem waarin de nodige inzicht verkregen dient te worden. Dit 

was voor mij aanleiding tot een literatuuronderzoek waarvan de resultaten 

zijn opgenomen in dit rapport. 

Omdat er vaak geen duidelijk antwoord mogelijk is op de vraag hoe groot 

de maatgevende silobelastingen tijdens vullen, opslag of legen zijn waar

op de silo berekend dient te worden, worden in dit rapport vooral de fac

toren die van invloed zijn op de optredende ~ilodrukken besproken. Aller

eerst wordt echter een algemeen beeld ge2chetst van allerlei aspecten in 

de silobouw. Ook de aard van het stortgoed, dat grote invloed heeft op 

de optredende silodrukken, komt hierbij aan de orde. Nadat veel gebruikte 

symbolen en definities verklaard worden, wordt nader ingegaan op verschil

lende silotheorieën en silovoorschriften. De silotheorie van Janssen is 

van wezenlijk belang omdat in vrijwel alle silovoorschriften en andere silo

theorieën juist de theorie van Janssen alR grondslag dient voor het bepa

len van de maatgevende silodrukken. De silotheorie van Jenike c.s. is in

teressant omdat deze vrijwel als enige theorie uitgaat van een teestand 

tijden~ legen,van de silo. De Duitse silovoorschriften krijgen in dit rap

port de nodige aandacht omdat ze ook in Nederland veel gehanteerd worden 

om de silodrukken te bepalen. Zoals ook uit de historische ontwikkeling 

binnen de silobouw blijkt is al door menigeen onderzoek gedaan naar het 

probleem van de optredende silodrukken. Mede door het groot aantal fac

toren dat van invloed is op de optredende silodrukken is dit probleem echter 

nog altijd niet helemaal opgelost. Vooral de opslag van cohesieve stort

goederen leidt nogal eens tot ernstige problemen vaak gepaard gaand met 

behoorlijke schade aan deze silo's. Er is dan ook nog veel onderzoek no-

dig om te komen tot reële, betrouwbare maar ook eenvoudige rekenregels 

voor het bepalen van de maat.gevende silobelastingen. 
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1 A.WEMEEN. 

1 .1 S Silo-omschrijving 

H'•t woord "silo" is van Jlauretaanse oorsprong en doelde oorspronkelijk 

op ondergrondse bewaarplaatsen, van kleine afmetingen, voor opslag van 

granen en v•evoer. Tegenwoordig wordt onder een silo een veel grotere 

·opslagruimte verstaan waarvan de hoogte h veel groter is dan zijn breed

te b~ Door deze grote h/b verhouding wordt een deel van het stortgoed

gewicht door wandwrijving gedragen. Door deze zogenaamde silowerking 

nemen de vertikale en horizontale silod'rukken niet lineair toe met de 

stortgoeddiepte maar zijn asymptotisch begrensd. Bij een bunker daar

entegen is siloverking, door geringere verhouding h/b,te verwaarlozen. 

De grensverhouding van dit verschijnsel ligt ongeveer bij een verhouding 

h/b=1,5. (fig. 1.1 ) 

Silo's dienen nu voor de opslag v.an allerhande soorten stortgoederen 

en beschermen deze tegen weersinvloeden. Wat silo's zo aantrekkelijk 

maakt is een doelmatige combinatie van vullen, opslag en legen: op een 

zo klein mogelijk oppervlak met gebruikmaking v,an de zwaartekracht en 

besparing aan arbeidskrachten~ 

b 

~ ...... . . . . . . . . . · .. 

. . . . . ..... 

. . . . . . 
. . . . ·. 

... . . . . . . · .. 
. ·_. ·: .. . : 

h 

silo:h/b groter 1,5 

fig. 1.1 silo-bunker 

b 

. . . . 
·. · .. ·. ·. :· .... 

h 

bunker:h/b kleiner 1,5 
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1.2 S Siloblok 

Grotere silocomplexen bestaan uit een aantal siloblokken die weer zijn 

opgebouwd uit een aaneenschakeling van silocellen met de nodige trans

portinstallaties. Zo'n siloblok, die ook wel kortweg silo wordt genoemd, 

wordt aan de bo,wnzijde afgesloten door een silodek met vulopeningen 

waardoor de silo gevuld wordt. Aan de onderkant van de silo bevindt zich 

een silobodem, die horizontaal is aangebracht, of een silotrechter met 

uitloopopeningen waardoor de silo geleegd wordt. (fig. 1.2) 

Het horizontaal transport van het stortgoed gebeurt gewoonlijk met trans

portbanden of kettingtransporteurs. Het vertikaal transport vindt plaats 

met behulp van elevatoren. Het legen van een silo gebeurt meestal door 

middel van de zwaartekracht. In sommige gevallen, indien het stortgoed 

slechte stromingseigenschappen bezit, vindt het transport plaats door 

pneumatische leidingen of schroeftransporteurs. Het legen van de silo 

gebeurt dan ook met pneumatische of mechanische hulpmiddelen. Vooral 

bij het legen met behulp van de zwaartekracà~ moet aan de vorm van de 

uitloop en aan de grootte van de uitloopopening speciale eisen worden 

gesteld om continu legen mogelijk te z~ken. 

De plattegrond en de doorsnede van een siloblok worden voor een groot 

deel bepaald door de bereikbaarheid voor de verschillende transportin

stallaties. 

V 

. .. . . : ... ·:: .:· ::. 
..... :9'.>: · .. :._ .. ~-.-·: 

.. - . 

a 

0 i 

C 

a-aan- en afvoer stortgoed 

••elevator 

c=silocel 

vsvulopening 

u-uitloopopening 

t=uitlooptrechter 

h•horizont~al transport 

fig. 1.2 doorsnede van siloblok met transportroutes 
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S Silo-bouwmateriaal 

Verschillende bouwmaterialen zijn al gebruikt om silo's te bouwen. Vele 

faktoren zoals de aard van het stortgoed dat opgeslagen dient te worden, 

het gebruiksdoel van de silo, de siloafmeting en bouwtechnische en eco

nomische overwegingen spelen een rol bij de materiaalkeuze. 

Hout, metselwerk en stampbeton worden weinig meer toegepast in de silo

bouw omdat deze materialen slechts geringe trekkrachten kunnen opnemen 

zodat de siloafmetingen beperkt blijven. Hout heeft bovendien het nadeel 

dat het relatief veel onderhoud vergt. 

Staal en aluminium worden zowel toegepast voor de bouw van losstaande 

silo's als voor siloblokken. Hoge treksterkte van het materiaal, gering 

eigen gewicht van de silo, relatief snelle bouwtijd en betrekkelijk hoge 

restwaarde bieden deze materialen voordelen. 

Gewapend beton wordt veel toegepast bij de bouw van grotere'silo's. 

Door voorspanning en prefabiricage zijn deze silo's konstruktief verbeterd 

waardoor nog grotere siloafmetingen bereikt kunnen worden. Eigenschappen 

zoals willekeurige plastische vormge'Ving, hoge korrosieweerstand, ook 

in aggressief milieu, grote stootvastheid, tegenover staal geringe warm

tegeleiding, grote resistentie bij hoge temperaturen en betrekkelijk 

gering onderhoud zorgen voor een veelvuldige toepassing van beton in 

de silobouw. 

Kunststofsilo's tenslotte worden tegenwoordig veel toegepast in de land

bouw- en pluimveesector. Deze silo's komen kant en klaar uit de fabriek 

en blijven transportabel. 
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1 .4 S Silo-ontwerp 

Grote silocomplexen staan bij voorkeur 1n havens en bij spoorwegstations, 

daar waar wisseling van transportmiddel, boot, trein of auto, opslag en 

overslag van stortgoederen noodzakelijk muakt. Bovendien staan grotere 

silocomplexen bij stortgoed-verwerkende industrieën waar opslag van 

stortgoederen in silo's dient als noodzakelijke buffer. Silo's bepalen 

alleen al door hun hoogte en hun massa, nog meer dan de meeste overige 

industriegebouwen, het omgevingsbeeld. Architektonische vormgeving is 

d~n ook naast funktionaliteit en konstruktief ontwerp eveneens van groot 

belang bij het ontwerpen van silo's. Alleen samenwerking tuseen opdracht

gever, werktuigbou,rkund.ige, konstrukteur en architekt zal leiden tot 

een silo-ontwerp dat voldoet in zowel economische, funktionele, konstruk:

tieve als esthetische zin. 

De silovorm waarmee dit bereikt wordt kan verschillend zijn. Konstruk

tief gezien is de ééncellige ronde silo het meest logisch omdat bij 

gelijkmatige silo,r,ulling en c•ntrische leging in principe geen buigend 

moment ten gevolge van de silobelasting kan optreden, afgezien van 

randstoringen. De silodrukkett:worden geheel opgenomen door normaalkrach

ten:. (fig. 1.3) Wanneer deze ronde silocellen door tussenwanden onder

verdeeld worden of met elkaar worden Terbonden,gaat deze gunstige krachts

werking verloren. 

fig. 1.3 ronde silovorm-cirkelsymmetrisch~ belasting-trekkrachten 

Naast deze in principe gunstige ronde Yorm, zijn vele andere silovormen 

ontwikkeld die vanwege andere aspecten zoals uitbreid~aarheid, sehakel

baarheid en economisch grondgebruik voordelen bieden. (fig. 1.4) 

fig. 1.4 andere silovormen 
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1 .5 S Stortgoederen 

Onder stortgoederen verstaan ve niet verpakte stortgoederen die los 

getransporteerd en opgeslagen worden. Indeling van stortgoederen naar 

herkomst en vervaardiging geeft een globaal overzicht Ta.n de 'ftle soor

ten stortgoederen: 

- Ruwe landbouwprodukten zoals granen, peulvruchten, oliehoudende 

zaden, noten en aardappelen. 

- Bewerkte landbouwprodukten zoals meel, suiker, mout, mengv-oer, 

sojaschroot en zetmeel. 

- Ruwe industriële produkten zoals e;rind, zand, klei, erts, kolen, 

kalk, cokes en zout. 

- :Bewerkte industri!le produkten zoals cement, gips, as, kolengruis, 

kunststofgranulate.n. en kum3tmest. 

Indeling van stortgoederen na.ar materiaaleigenschappen is natuurlijk 

van wezenlijker belang vooir het ontwerpen Tan silo's. Echter zowel ma

teriaaleigenschappen. van de afzonderlijke deeltjes of korrels zoals 

vorm, grootte, samendrukbaarheid, hardheid, opperYlaktegesteldheid, 

chemische saman:stelli:cg als materiaaleigenschappen Tan het stortgoed 

in zijn ge••l zoals dichtheid, natuurlijke hellingshoek, wandwrijv.ings

hoek, hoek van inwendige wrijving, cohesie, varmtegeleidin:g, cosolida

tieëffekt en stromingseigenschappen zijn moeilijk in exacte vaarden 

uit te drukken daar deze van zeer v-ele factoren afhankelijk zijn. 

Verschillende stortgoedeigenschappen kunnen "nog11 niet met bevredigende 

F nauwke~righeid bepaald worden. Sommige resultaten van stortgoedeigen

schappen zijn zelfs afhankelijk van de gekozen onderzoekmethoden. 

Resultaten uit onderzoeken aan schaalmodellen moeten met de DX)dige voor

zichtigheid gehanteerd worden omdat ze afhankeliJ"k zijn van de 

afmeting en VJOrm van de silo. Bovendien zal men rekening moeten houden 

met de variërende omstandigheden waarin een stortgoed in een silo kan 

Terkeren. Materiaalgegevens van stortgoederen in handboeken en normen 

moeten dan ook gezien worden als globale grenzen waartussen de waarden 

van: de stortgoedeigenschappen kunnen vari!ren. Het blijft noodzakelijk 

de waarden van verschillende stortgoedeigenschappen door experimenteel 

onderzoek vast te stellen. 
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Bij konstruktieve berekeningen van een silo zijn met name de mechanische 

stortgoedeigenschappen zoals volumegewicht, cohesie en hoek van inven

dige wrijving van belang omdat deze de gi,ondslag vorm•~ voor het bepa

len van de silobelastingen en voor het gedrag tijdens stromen. Bij het 

karakteriseren van de mechanische stortgoedeigenschappen wordt meestal 

uitgegaan van de kennis Tan de grondmechanika. In de grondmechanika 

wordt de gl'enstoestand tussen rust en beweging in beschouwing genomen 

waarbij wordt uitgegaan van onsamendrukbare grond in een oneindige half

ruimte, een ruimte die naar boven door een horizontaal vlak is begrensd 

en in alle andere richtingen onbegrensd is. Stortgoed daarentegen is 

meestal niet alleen samendrukbaar maar b.evindt zich bovendien: in een 

begrensde ruimte, de silo. Daarbij is stortgoed niet homogeen, niet 

isotroop en is de vervormingskarakteristiek niet lineair. De mechanische 

stortgoedeigenschappen zijn daarnaast ook sterk afhankelijk van de con

dities waarin het stortgoed verkeert of verkeerd heeft. Bij het opstellen 

van: rekenregels voor het bepalen V'll?l de silobelastingen moeten dan ook 

voor de mechanisc::he stortgoedeigenschappen nog vele aannamen gedaan: 

worden. 

De silodruk is vooral afhankelijk van het volumegewicht van het stort

goed en v.an de interak:tie tussen de verschillende korreldeeltjes. ?faar 

analogie van de grondmechanika wordt deze interaktie bepaald door de 

mechanische stortgoedeigenschappen cohesie en inwendige wrijving. Co

hesie en inwendige wrijving zijn op hun beurt weer sterk afhankelijk 

van de korrelgrootte. Een indeling van de stortgoederen naar korrelgroot

te is dan ook zinvol. Globaal kan men onderscheiden: 

- Poedervormig stortgoed met korrelgrootten kleiner d~n 0,1 mm. 

zoals meel, cement, as en steengruis. 

- Korrelvormig stortgoed met korrelgrootten kleiner dan 30 mm. 

zoals graan, peulvruchten, zand en lamststofgranulaten. 

-Brokvormig stortgoed met korrelgrootten groter dan 30 mm. 

zoals cokes, kalk, erts en kolen. 

De korrelgrootte is niet van belang bij 

- Sterk cohesief stortgoed 

zoals sojaschroot en mengvoeders. 
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Bij poedervormig stortgoed is in tegenstelling tot korrelvormig en brok

vormig stortgoed naast de inwendige wrijving de cohesie van wezenlijk 

belang. Sterk: cohesieve stortgoederen, meestal bewerkte organische pro

dukten, hebben zeer slechte stromingseigenschappen doordat de korrel

deeltjes min of· meer aan elkaar klitten tot grotere stortgoedmassa's •. 

De hardheid van de stortgoeddeeltjes is vooral van belang bij het be

palen van de wandwrij'V'ing. Zeer harde stortgoederen.zoals erts,slijpen 

ruwe silowanden naar verloop van tijd glad. Bij het ontwerp van een 

silo zal men ook, afhankelijk van de ~ard van het stortgoed, rekening 

moeten houden met explosiegevaar. Bij stofverwekkende stortgoederen 

zoals graan, meel, suiker en peulvruchteni ontstaat bij een bepaalde 

mengverhouding een explosie~ stof/lucht mengsel dat al bij een kleine 

vonk leidt tot een stofexplosie die enorme schaàegevallen tot gevolg 

kan hebben. Door explosieluiken kan deze schade zoveel mogelijk beperkt 

blijven. 

Het moge duidelijk zijn dat het bepalen van de verschillende stortgoed

eigenschappen zeer complex is omdat deze eigenschappen af'hank:elijk zijn 

van zeer vele factoren waarvan aantasting door ongedierte, chemische 

~antasting, temperatuursinvloed en stromingsgedrag nog te noemen zijn. 

Er is dan ook nog veel onderzoek nodig om te komen tot betrouwbare w~ar

den voor de verschillende stortgoedeigenschappen. 
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2 HISTORISCHE ONTWIKKELING. 

De eerste silo's, die dienden voor de opslag van granien, werden tegen 

het einde van de vorige eeuw gebouwd. 

In 1882 verrichtte ROB'ERTS in Engeland metingen aan modelsilo's en aan 

bestaande silo's die aantoonden dat zowel de horizontale silodruk als 

de vertikale silodruk niet lineair toeneemt met de etortgoeddiepte in 

een silo. Een deel van het atortgoedgewicht wordt door wrijving op de 

silowanden overgedragen. Dit betekent dat de horizontale silodruk in 

het onderste deel van een silo kleiner is dan de toen aangehoudea equi

valente vloeistofdruk. 

JANSSEN, een ingenieur uit Blremen, heeft in 1895 een eerste berekenings

grondslag gelegd voord• bepaling van deze, door o.a. Roberts gemet•~ 

silodrukken. Deze theorie, die in 1896· door KOENEN werd aangevuld, geldt 

voor de silotoestand tijdens vullen en opslag en gaat ervan uit dat de 

berekende silodrukken niet worden overschreden tijdens legen van de silo. 

Zowel de horizontale silodruk als·de vertikale silodruk,die in een be

paalde konstante verhouding met elkaar staan, als ook de vandwrijvings

ch-tlk naderen, met toenemende diepte, asymptotisch bepaalde grenswaar

den. 

In 1897 berekende A.IR'I'" in Engeland silodrukken op basis van de volgende 

variabelen: - Dichtheid. 

- Hoek van inwendige wrijving. 

- Vandwrijvingshoek. 

Rij ma.akte ook als eerste onderscheid tussen silodrukken van diepe en 

ondiepe silo's/bunkers. 

Met de bouw van steeds grotere silo's en silocomplexen, voor de opslag 

van allerhande soorten van poedervormige, korrelvormige en brok:vormige 

stortgoederen, in gewapend ~ton en staal ontstonden ernstige problemen 

in de silobouw. Ook door met terugbrengen van de veiligheidscolfficient, 

hetgeen mogelijk was door de ontwikkeling van betere cement en toepassing 

~ hoogwaardiger beton en hoogwaardiger staal, ontstonden vooral na 

1930 een groot aantal schadegevallen aan silo's die een gevolg varen 

van t• laag aangenomen silodrukken. Dit leidde opnieuw tot onderzoeken 

naar silodruk:ken. 

.. 
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Onderzoeken van o.a. de gebroeders REIMBERT, BERGAU, PLATONOW en KOVTUN, 

PIEPER en WENZEL benstigden een reeds in 1896 door PRANTE gelanceerde 

opTatting dat de silodrukken tijdens legen variabel kunnen zijn en de 

silodrukken tijdens vullen en opslag aanzienlijk kunnen overschrijden. 

In 1943 presenteerden de gebroeders Reimbert in Frankrijk hun eigen 

theorie om de silodrukken te bepalen. Ten aanzien van de theorie vaa 

Janssen/Koenen komen de met deze theorie berekende silodrukken vooral 

in het bovenste gedeelte V-d.n de silo beter overeen met d-e werkelijk 

gemeten silodrukk:en. Echter evenals de theorie Tan Janssen/Koenen be

perkt zich deze theorie ook alleen tot het berekenen. Tan de silodruk:

ken tijdens vullen en: opslag. De gebroeders Reimbert co:i:rstateren ook 

dat bij legen van een silo de silodrukken, berekend voor de toestand 

tijdens vullen en opslag, zeker met een faktor 2 -nrmenigvuld.igd dienen

te worden. De gebu-oeders Reimbert houden in h1m theorie om de silodrukk:an 

te bepalen ook rekening met de Term: v,-an de silo. 

De gebroeders Reimbert ontwikkelden b~vemiien een zogenaamde "statie 

flow pip•", een geperforeerde buis die in de silo wordt geplaatst, vaar

door een laagsgewijs en gedisciplineerd legen van de silo bereikt wordt 

en de gevreesde overdrukken tijdens legen niet kunnen optreden. (fig. 2.1 } 

fig. 2.1 . "statie flow pipe" 

RAVENET voerde in Spanje silotesten uit waarbij hij gebruik maakte van 

transpa.ranite silomodellen waarin een "statie flow pip•" was aangebracht. 

Hij constateerde een laagsgewije legen; van de silo en toch nog een o-,,,er

druklegingsc-o~f'f'icient "l'a?l.: 1,35:,. Hij e~neludeerde dat aan de "statie flow 

pipe 11 2 grote nadelen verbonden waren: 

In hoeverre is het van belang dat het laatst gevulde stortgoed er het 

eerste uit moet? In het onderste gedeelte van de silo kan, doordat het 

stortgoed te lang in de silo staat, gisting van het stortgoed ontstaair. 

Indien de "statie f'lo,r pipe werking" faalt, hetgeen door verstopt ra.ken 

Tan de geperforeerde gaten Trij gemakkelijk kan gebeurem, ontsta8lt er 

toch de gevreesde OTerdrukken waarop de silo dan niet berekend is. 
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Uit onderzoeken blijkt ook dat zich tijdens legen grote gecoacent:-eerde 

drukverhogingen voordoen die hogerop in een silo aangrijpen. Om deze 

drukverhogingen en druk:Teranderingen te ..-erklaren zijn zowel OHDE als 

lrANNINGA dieper ingegaan op een reeds in 1899 gedane poging Ta.n K'C1TTER 

om de druklijnen in een opgeslagen stortgoed te bepalen. Zij ltwamen 

hierbij tot de conclusie dat tijdens v.ullen en opslag in het stortgoed 

aktieve druklijnen optreden waarbij de grootste hoofdsparm:ing Tertikaal 

of nagenoeg vertikaal is gericht. Tijdens legen stellen zich in het on

derste deel Tan een silo passieve d.ruklijnen in waarbij de grootste 

hoofdspanning horizontaal of nagenoeg horizontaal is gericht. Nanninga 

stelde bovendien Tast dat in de overgangszone, van een aktief drukveld 

naar een passief' d.ruaeld het evenwicht wordt verkregen door lokale 

drukverhogingen op de silo wanden. 

In 1968 ,i,ersc:henen de Amerikanen JENIKE en JO!LüfSOW met een rekenmodel 

op basis van het optreden v,a.n aktieve en passieve drukvelden tijdens 

legen::. Met dit rekenmodel is het mogelijk de plaats en de grootte van 

deze drukverhogingen te bepalen. De plaats en grootte Tcl?l deze drukTer

hogingen tijdens legen zijn vooral afhankelijk van het optredend stro

mingsp-a-t;roon. Jenike en Joham,on definieerden 2 type etromingspatronem: 

- "Maas flow" ot· volledig aktieve silo, bij het legen van de silo komt 

de gehele stortgoedma.ssa in beweging. 

- "Core flow" of niet volledig ak:tieve silo, bij het legen van de silo 

ontstaat eerst een stromingskanaal Yaarbinnen het stort

goed in beweging komt. Grote delen van de stortgoed.massa 

blijven op hun plaats. Boven de uitloopopening kan: gewelf

vorming ontstaan waardoor de silo schoksgewijs wordt ge

leegd. ffet in elkaar storten van gewelven Teroorzaakt 

grote drukken op silowanden en silotrechters waarbij het 

dynamise-h ef'f'ekt niet te verwaarlozen is. 

O"a. THEIMER, TIMM en WINDELS, RIGOUT en van DRUNEN vergeleken de ver

schillende voorschriften en theorie!n over silodrukken. Daarbij consta

teerde men grote ?erschillen,ten aanzien van de silodruk, tussen de 

verschillende voorschriften, theorie!n en drukmetingen. De Duitse norm 

DIN 1055 uit 1964 bleek meestal onvoldoende en te laag. Deze norm werd 

dan ook in 1977 door de Erganzende Bestimmungen, meer een reperatievoor

schrift, aangevuld. Er is nu een nieuwe Dui tee norm op komst waarvam het 

concept in 1983 verscheen:. In (fig. 2.2) zijn verschillende voorschrif

ten, theoriin en metingen voor een bepaald geval met elkaar vergeleken. 

Dit geldt voor de silotoestand tijdens legen. 

-15-



7 

7 

20 ..!,,fg_!!!!,_ 
-- ,M,H~St.H li.l MWMtl 
---- fH,t•aCHf tfll[N(.tfl 

-·-- Olfrl IU~!' Ulb41tC.lAM•Hf 

\ - · - ·- CK )U~ - H IMUS~I.AN 1 

, • ·•----· wM.•Ut t[NCI ISHI 
\ ,1[Jr11A( 1 USAI 

, ·, - - - - - ~AfANIAflllllMIIBUtT 

,, \ -•-•-- Tttt:tMERI.IAHJS(.IUGUIIIMI 

e0 -

100 · 

:\.'/\-7-·-- 7 __ ;.•··-----
'/ L-··,_,'.-··7·--

'I~-;';/ ~✓-/ / / 

, / , . .,,. -
:;..;.ç•-

120 .____, .... 0..,..0 ----,I00,-,.0,,..--,.,.,,0.,.,0,--2:-::o-::-:oo:--::-2,-f-::oo:-::---:::looo=-~1:-::,a:::::o~ 
PRE.SSUkE NOflllllAL TO WALL PN IP• 1) 

fig. 2.2 berekende wanddrukken tijdens legen 

Silo-onderzoeken van o.a. SAFARI.~ en LUMBROSO maken nog eens duidelijk 

dat de silodrukken onder meer ook afhankelijk zijn van de vorm en afme

ting van de silo em van de veranderlijke dichtheid van het stortgoed. 

Zo zal onder in een gevulde silo de dichtheid van het stortgoed groter 

zijn dan boven, in de silo. 

Onder meer KV!,.PIL, PESCHL en SCHWEDES wijzen op de moeilijkheid bij 

het bepalen van bevredigend nauwkeurige stortgoedeigenschappen van de 

vele soorten stortgoederen omdat deze eigenschappen afhankelijk zijn 

Ta.n; zeer vele factoren·. Zo zijn de stromingseigenschappen en het optre

dend stromingsp~troon behalve vazr de helling en gladheid van de trechter 

ook sterk afhankelijk van de plaats en grootte wan de uitloopopeningen. 

Silotheorieën van o.a. il.ALKER, JENIKE, WALTERS en CLAGUE,die sinds 1966 

en voornamelijk sinds 1974 zijn gepubliceerd, benadrukken dat de spannings

verdeling in silo's uiterst complex is. Om ontwerpbelastingen voor silo's 

te kunnen bepalen zullen dan ook benaderingen en vereenvoudigingen ge-

daan moeten worden. Tijdens een silosymposium, gehouden in 1980 op de 

universiteit van Lancaster en bijgewoond door silospecialisten uit de 

hele wereld, werd er aangeraden dat voor de bepaling van de silodrukken 

tijdens legen, uitgeoefend door korrelvormige stortgoederen, minstens 

gerekend dient te worden met een overdruklegingscoëfficient van 2,32. 

De silodrukken tijdens vullen en opslag moeten dan berekend worden 

volgens de theorie van J~nssen. 
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OndRnks al deze onderzoeken, theorieën, voorschriften en afspr-clken be

staan er bij de bepaling V&~ de ontwerpbelastingen voor silo's nog steeds 

grote onzekerheden. Dit is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat het 

probleem, door de vele faktoren die van invloed zijn op de silobelasting, 

zeer coplex is. Faktoren zoals variatie in stortgoedeigenschappen, optre

dend stromingspatroon en vorm en afmeting van de silo zijn allen van in

vloed op de silodruk. Vooral de opslag van cohesieve stortgoederen leidt 

tot enorme problemen waarbij silo-overdrukken geconstateerd worden die 

het 5- voudige van de silodrukk:en berekend volgens de theorie van Janssen 

overschreiden. Drukmetingen aan een sojasohrootsilo door STOFFERS,beves

tigen dit. "Core flow" en gewelfvorming leiden bij cohesieve stortgoederen 

veelal tot moeilijk te legen silo's. Voor cobesieve stortgoederen bestaan 

nog geen rekenvoorsohriften maar slechts enkele rekenvoorstellen om de 

maatgevende silobelasting te bepalen. 

Naast de moeilijk voorspelbare silobelastingen leiden ook oorzaken &ls 

stofexplosies, excentrische belastingen ten gevolge van temperatuur, 

wind en optredend stomingspatroon, uitvoeringsproblemen, funderingspro

blemen en foutief hergebruik van de silo t~t ailoproblemen. Bij het 

ontwerp van een silo zal dan ook rekening gehouden moeten word.en met 

al deze factoren. 

N.B. In dit hoofdstuk wordt verwezen naar literatuur uit LITERdTUURLIJST I • 

-17-



3 

1 

7 

DEFINITIES en STimOLEN. 

In (fig. 3.1 ) worden de verschillende symbolen weergegeven. 

t 

..... 4 .. ~---:-.:~4 
· .. ' ....... . 

t · .. :- .· . 
:a...t-·. · .. · .. 

. ' . . . . . J 
.· .. ·. -~ 
..... ~. 

·.- .. p-....:_.lp 
... h . w 
..... ..:... J 

· .. ·. ~ :, . ·~:J 
. . ... 

. . . . . . .. . 

fig. 3.1 symb-00lverklaring 

z 

H • hoogte 

Ht • trechterhoogte 

H • stortgoedkegelhoogte 
s 

D • inwendige diameter 

r • inwendige straal 

A. = inwendig oppervlak 

0 = inwendige omtrek 

R • hydraulische straal 

t = wanddikte 

z • stortgoeddiepte 

A/0 

h = maximale stortgoeddiepte 

a • breedte a< b 

b • breedte a<b 

0< = hellingshoek t.o.v. horizontaal 
I 

o< • hellingshoek t.o.v. vertikaal 

Ph • horizontale silodruk 

Pv • vertikale silodruk 

Pw = wrijvingsdruk langs de silowand 

P = silodruk loodrecht op schuine wand n 

<f) • hoek van inwendige wrijving 

c • cohesie 

/ • wandwrijvingshoek 

{) • volumegewicht 

À = verhouding P h/P v 

,11'1 • wandwrijvingsco!fficient PjPhtanJ 

Overige symbolen zullen in de tekst verklaard worden. 
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4 SILOTHEORI~N en SILOVOORSCHRIP'TEN. 

4.1 S Silotheorie van Janssen 

Janssen heeft in 1895 al een rekenmodel opgesteld waarmee de optredende 

silodrukken tijdens vullen en opslag kunnen worden berekend. Deze theo

rie is een vrij grove benadering maar wordt, vooral vanwege zijn een

Toud, praktisch overal, ook in Nederland, toegepast om silodrukken te 

bepalen. 
Janssen heeft voor zijn rekenmodel aangenomen dat de vertikale en de 

horizontale druk in een horizontale doorsnede van de silocylinder over

al gelijk is. 

Krachtenevenwicht (fig. 4.1 ) van een schijf geeft de volgende vergelijking: 

z 

. . . . 

-;··: ·-·.-·:_~\~ _.; :···_: _:·.:-.::·:;· 
-------

fig 4.1 krachtenevenwicht volgens J~nssen 

1. 2.V·o 

Wanneer men ?, À en ,Mals constant beschouwt geeft oplossing van boven-

staande differentiaalvergelijking 1. : 

2. 
oR -,MÀi!) 'R = ~· (1-~ R 

p~ C ,tR -c, -e, 

-Pl.) ,. r;, R C 1 - i 

Met het toenemen van de stortgoeddiepte naderen deze silodrukken snel 

tot de volgende limietwaarden: 
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Men kan hieruit vaststellen dat de wandwrijvingscoifficient ftl grote 

invloed heeft op zowel de vertikale als de horizontale silodruk. Deze 

wandwrijvingscoifficient ,M•tan y , waarbij J' de wandwrijvingshoek is, 

kan experimenteel vorde~ bepaald of is zo aangenomen dat bij een fractie 

is van de inwendige wrijvingshoek tp • 

Om de verhouding À=Pi/Pv' die vooral van invloed is op de vertikale 

silodrulcken, te kunnen bepalen zijn al vele p~aktische en theoretische 

onderzoeken gedaan. Aanvankelijk heeft Janssen voor de verboudingÀeen 

experimenteel bepaalde waarde van 0,7 aangehouden. In 1896 al stelde 

Koenen voor om voor de verhouding À, bij a.k:tieve spanningstoestand 

dus tijdens -wullen., de uit de grondmecha.nika bekende hoofdspanningsver

houding Tan Rankine in te Toeren die geldt tijdens het bezwijken van 

cohesie-vrij stortgoed/grond in een oneindige bialfruimte: 

8. À C 

1 - Sin tp 

1 + f} riff 

Tegenwoordig wordt v.oor de verhouding À, de door Kezdi empirisch be

paalde formw.e toegepast: 

9 • .1\ :; 1 - Sin tp 

Deze formule geldt bij een neutrale spanningstoestand die optreedt bij 

starre volkomen gladde silowanden. Omdat de meeste silowanden echter 

niet wrijvingsloos zijn is ook deze spanningsverhouding niet helemaal 

in overeenstemming met de werkelijke spanningstoestand die in een silo 

heerst. Uit onderzoeken Tan o.a. Nanninga, Ohde, Buisman en Vandepitte 

kan men concluderen dat, afgezien Tan het bijzondere geval wandwrijvings

hoek t=O, de verhouding À tijdens het "tU.llen. met cohesie-vrij stortgoed 

zal liggen tussen de grenzen:: 

10. 
. 2 

I - s, r, l !- s,·,., i<R 
1 1- Sin •rp 

Metingen aan bestaande silo's hebben uitgewezen dat dit re!le grenzen 

zijn. Verder blijkt dat À afhankelijk is van/ en f en dat .À niet constant 

is over de hoogte van de silo maar met de stortgoeddiepte zal toenemen. 

Voor cohesieve stortgoederen zijn tot op heden nog geen formules ont

wikkeld om de verhouding Àte kunnen bepalen. Ook zijn nog geen bevredigen

de waarden voor.À vastgesteld die gelden tijdens legen van de silo. 
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De silodrukken berekend volgens de theorie van Janssen, bedoeld TOor 

de silotoestand tijdens vullen en opslag, hebben het T-Olgend karakteris

tiek verloop (fig. 4.2 ): 

' ·, ·." ·. " 
·. " 

·. 1· "- /P<••o) 
'D-a) ' " 
'( '-'. . " 

1 " " ' 
,· ' 
\1 ' 
~j,?(l •eb) 

fig. 4.2 silodrukfunkties volgens Janssen 

Ja.nssen geeft geen rekenregels om de silodruk:ken op silotrechters en 

silobodems te bep~len. Dat de theorie van Janssen ook als grondslag 

dient, in vele andere silotheoriefn en silovoorschriften, om de silo

drukken tijdens legen te bepalen, waarbij men rekent met een bepaalde 

legingsoverdrukcoifficient, is een gevaarlijke zaak. Onvoldoende kennis 

over het stromingsgedrag en andere faktoren tijdens legen leidt tot 

silodrukken die vaak vele malen groter zijn dan de silodrukken val-· 

gens Janssen •· De dynamische komponent vian deze drukken is daarbij 

zeker niet te verwaarlozen. In dit kader is dan ook de theorie van Jenike, 

die wel uitgaat van de toestand tijdens legen, uiterst interessant. 
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4.2 $ Silotheorie van Jenike 

Jenike en zijn medewerkers, van wie Johanson met name genoemd mag worden, 

hebben zich in eerste instan~ie voornamelijk bezig gehouden met de stro

mingseigenschappen van stortgoederen waarbij men tevens een experimentele 

testmethode ontwikkelde om de maatgevende stortgoedeigenschappen te kun

nen bepalen. In een later stadium hebben zij ook een theorie ontwikkeld 

voor het bepalen v~n de drukverdeling in een silo tijdens legen. Het werk 

van Jenike en zijn medewerkers is in talrijke publicaties in Amerika ver

schenen m~ar wordt door Wagner en v~n Drunen duidelijk en overzichtelijk 

samengevat. In het volgende zal in het kort de eedachtengang worden uit

een~ezet die ten grondslag ligt aan de theorie van Jenike c.s. Als belang

rijkste uitgangspunten van deze theorie kunnen worden gezien: 

- ~Jlc.lv.!. ~0,2.r_ ~ __ w.2,rie.!l ~e_s,io.rt.e_o~d~i.&_eE,S.S:,h.!!,P.E.e.!l .!,_0,2.r~l~k~r.;:-.kte_!:i.::, 

.§O_!ri .9;.0.2,r_d~ ~ffe~t1:_e_ye_h_2e_!s _ya_!l _in_ye,E_d_ige ~rijy_iE_g_~~e.!l 1.e_w~ndw.E_i_j_-_ 

.!..'"ini;;~h~e~ .t..:. 
In het algemeen heerst in een stortgoed een ruimtelijke spanningstoe-

stand met als hoofdspanningen Gi , Û1 en G; • Indien niet anders bepaald 

z~l echter in het vervolg er vanuit gegaan worden dcl.t 2 hoofdspanningen 

gelijk zijn aan elkaar. Deze spanningstoest~nd kan volgens Mohr 

door miidel van spanningscirkels worden weereegeven. Worden een aantal 

monsters van eenzelfde stortgoed met dezelfde begincondities met vari

erende belasting op afschuiving belast, dan kunnen verschillende sp~n

ningscirkels getekend worden voor het moment van afschuiven of bezwij

ken. Deze bezwijkcirkels bezitten een omhullende of r-~aklijn die ~ 

zwijklijn of bezwijk~rens wordt ~enoemd.Een punt op de bezwijkgrens 

geeft v 0~n een vlak het verband aan tussen de schuifspanning en de 

normaalspanning op moment van bezwijken. (fig. 4.3 ) 

r 

C 

0 

G', I" Sin r/ 
I - Sin f 

1G Cos," + --•--"-"--
Û2 I -s,,, f 

grens spannings toe s t.nd 
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Deze lineaire betrekking voor de bezwijkgrens Z-= c + û tan f/J geldt al

leen in bijzondere gevallen of als benadering, daar de meeste stort

goederen een niet-lineaire· bezvijkgrens bezitten. In het algemeen kan 

gesteld worden dat de ligging van de bezvijkgrens afhankelijk is Yan: 

- De aard van het stortgoed (fig. 4.4) 
liet consolidatieeffekt (:fig. 4.5. ) 
liet vochtgehalte (fig. 4.6) t 
C 

a. niet cohesief stortgoed 

fig. 4.4 aard van· het stortgoed 

a. invloed Tan voorbelasting 

fig. 4.5 het consolidatieeffekt 

C 

f'îg. 4. 6 het vochtgeha.l te 

be cohesief stortgoed 

.__ ___________ o-

h. invloed van voorbel~tingstijd 

De hoek die de bezwijkgrens maakt met de horizon~aal is de iawendige 

wrijvingshoek f,Daar over de hoogte van een silo verschillende drukken 

en condities heersen zullen niet-lineaire en niet-evenwijdig lopende 

bezvijkgrenzen optreden waardoor de inwendige wrijvingshoeken onder

ling in een silo zullen verschillen. De inwendige wrijvingshoek die 

bij de bepaling van de drukverdeling meestal als een constan·te vordt 

ingevoerd is dus verre van constant. 
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Het niet constant zijn van f ,is door Jenike in zijn theorie onder

vangen: door het invoeren van de zogenaamde effektieve inwendige wrij

Tingshoek ~t. De effektieve inwendige wrijvingshoek is de hoek die de 

effektieve bezwijkgrens maakt met de horizontaal in een G"'- "'C diagram.. 

De effektieve bezwijkgrens wordt op de volgende manier bepaalds 

- Van eem stortgoed worden een aantal series monsters genomen. Ver-

volgens wordt elke serie geconsolideerd door voorbelasti!lE en/of 

belastingstijd te variëren. Na bepaalde consolidatie wordt van elke 

serie, m. h.,,-. het door Jenike ontwikkelde ringschuifapparaat, de be-

zwijkgrens bepaald door ieder monster uit de betreffende serie te be

lasten tot afschuiving met verschillende normaaldrukken. Als eindpunt 

van iedere bezwijkgrens wordt dat punt beschouwd waarbij de normaal

druk in het monster tijdens afschuiving gelijk is aan de betreffende 

druk tijdens consolidatie. De effektieve bezwijkgrens is nu de rechte 

door de oorsprong die raakt aan de cirkels van Kohr die door de eind

punten van de verschillende bezwijkgrenzen gaan. (fig. 4.7) De effek.

tieve inwendige wrijvingshoek kan nu als constant worden beschouwd. 

Bij het ontbreken van de cohesie is de effektieve inwendige wrijvings

hoek gelijk aan de inwendige wrijvingshoek. 

ezwijkgrenzen 

. . . . 

bezwijkgrens 
12• G, ~ !+Sin , 

o=;- /- Sin t 
ç4 = effektieve boek 

van inwendige 

wrijving • 

fig. 4.7 effektieve bezwijkgrens en effektieve inwendige wrijvingshoek 

Evenals de inwendige wrijvingshoek is de wGndwrijvingshoek i niet con

stant over de hoogte van de silo. Ook is te concluderen dat de wand

wrijvingshoek tijdens vullen en opslag groter is' dan tijdens legen 

van een silo. De wandwrijving is afhankelijk van: 

Ruwheid van de silowand 

Consolidatieeffekt 

Vochtgehalte 

Aard ~&Il! het stortgoed 
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- ]!e_d,!_f.2,r.!!P.ii.!,.S]le].h.!,_iS _ii_id.!,_n,!_ beE1.LJke11 .!a.!! È.e.! ~t.2,rj_g.2,es ]le,!_ft J!.e,!_n_ 

in_!lE_e~ _2,P_d,!. ,!iW-n_s: _ya_!! _:!e_b_!~i_ikKr.!.n~eE.· 

- !a_! ie,1re:f_! 2!tro.!!!,i~at.!:02.n_k:un.,!le!! g ~e_s3).2, '2! :!_O.!:d,,!_n_o.,!ld,!_r~c.!!_e,!d_!n.i. 

..!l•l•_v2_11,ediJ!.!:,C,!i,!_V,!.,!_n_n_!e,1,!o1,l,!_d,ig_a~tie.!e_sil.2_'~· 

Onder activiteit wordt verstaan de verhouding van het in beweging zijnde 

gedeelte van het stortgoed tot de totale inhoud van een silo tijdens 

legen. De activiteit is afhankelijk van: 

de stromingseigenschappen van een stortgoed 

de konstruktie van de uitlooptrechter 

Bij niet volledig actieve silo's vormt zich een stromingskanaal in niet

stromend stortgoed, we hebben te maken met "core- of funnel-flow". 

Hoewel de meeste bestaande silo's niet volledig actief zijn, is dit 

type eigenlijk alleen maar geschikt voor silo's die in een keer worden 

geleegd of waarin gemakkelijk stromende chemisch stabiele stortgoederen 

worden opgeslagen. (fig. 4.8) 
Bij volledig actieve silo's is de silovorm geheel in overeenstemming r;rot 

de stromingskam.;.alvorm, we hebben te maken met "mä.ss-:flow". (fig. 4.8 ) 
Volledig actieve silo's zijn ook bijzonder geschikt voor de opslag van 

goederen waarvan de gesteldheid met de tijd verandert en die niet in 

een keer worden geleegd maar regelmatig worden bijgevuld. 

., . ..... 

•' , .. 
... . ·. 

flow" 
niet volledig actief 

fig. 4.8 activiteit van silo's 

low" "m?.ss flow" 
volledig actief' 

Jenike heeft voor een groot aantal verschillende stortgoederen en uit

looptrechters de grens tussen "oore-flow" en "mi?..ss-flow" bepaald. 

De stromingseigenschappen zijn hierbij gekarakteriseerd door de effek

tieve hoek van inwendige wrijving~,. 
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- l,n_e~n_s,101:t_go~d_k2,n_z2:,c~ ~e.!l J!C.1i~v~ 2,f_e~n_p!_s~i~V.!,. ~P.!1'1.!!i~}!t2,e~t_!ni 

:!02,~o~n.:. 
Een actieve spanningstoestand ga.et gepaard met vertikale compressie van 

het stortgoed en, mits de omgeving dit toelaat, met hori~ontale expansie. 

De grootste hoofdspanning is dan vertikaal of na~enoeg vertikaal gericht. 

(fig. 4.9 ). Deze sp~nningstoest~nd is tijdens vullen van belang. 

Een passieve spanningstoestand gaat gepaard met horizontale compressie 

en vertikale expansie. De grootste hoofdspanning is dan horizontaal of 

nagenoeg horizontaal gericht. Deze toestand is-tijdens legen van een. 

r silo:lvan b•:a~. (fig. 4.9 ). 

% 
G,, '/ 

= actieve spannings

toestä.nd 

P s passieve spannings

toestand 

- z: 

p 

E = mogelijke elastische 

spanningstoestand 

fig. 4.9 mogelijke spanningstoestanden in het stortgoed 

- ie_d~lsk~n_i,!1 ~e.!1 .2,0_!1i.2.cJle_ t,r_e.2,h,!er,2,r_! y_e,!12,P~n_lin!_a,ir_el! .!t_é!a,a in_ 

y_e1:hou,9;.iag_m.!,.t_d.!,. ~f!!t!!:n!! _10,1 _Qe,1 ,9;.e!:}cB_e~l,9;.i_g .2.nJj].u_!lt_v~n_d.!,. E_i,112,0].

:!l~e!!,_h.!,.t_ont.2.t!!:SQ Y.8:!l .!.e!! ,r_a_g_i_é!al ,9;.~erl..2,0].. (fig. 4.11) 

Tijdens vullen en opslag ontst~at, door vertik~le compressie, een actieve 

spanningstoestand. Bij deze spanningstoestand boort een horizontale silo

druk zoals aangegeven in (fig. 4.10 ). Op de vertikale wanden komt de ho

rizontale silodruk R, overeen met de horizontale silodruk volgens Janssen. 

Ten gevolge van noodzakelijk evenwicht is de som van alle vertikale com

ponenten van Ri en Pw gelijk aan het totale gewicht van de siloinhoud. 

Is er sprake van continue stroming in een volledig actieve silo dan ont

staat in het stortgoed,door vertikale expansie, een passieve spannings

toest~nd. Bij deze spanningstoestand hoort een horizontale silodruk zoals 

ä.angegeven in (fig.4.11 ) • Op de vertikale WF-nden is de maximale horizon

tale silodrukR, dan: nagenoeg gelijk aan die tijdens vullen en opslag. 
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Door de veronderstelde langzame continue beweging is de som TaA alle Ter

tikale componenten van ~ en Pw weer gelijk aan het totale gewicht Tan de 

inhoud. Dit betekent dat de vertikale wanden tijdens stroming een groter 

gedeelte van de inhoud dragen dan bij vullen en opslag doordat de silodruk 

sneller naar een maximum waarde gaat. De bijdrage van de trechter in het 

dragen v~n de inhoud wordt daardoor kleiner. 

fig. 4.10 drukv•rloop in een silo tijdens vullen en opslag 

fig. 4.11 druk:verloop in een silo tijdens continu• stroming 

-27-

l---~:~0 ,~~'''-~•r~~~~;~.~7.~~! 9.;t!?!,@?,IZ.J(2'!4<>.•f:Ji!IV..i'.'fti ~ 44f-i-i11;4 .•.. , 14.sJ&.~_e ?,.#QW@~î.!'!~~t ~- ( 111 ~~~t~f~~~-,-

·""" 



7 
:, 
! 

7 , 

7 

Tijdens legen van een volledig actieve silo zal het stortgoed boven de 

uitloopopening vertikaal expanderen en: v-~n een ac1ieve spanningstoestand 

overgaan in een passieve toestand. (fig. 4.12 ). Wordt het legen voortge

zet dan zal d• passieve zone zich naar boven toe uitbreiden waardoor de 

overg-~ng van passief naar actief hoger komt te li&c,?ttm.Daar het gewicht 

van de inhoud nog niet belangrijk is verminderd en de vertikale compoaent 

van:: R. en 'Pw beneden de grensovergang tussen actief en passief belangrijk 

is afgenomen is uit oogpunt van evenwicht een compenserende kracht nodig. 

Deze kracht K die lokaal aangrijpt bij de overgang tussen actief en pas

sief spanningsTeld is gelijk aan de som van het gearceerd gebied in fig. 4.12 

De grootte van kracht Kis dus bekend ?oor verschillende posities van de 

grensovergang als het drukverloop bij opslag en continue stroming be-

kend is. (fig. 4.12) De tijdsduur waarin de overgung zich vanaf de uit

loopopening tta.ar boven verplaatst is afhankelijk van de silovorm, de aard 

van het stortgoed en de TOlumestroom. De duur kan variëren Tut enkele tien

den van seconden tot een -reelvoud daarvan. 

Bij Tolledig actieve silo's loopt de overgang en daarmee de lokale kracht 

niet verder dan het knikpunt van wand en trechter. (fig. 4.12 ) Jenike 

heeft een reken.model ontwikkeld om de g-rootte va.n deze lok~le drukverho

gingen te bepalen. 

opslag (Janssen) 

\-volgens energiemeth:. 
' . . 

. . . . . . .. . . ,Il 

okale drukverhoging 

bij knik 

fig. 4.12 drukverloop in een silo tijdens legen, ontwerp.belasting 

volledig actieve silo 

Bij niet volledig actieve silo's, waar zich tijdens legen een trechter 

in het stortgoed zelf vormt, treden soortgelijke verschijnselen op als 

bij volledig actieve silo's. Door het stilstaande stortgoed is de loka

le kracht, door spreiding t.g.v. dat stortgoed, niet zo duidelijk waar

neembaar op de silowanden zolang de overgang zich in de trechter bevindt. 

Indien de silo voldoende hoog is zal de trechter de silowanden bereiken 
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en zich niet verder uitbreiden. De overgang blijft liggen bij het snij

punt van trechterw~nd met silow~nd en de loké:i.le kracht K werkt recht

streeks op de silowanden. Jenike noemt dit punt de "effektieve overP.'an-'<"• 

Het drukverloop in een niet volledig actieve silo is weer~geven in (fig. 4.13) 

fig. 4.13 

I 

I 

I 

I 

1 

I 
I 

1\. P" 'Ph _7),, • I'\ 
opslag continue lok~le kracht 

stroming 

drukverloop in een niet volledig actieve silo 

De ligging van de effektieve overgang is voord' moeilijk te bepalen. De 

helling van de trechterwanden, die zich in het stortgoed vormen, is o.a. 

afhankelijk van de silovorm en V'.lll de stortgoedeigenschappen en d~armee 

van de condities zo~ls vochtpehalte, temperatuur, opslagtijd,snelheid 

en volgorde v~n legen. Door deze a;fh~nkelijkheid kan de lokatie van de 

effektieve overgang en de bijbehorende lok,J.le drukverhoging Vé:i.n geval tot 

geval sterk verschillen. Jenike beeft dan ook in niet volledig actieve 

silo's een zone bep~~ld w~arin de effektieve overgang zich kan voordoen 

Uit proeven is gebleken d~t deze zone ligt tussen 1 m~al de di~meter en 

5 m·.al de diameter ten opzichte v;;;.n de onderkant van de silo. Onder deze 

zone wordt "-'-angenomen dat de horizontale druk vc:.naf' 1 D , line:J.ir é:i.fneemt 

tot de druk bij opslag bij de uitloop. Boven deze zone, vanaf 5D, kan de

zelfde druk worden aangehouden äls bij volledig actieve silo's voor 

overeenkomstige silocylinders. (fig. 4.14) 
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Jenike c.s. hebben verder bij metingen ::.an enkele silo's w,.::J.él.rgenomen di_j,t 

de silodruk boven de overgang van een actieve naar een passieve sp~nnings

toestand sterk kJ.n fluctueren tijdens legen. De omhullend, van dit druk

verloop k~n ~anzienlijk hoger zijn dan het druk:verloop volgens J~nssen 

bij opslag. Jenike c.s. hebben ook een rekenmethode ,energiemethode, ont

wikkeld om deze omhullende te berekenen. Deze omhullende moet gezien wor

den ~ls de maximale waarde die alleen kan optreden onder speciale omstan

digheden. Uit onderzoek is gebleken dat het optreden v~n een fluctuerend 

druk:verloop en de grootte van de pieken in de cylinder sterk ~fhankelijk 

is v~n de mate waarin de doorsnede afwijkt v-..i.n de perfekte eymmetri:,che vorm. 

Met inachtneming van het fluctuerend drukverloop is het totale drukver-

loop in volledig ac.tieve silo's &ls geschetst in (fig. 4.12), het druk

verloop in een niet volledig J.Ctieve silo is ".ls geschetst in (fig. 4.14 ) 

Het rekenmodel,dat Jenike heeft ontwikkeld om de silodrukk:en te bep:a.len, 

is nogal moeilijk toeg~nkelijk. Voor de berekening v~n de silodrukken, 

volgens Jenike, is een zeer omvJ.ngrijke diagr,;mverz..:.meling nodig. 

De maatgevende stortgoedeigenschappen moeten met het door Jenike c.s. 

ontwikkelde ringschuifappara,ä.t bepaald worden. 

De theorie van Jenike geldt alleen exact voor volledig actieve silo's. 

Voor niet volledig ~ctieve silo's zal de grootte en vorm van het stro

mingskan~al geschat moeten worden. 

4D 

1D 

fig. 4.14 

1 
'1 

1 
1 
1 

/ 

; 1 • 

•• 11 / ._.,,. 
,1,, 

volgens opslag (J~nssen) 

..,volgens energiemethode 

omhullende van lokale drukverhogingen 

ontwerpbelasting niet volledig actieve silo's 
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4.3 $ DIN 1055 Bla.tt 6 (1964) mit Eri<änzende Bestimmungen· (1977). 

Deze Duitse norm DIN 1055, Lastannahmen für Bauten, Blatt 6, Li.i.sten in 

Silozellen, waarvan een overdruk in het aanhungsel is bijgevoegd, wordt, 

vanwege het ontbreken van een Nederlandse norm, in Nederland nog veel 

toegepast om de silodrukken te bepalen. De oorspronkelijke Duitse norm 

uit 1964, die veelal leidde tot te lage silodrukken, werd in 1977 aan

gevuld door de Erg::nzende Bestimmungen, meer een reperatievoorschrift. 

Ondanks deze }!;rg[rnzende Besti:nmungen blijken de silodrukken, bepaald 

volgens deze Duitse norm, in vele gevallen nog altijd onvoldoende. 

Silodrukken ten gevolge vun orga.nisch-cohesieve stortgoederen mogen 

,&!.! volgens deze norm bepaald worden. Voor het bepalen van de maatge

vende stortgoedeigenschappen volumegewicht (} en inwendige wrijvingshoek ,P , 
wordt verwezen naar DIN 1055, La.st~nnahmen für B~uten, Blatt 1, La.ger

stoffe, Baustoffe und Bauteile. 

De silodrukken zowel tijdens vullen en opslag als tijdens legen worden 

berekend volgens de theorie van J~nssen. In de norm worden 2 groepen 

stortgoederen onderscheiden: 

- Korrelvormig stortgoed met een gemiddel~e korreldiameter> 0,2 mm. 

- Poedervormig stortgoed met een gemiddelde korreldiameter< 0,06 mm. 
Belc.J.~tJ;_n,e: j_i_j_d~,n_~ _yu])_!n_e.!!_ .2!'!!11:.f.._ 

Korrelvormig stortgoed: wandwrijvingshoek / = 0,75 f 

Poedervormig stortgoed: wundwrijvingshoek / = 1,00 r/ 
De verhouding À= R/R = 0,5 en is constant over de hoogte v~n de silo. 

Indien het stortgoed mais is dienen de silodrukken met een fac~or 1,3 

vermenigvuldigd te worden. 

_äe~~tJ:.n_g ,1ijd.=.~ le,ge.E, 

Korrelvormig stortgoed: wandwrijvingshoek / = 0,60 </ 
Poedervormig stortgoed: wandwrijvingshoek{ = 1,üO (/ 

De verhouding A = 'R/pv = 1,0 en is constant over de hoogte van de silo. 

Indien het stortgoed mais is dienen de silodrukken met een factor 1,3 

vermenigvuldigd te worden. 

De drukken tijdens legen, centrisch of excentrisch, dienen bovendien 

vermenigvuldigd te worden met een f~ctor C: 

13. c = 1 + o,2o(k +- e. ) 
l,f R 

e = excentriciteit van de uitloopopening (~fstand v~naf het midden 

v~n de uitloopopening tot het zwaartepunt v~n de silodoorsnede) 

k = 1 voor orgs.nische stortgoederen 

k = 0 voor ~norganische stortgoederen 
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Omdat de Duitse silonorm uit 1964 en 1977 voor vele gevallen ontoereikend 

is, verschijnt er een nieuwe Duitse norm waärvan een concept al in mei 

1983 is verschenen. In deze conceptnorm wordt voor het bepalen van de 

maatgevende stortgoedeigenschappen niet meer verwezen naar DIN 1055,Blatt 1. 

In tabel 1 van de conceptnorm zijn voor verschillende stortgoederen waar-

den voor de stortgoedeigenschappen: volumegewicht ?, , verhouding/\ , Yanà

wrijvingscoëfficienten;V',,...M1en,;1,1J, legingsf~ctor €h, silobodembelastings

f~ctorC0en stortgoedfactor ryGopgenomen. Deze stortgoedeigenschappen zijn 

voor 2at bepalen van de silodrukken uiteraard van wezenlijk belang. De vaar-

den voor de stortgoedeigenschappen in tabel 1 zijn dan ook speciaal voor 

silo's experimenteel bepaald en daarmee betrouwb~arder d~n de w~arden voor 

de stortgoedeigenschappen opgenomen in DIN 1055,Bl~tt 1. De w~ndwrijvings

coëfficient_;\'1, ,.1"11 of~Jis nu ook ~fhankelijk gesteld van de ruwheid v~n 

de silowanden. De stortgoedeigenschappen worden over de hoogte v&n de silo 

weer als constant aangenomen. Er is nog veel onderzoek nodig om voor de 

vele soorten stortgoederen de stortgoedeigenschappen te bepalen. 

l3:ehalve door de hydraulische straal R .,.A/O wordt de invloed van de vorm 

en afmeting van de silo op de silodrukken ook weergegeven door de factor 

f)h,die afhankelijk is van de slankheid h/D Tan· de silo, de factor/3r, 

die &f'hankelijk is van de stijfheid Tan de silo en door de faetorq 4 , die 

de excentriciteit van de uitloopopening aangeeft. Bovendien moet bij ronde 

en veelhoekige silo's (meer d~n 4 hoeken) bij de bepaling van de silodrukken 

tijdens legen gerekend worden met een extra niet-symmetrische silobelasting. 

Voor bepaling v~n de silobelastingen op silotrechters en silobodems zijn in 

deze conceptnorm experimenteel bep<iÄlde rekenregels opgenomen. Voor stort

goederen die sterk onderhevig zijn aan broei en gisting zijn in deze nieuwe 

norm äp1rte rekenregels in tabel 2 opgenomen. Silodrukken ten gevolge van 

organisch-cohesieve stortgoederen mogen weer~ volgens deze concept-

norm bepaald worden. De silodrukken,ook die tijdens legen, moeten weer 

worden berekend volgens de formules v~n Janssen. 

Overigens is in het sanhangsel ook een overdruk van deze conceptnorm, 

Entwurf DIN 1055,Teil 6,Fassung Mai 1983,opgenomen. 
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Bestaat tijdens legen de kans op het ontstaan en instorten van gewelven 

dan moet de vertikale silodruk tijdens legen vermenigvuldigd worden met 

een factor 2. 

In dien de silo geleegd wordt met behulp van mechanische of' andere hulp

middelen kunnen grote geconcentreerde silodrukken ontstaan die niet vol

gens deze norm berekend kunnen worden. 

_äela.!,_ti_n_g _2l>_sj),E_t~.9.hj_el:_s_e,a_ ~il_o]?.o~e_!!Ls.:.. 

In de Erg~nzende Bestimmungen is opgenomen dat, zolang geen betrouw

baar cijfermateriaal beschikbaar is, de belasting op trechterwanden 

dubbel zo groot aangehouden moet worden als de belasting op de Terti

kf..le wanden volgens deze norm. Hierbij moet rekening gehouden worden 

met de helling waaronder de trechterwanden staan. Dit wil zeggen dat 

de belasting op trechterwanden als volgt berekend kan worden: 

Op vlakke silobodems moet volgens deze norm als maatgevende belasting 

het dubbele van de vertikale silodruk tijdens vullen en opslag worden 

aangehouden. Deze belasting hoeft echter niet groter te zijn dan het 

totale gewicht van de siloinhoud. 

Zoals reeds vermeld hebben onderzoeken aan modelsilo's en bestaande silo's 

r aangetoond dat de optredende silodrukken veelal groter zijn dan de silo

drukken bepaald volgens deze norm. Ten gevolge van deze te laag aangeno

men silodrukken zijn dan ook al ernstige schadegevallen ontstaan. Te ve

le factoren worden in de huidige Duitse norm genegeerd of' onvoldoende 

verdisconteerd. Er is nu een nieuwe Duitse norm opkomst ,raarvan het con

cept in 1983 verscheen. 
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]!ela!!_tin_g !i.J.den_!! vullen_e!!. ~sl~ 

De silodrukken dienen berekend te worden volgens de formules van Janssen. 

De storte-oedeigenschappen zijn ~n ,:aar.den uitgedrukt en opgenomen in 

tabel 1. Bij de bepaling van de wandwrijvingscoEfficient geldt.;\-1,voor 

de inwendige wrijving,./"1 2 bij half-ruwe silowi:lnden en_µJ bij gladde wan

den. 

De wandwrijvingsdruk 'Pw dient over de hele stortgoeddiepte gesommeerd te 

worden. 

Be_!a~tin_g !i_jden_!! l•~n 

Symmetrische belasting: 

Vcvullen 

l =legen 

Om de silodrukken tijdens legen te verkrijgen worden de silodrukken 

tijdens vullen dus met een experimenteel bepaalde factor vermenigvul

digd. 

Niet-symmetrische belastings 

Afh~nkelijk V3n de vorm van de silo moet daadwerkelijk met een niet

symmetrische belasting worden gerekend of kan ook met een verhoogde 

symmetrische belPsting worden gerekend. 

Bij ronde en veelhoekige silo's (meer dan 4 boeken) zonder horizotale 

verstijving aan de boven- en onderkant van de silo dient daadwerkelijk 

gerekend te worden met een niet-symmetrische belasting volgens: 

18. P· •-!j~l 

19. 0 "' 0~• ry" 0~ • f}G 

Deze niet-symmetrische belasting grijpt aan op een kwadratisch opper

vlak met zijde S • o,~ A/Oop hc;.lve hoogte van de siloschacht. De door 

deze niet-symmetrische belasting ontstane procentuele verhoging van de 

totale silobelasting moet over de hele silohoogte worden berekend. 

De factor 1 ""fjJ, • 1.: IJr· IJ, is zoals al vermeld afhankelijk van de slank

heid v1:1.n de silo, van· de stijfheid van de silo, van de excentriciteit 

van de uitloopopening en van de ~ard van het stortgoed. 
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Bij silo's met horizontale verstijving en bij 3- en 4-boekige silo's 

meg in plaats van met een niet-symmetrische belasting gerekend worden 

met een verhoogde symmetrische belasting volgenss 

Bij horizontale uitstijving Tan ronde en veelhoekige silo's geldt: 

21 • X = 7, o i- o, S 1 .,. o, o 21.. '/4 
22. X " 1, 0 1- 3.01 V h/D " 

Bij 3~ en 4-hoekige silo's geldt: 

23. ~ • 7, 7 bij centrisch legen en X r: ], 2 

Bel_asti~ ~-s_!_l_2.bodem.? 

¼ <100 

¼ >200 

bij excentrisch legen 

Deze belr. sting dient r-ls volgt worden aangenomen: 

bij gelijkmatig verdeelde belasting en 

25 R -= eb· Pvv ~ )'1:. bij ongelijkmatig Terdeelè.e belasting en 

_!!el_a_!:!.tin_g ~-silot~chte1:s_ 

Deze belastingen gelden voor trechters met een hellingshoek 

De belastingen op silotrechters zijn opgebouwd uit drukken ten gevolge 

van het stortgoed dat zich in de trechter bevindt en uit drukken ten 

gevolge van het stortgoed dat zich boven de trechter in de siloschacht 

bevindt. 

26. P,, =2,1,-~ )À sin'"Y\l,M ; 12,, P3/2 

27. P,, b ~ { 8, cos 
2
cx + ~v Sin 2o.J(i I r~;ó.) 

Aio :: '1 col d.. 

~ ~ ~/2 
indices: b •bovenin de trechter 

o =onderin de trechter 
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In deze conceptnorm, die voor een belangrijk gedeelte gebaseerd is op 

experimenteel onderzoek aan silo's, zijn de verschillende factoren die 

van invloed zijn op de silodrukken zo veel mogelijk verdisconteerd. 

De waarden van de verschillende stortgoedeigensc:ha.ppen, opgenomem in 

tabel 1, zijn betrouwbaarder dan de waarden bepaald: met DIN 1055,Blatt 1. 

De wandwrijvingscoifficient is nu ook afhankelijk gesteld van de ruw

heid van de silo,randen. 

De invloed van de V.Ol'!ll en afmeting v.an de silo op de silodrukk:en is in 

deze conceptnorm duidelijk aangegeun. 

Ook wordt in deze nieuwe Duitse norm rekening gehouden met de, in praktijk 

v-ak:er voorkomende, niet-symmetrische belasting tijdens legen. 

De formules om de belasting op silobodems en silotrechters te bepalen 

zijll! reëler dan de ven-ijzingen, opgenomen in de Erg-dnzende Bestimmungen 

uit 1977. 
Toch kleven er, ondanks de vele waardevolle verbeteringen op de huidige 

Duitse norm, ook nadelen aan deze aonc-eptnorm: 

De vele parameters waarmee gerekend dient te worden om vooral de silo

drukken tijden.s legen te hepalen maken de nieuwe conceptnor.n niet be

paald duidelijker of· overzichtelijker. Zonder literatuurstudie over silo's 

lijkt het me voor de ontwerpende ingenieur uiterst moeilijk de betekenis 

en invloed van al deze parameters te achterhalell'. 

Dat ook in deze conceptnorm, bij gebrek aan beter, de theorie van Janssen 

ook als grondslag dient voor het bepalen van de silodrukk:en tijdens legen 

is een gevaarlijke zaak. Zoals reeds vermeld leidt onvoldoende kennis over 

het stromingsgedrag en andere faktoren tijdens legen tot silodrukken, lo-

kaal of niet lokaal, die vele malen groter zijn dan de berekende silodruk-

ken •. 

Al met al kan men stellen dat de silodrukken bepaald volgens deze concept

norm reiler en in ieder geval veiliger zijn dan de silodrukk:en bepdald 

volgens de huidige Duitse norm. Doordat de spanningsverdeling in silo's 

uiterst complex is zal men,ook bij toepassing van deze conceptnorm Toor 

het bepalen van de silodrukken,van geval tot ge'V41 moeten bekijken of deze 

conceptnorm de specifieke omstandigheden dekt. 
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5 SILOPROBLF.1>:EN 

Naast ontwerp- en berekening~fouten, zoals d~ moeilijk voorspelbare en 

vaak te laag aangenomen silodrukken leiden ook oorzaken zoals stofexplo

sies,- uitvoeringsfouten, stagnerende stroming van het stortgoed in de 

silo en funderingsmoeilijkheden tot serieuze problemen in de silobouw. 

Dat de silo meer moet worden gezien als een machine, een sch~kel in het 

produktieapparaat, en derhalve ontworpen moet worden voor de opslag van 

één bepaald stortgoed met zijn specifieke eigen~chappen vormt eveneens 

een belangrijk aspect in het silo-ontwerp. Hersebruik van de silo,_ voor 

opslag van een ander stortgoed dan waarop berekend, k:in dan na.melijk al 

snel leiden tot problemen. 

Al.deze oorzaken van siloproblemen kunnen leiden tot schadegevallen van 

ern~tige of minder ern2tige aard waarvan het aantal,in vergelijking met 

andere bouwwerken, schrikbarend hoog is. 

In het vol~ende z~l ik me echter beperken tot het probleem van de aan 

te houden ontwerpbelasting voor silo's. Allerlei factoren die van invloed 

zijn op de silodrukken tijdensvullen, op3lag of legen worden besproken. 

Ten slotte komen in dit hoofdstuk de aan te houden drukken op silotrech

ters en silobodems aan de orde. 
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S Si]gd:n1kken tijdens vullen en opslag 
Bij de bepaling van de silodrukken tijdens vullen en opslag wordt mees-

tal uitgegaan van een actieve spanningstoestand, een bezwijktoestand 

die wel mogelijk maAr geenszins noodzakelijk is. Vooral de wandwrijvings

druk en de vertikale druk tijdens vullen en opslag kunnen als maatgevend 

worden beschouwd. 

In praktisch alle silovoorschriften en silotheorieën dienen de formules 

van J~nssen, zoals opgenomen in hoofdstuk 4.1, om de silodrukken tijdens 

vullen en opslag te bepalen. In de meeste silovoorschriften en siloreken

voorstellen dienen de formules van Janssen zelfs als basis voor de be

rekening van de silodrukken tijdens legen. Alhoewel de theorie van Janssen 

een grove benadering is van de werkelijke spanningstoestand in een silo, 

komen de silodrukken bepaald volgens deze theorie voor de toestand tijdens 

vullen en opslag in het algemeen vrij goed overeen met de werkelijk geme

ten silodrukken. 

Als we de formules van Janssen, die met toenemende stortgoeddiepte naderen 

tot de volgende limietwaarden (formule 5,6 en 7), nog eens bekijken zien 

we dat de silodrukken behalve van de hydraulische radius R .. ¾ voorsl af

hankelijk is van de stortgoedeigenschappen volumegewicht-?', wandwrijvings

coëfficient ~ verhouding,,\~ Ph/R. In welke mC:i.te de horizontale- en verti

kale druk volgens Janssen wordt beinvloed door de stortgoedeigenschappen 

fa en A, is aangegeven in (fig. 5.1 ). Hieruit is te concluderen dat de 

wandwrijvingscoëfficient}A grote invloed heeft op zowel de vertikale als 

de horizontale silodruk. De verhouding À heeft alleen grote invloed op de 

vertikale druk. 

~ 
C ... ..: ... o· 0 

" -· 
~ 

. 
~ 

't/R 3/. R 1/R 

a. ,,M • o. 2 ( 1 , ,, ~ b • .,M , o, 4- (;-s22~ c. ,,.\. o,s 

fig. 5.1 

Invloed van À en)"\ op de vertikale- en horizontale silodruk volgens Janssen 
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Een eenvoudig rekenvoorbeeld geeft de grote invloed van de stortgoed

eigenschappen,in de formules van Janssen, op de silodrukken nog eens 

duidelijk aan. Van een bepaald stortgoed zijn de grenzen aangegeven 

waarbinnen de waarden voor de stortgoedeigenschappen liggeni 

volumegewicht : 7 ,o - a,a kNjw,l 

wandwrijvingshoek : 1a• - 24° 

verhouding s O,S: - O, 7 R 
volgens Janssen bedraagt de limietwaarde voor de vertikale druk: e••.r•% 
R = constant 

Deze grenswaarden leiden tot 2 verschillende waarden voor de verti

kale druk nl.: 

We zien d&t kleine verschillen in stortgoedeigenschappen leiden tot 

enorme verschillen, in dit voorbeeld een verschil van meer dan 100 ~, 

in: de berekende silodrukken. 

In hoofdstuk 1.5 is al gewezen op de moeilijkheid om te komen.tot be

trouwbare waarden voor de verschillende stortgoedeigenschappen omdat 

deze eigenschappen afhankolijk zijn van zeer vele factoren. Zo zijn 

de stortgoedeigenschappen afhankelijk Tan ~fmeting en vorm van de silo, 

de mate van consolidatie, toestand van de silo vullen en opslag of legen, 

en: "lan de condities waarin het stortgoed verkeert. Bovendien zijn! de 

wafrden van de verschillende stortgoedeigenschappen niet, zoals in de 

formules van J,-,nssen, constant ma.ar variëren ze met de stortgoeddiepte. 

Zo is de dichtheid en dus ook het volumegewicht van het stortgoed onder 

in een silo natuurlijk groter dan boven in de silo. Er is dan ook nog 

altijd veel onderzoek nodig om voor al de verschillende soorten stort

goederen te komen tot betrouwbare w~arden voor de materiaaleigenschap

pen. 

Bij het vullen van silo's z1Jn nog een aantal factoren zoals ontmenging, 

vulsnelheid en vulhoogte van bel~ng w~~rdoe('beduidend andere silodrukken 

ontstaan dfn berekend volgens de formules van Janssen. 
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Ontmenging tijdens vullen is, vooral bij korrelig stortgoed, bijna onver

mijdelijk. De manier en m~te van ontmenging tijdens vullen is afhankelijk 

van een nl of niet centische ligging van de vulopening en van de hoek 

w:.aronder het stortgoed in de silo wordt gestort. (fig. 5. 2 ) 

Door ontmenging ontstaan zones met verschillende dichtheden. 

! v.ullen:,--------') 

,,,: ·. ·.·.: ... ·~ . .• •. • ,. >. · ...• \ 0 

•'••••, ·.·.·.~•,·c.•,;o 
.,,, " • I •, • • 1 •• i ,0 

··•·fJ: .. . ·.·:. : •• ~t;, 
,,. • • • . • • • ,."o 
;:. ·,, .~ :.::· •• ,,'•o 
.,o " • : ::· , '' •• ·~•·:. ::·:• ,, ·"·~· 
•• • • 0 •• • . t. •'IJ 

0. \, 1 • ., :.·: • .... •• , .. ,, . . . . .. 

Fig 5 .2 ontmenging ti-jdens vullen 

Door ontmenging ontst~at een onregelmatige drukverdeling zowel tijdens 

opslag ~-ls tijdens legen. Bovendien wordt het stromingsgedrag tijdens 

legen beinvloed doordrt de zones met een hogere dichtheid eerder ga.an 

stromen d~n zones met een lagere dichtheid. 

D'e vulsnelheid is voor3l bij poedervormig stortgoed van invloed op de 

dichtheid direkt na het vullen en dR~rmee op de drukverdeling in een 

silo. In het algemeen kan bij lage vulsnelheden lucht, opgenomen tij

dens vullen, eerder ontsnappen uit het stortgoed dan bij hoge vulsnel

heden. Hierdoor zal bij lage vulsnelheden, na het vullen, eerder een 

maximale dichtheid zijn bereikt dan bij hoge vulsnelheden. Bij zeer 

hoge snelheden daarentegen kunnen poedervormige stortgoederen zich gedr~

gen Êls een vloeistof waardoor de druk op de wanderr aanzienlijk k~n 

toenemen. In de onderste lagen van het stortgoed echter wordt met toene

mende vulhoogt de lucht weer uit het stortgoed geperst. Hierdoor ont

stran weer toenemende inwendige wr1Jv1ng en Wä.ndwrijving voardoor de 

"vloeistofdruk" weer &.fneemt. ( fig. 5. 3 ) Ook bij homogeniseringssilo 's 

treedt dergelijk verschijnsel op w0·ardoor de w;onddrukken beduidend kun

nen toenemen. 

De vulhoogte is voor~l van belang voor de drukverdeling vanwege de sto

tende belàsting·van vallend stortgoed op silobodems,silotreoh~ers en 

stortgoed. Ook bestaat er een verhoogde kans op explosiegevaar door 

stofvorming en elektrostatisch opladen van deeltjes bij de v~l v~n grote 

hoogte. 
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00 OJ ?1i ( kp/..,•) 

fig. 5.2 a cement, Bi ~1s funktie van de tijd (gemeten door Pieper) 

5,50 

41,90 

4,30 

3, 10 

1,90 

o, 70 
0,40 

vulhoogte {m) 

k1:1.lk, poedervormig, losse pakking, fJ- ... 1,1 Mp/.., 3 

200 600 1000 1400 1800 2200 

fig. 5.2 b kalk, poedervormig, Ph als funktie van de tijd {gemeten door Pieper) 
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5.2 S Silodrukken tijdens le~en 

s 

De silodrukken tijdens legen zijn in het algemeen niet constant maar zeer 

vari~bel en kunnen de silodrukken tijdens vullen en opslag aanzienlijk 

overschrijden. Ook kunnen zich tijdens legen grote geconcentreerde druk

verhogingen voordoen. Behalve de sterk variërende waarden voor de verschil

lende stortgoedeigenschappen en de vorm en afmeting van de silo, die ook 

. .;.l een belangrijke rol spelen bij de bepaling van de silodrukken tijdens 

vullen en opslag, is ook het optredend stromingspatroon een erg bel~ngrij

ke factor bij het bepalen van de silodrukken tijdens legen. Het stromings

patroon is namelijk bepalend ~oor eventuele stooteffecten, dynamische en 

stabiele brugvorming, drukverhogingen in de overgangszone tussen actief en 

passief druk.veld en niet-symmetrische drukverdelingen. 

Het optredend stromingspatroon is echter moeilijk te voorspellen omdat 

het afhankelijk is va.n een groot aantal factoren wa~ronder: 

aard van het stortgoed 

snelheid en manier van vullen 

tijdsduur van opslag 

opslagcondi ties 

--vorm en afmeting van silo en uitlooptrechter 

grootte,vorm en plaats van d• uitloopopening(en) 

snelheid en manier van legen 

wrijving tijdens legen 

In (fig. 5.3 ) zien we voorbeelden van stromingspatronen die leidden tot schade. 

Nr:rst de "mass flow" silo zien we in (figuur 4.8) voorbeelden vr..n een 

"funnel flow" silo of "core flow 11 silo, waarbij slechts een gedeelte 

van het stortgoed in beweging is tijdens legen,weergegeven. 

De onzekerheid over het optredend stromingspatroon en de onzekerheid over 

de verschillende stortgoedeigenschappen hebben tot gevolg d~t de drukken 

tijdens legen moeilijk te v.oorspellen zijn. De meeste silovoorschriften en 

voorstellen om de silodrukken tijdens legen te bepalen zijn dan ook voorna

melijk gebaseerd op resultaten van onderzoeken en metingen aan modelsilo's 

en/of bestaande silo's, waardoor ze niet ~ltijd even betrouwbaar zijn. 

Alleen Jenike c.s. heeft tot nu toe een rekenmodel opgesteld om de silodruk

ken tijdens legen te bepalen op basis v~n een theorie. (zie hoofdstuk 4.2) 

Dit model is echter sterk geschematiseerd en rekenkundig nogal moeilijk 

toegankelijk. 
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fig. 5.3 stromingspatronen en schadegevallen 
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In het algemeen kan men stellen dat bij eenvoudige symmetrische silo

vormen met centrische uitloop de silodrukken met grootste zekerheid be

paald kunnen worden. Bovendien zijn symmetrische volledig actieve silo's 

ook het meest geschikt voor cohesieve stortgoederen. Toch kunnen ook in 

zulke silo's,die helemaal symmetrisch zijn,niet-symmetrische silodrukken 

optreden. Deze niet-symmetrische silodrukken kunnen bijvoorbeeld het ge

volg zijn vr~n ontmenging tijdens -rullen o~ v.a.n de condities waarin het 

stortgoed verkeert. Doordat het vochtgehalte van het stortgoed in de silo, 

bijvoorbeeld door temperatuursverschillen, verschilt kunnen deze niet

symmetrische belastingen gemakkelijk ontstaan. Jenike c.s. zijn van me

ning dat volledig symmetische silovormen eenvoudig niet kunnen bestaan 

t.g.v. stortnaden, onn~uvkeurige maatvoering, lasnaden etc. Hierdoor ont

staan tijdens legen silodrukken die vele malen groter zijn dan de drukken 

tijdens vullen en opslag. Jenike berekent deze drukken volgens de ener

giemethode. (zie hoofdstuk 4.2) Natuurlijk moet de silo ook berekend wor

den op niet-symmetrische belastingen ten gevolge van wind of eventuele 

temper3tuursverschillen. 

Zo zijn ook de stromingseigenschappen V&n het stortgoed bepalend voor 

het optredend stromingspatroon tijdens legen en dus ook voor de optre

dende silodrukken tijdens legen. Gro:f'weg kunnen stortgoederen in 2 hoofd

groepen worden ingedeeld: 

niet of zwak cohesieve stortgoederen die in het algemeen gemakkelijk 

stromen. 

cohesieve stortgoederen die slecht of in het geheel niet stromen. 

Jenike c.s. heeft een methode ontwikkeld waarbij de stromingseigenschap

pen van een stortgoed in meetbare grootheden kunnen worden uitgedrukt. 

Klassificatie van de stortgoederen naar stromingseigenschappen kan dan 

nnuwkeuriger verlopen dan met behulp van de korrelgrootte. Uitgangspunt 

bij die methode van Jenike is het effect van consolidatie op de zuivere druk

sterkte dat proefondervindelijk kan worden vastgesteld. Een maat ,,;oor 

stroming is volgens Jenike de verhouding tussen de druk tijdens consoli

d&tie en de zuivere druksterkte en wordt eangeduid met de factor FF. 

28. FF = ~• = spë.nning tijdens consolid~tie 

Ûd' = zuivere druksterkte 
Naarmate de cohesie van het stortgoed groter is zal de zuivere druksterkte 

toenemen en de factor FF afnemen. Hoe kleiner FF, hoe slechter het stort

goed zal stromen. Als de consolidatietijd toeneemt zal FF afnemen (fig. 5.4) 
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FF < 2 zeer cohesief', niet stromend 

2 < FF< 4 cohesief, moeilijk stromend 

4 ~FF < 10 gem,.:.kkelijk stromend 

10 ~FF vrij stromend 

~· C. 

fig. 5.4 Stromingsf'unktie FF voor enkele stortgoederen 

Jenike gaat er in zijn theorie van uit dat zich bij niet volledig ac

tieve silo's tijdens legen vanuit de uitloopopening omhoog een trechter 

in het stortgoed vormt. De hoek die dit trech~ervormig stromingskanaal 

m~akt met de vertikaal is ~ooral afhankelijk van de effektieve wrijvings

hoek. Indien de silo hoog genoeg is zal de trechter de silowanden raken. 

Volgens Jenike heerst er boven deze overgang een actieve spanningstoestand 

terwijl het drukverloop in de trechter overeenkomt met een passieve span

ningstoestand. Terwille van vertikaal evenwicht treedt er in de OTergangs

zone tussen deze twee spanningstoestanden een lokale drukverhoging op. 

Bij volledig actieve silo's ligt de lokale drukverhoging ongeveer bij de 

overgang van silotrechter op silowand. (zie hoofdstuk 4.2) Met deze lo

kale drukverhoging, die ook experimenteel waargenomen is, zal men bij het 

silo-ontwerp duidelijk rekening moeten houden. 

Uit onderzoeken van o.a. Kvapil en Peschl is gebleken dat tijdens legen 

van met niet of zwak cobesief stortgoed gevulde silo's onder invloed V-dn 

de zwaartekracht 3 gebieden met karakteristieke gedragingen kunnen worden 

onderscheiden. (fig. 5.5 ) 

fig. 5.5 stromingspatroon bij begrensde stortgoedhoogte 
-45-



1 
...., 

1 
\ 

- i 

Ten gevolge van het wegzakken van de bodem, respectievelijk het materi

aal in de buurt van de uitloop, ontstaat in het stortgoed.materiaal een 

breukvlak waarlangs het materiaal af glijdt. Binnen deze breukvlakken, 

ellips A, is de stroming daardoor gekarakteriseerd dat de recht gedachte 

lagen recht blijven tijdens stroming. Binnen ellips Ais een tweede ellip

soïde waargenomen, gebied B'. In dit gebied B kunnen de stortgoeddeeltjes 

ten opzichte van elkaar draaien en van onderlinge positie wisselen. In 

de buurt van de uitloop,gebied c, ontstaat wegens afwezigheid van de bo

dem en dus ook afwezigheid v-an de tegendruk een snelle uitstroming. In 

de vrijgekomen ruimte stroomt de massa van alle kanten toe. Hier kunnen de 

korrels zich veel vrijer bewegen en zich willekeurig ordenen, zodat dit 

onder ongunstige omstandigheden kan leiden tot gewelf"9iorming van min o~ 

meer· stabiele aard. De instabiele gewelven die in dit gebied gevormd zijn, 

zijn kenmerkend voor het lopen van het stortgoed uit een bunker. Onder 

invloed van deze "dynamische gewelfvorming" loopt uit de bunker per tijds

eenheid altijd dezelfde hoeveelheid stortgoed, onafhankelijk van de stort

goedhoogte in de bunker. De grootte van de gebieden, waarbij gebied A 

ook wel primair• ellipsoïde en gebied B secundaire ellipsoïde wordt ge

noemd, zijn weer afhankelijk van de stortgoedeigenschappen en vorm en 

afmeting v~n de bunker/silo. De grootte van gebied Ais maatgevend voor 

de bunkeractiviteit terwijl gebied B bepalend is voor de uitloopsnelheid. 

Bovendien ksn volgens Peschl een begrensde groei van de secundaire ellip

soïde, die sterk afhankelijk is van de silodiameter, de "stooteffecten" 

tijdens legen verklaren. 

Uit de praktijk is gebleken dat bij verscheidene stortgoederen zich 

tijdens legen "stooteffecten" voordoen, die aanzienlijke trillingen kun

nen veroorzaken. Een geringe cohesie van het stortgoed schijnt een nood

zakelijke voorwaarde te zijn voor het optreden van dergelijke stooteffecten. 

In praktijk vormt zich bij veel stortgoederen tijdens legen een pijp in 

het stortgoed, "core flow". Deze pijp kan bijvoorbeeld ontstaan door ont

menging tijdens vullen. In genoemde onderzoeken van Kv~pil en Peschl is 

daarentegen uitgeg3-an van stortgoederen met een regelmatige korrelopbouw, 

Wéarbij er dus geen sprake is van ontmenging. Bij bepaalde stortgoederen, 

die stortgoederen waar stooteffecten optreden, loopt volgens Pieper de p~jp 

niet tot era.n het stortgoedoppervlak maar tot aan een bepaalde zone, het 

stootcentrum. (fig. 5.6 ) De hoogteligging van dit stootcentrum, die 

afhankslijk is van de stortgoedeigenschappen en vorm en afmeting van 

de silo, ligt volgens Pieper tussen 1 ,o a. 2,0 maal de silodiameter. 

~· .. -....=.•!~+-:-·,:,,.·~.,;•...-· -7.-~-T,:-~~~~~.:;~ 
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minimale vulhoogte voor begin van de stoten 
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/ stootcentrum, brugvorming 

1,0 ••• 2,0D _________ ijpvorming 

fig. 5.6 stromingspatroon met stootcentrum volgens Pieper 

De stoten treden, volgens Pieper, op door dynamische brugvorming bij de 

in~-ng van de pijp. De stoten treden alleen op boven een bepaalde vullings

graad.. De stootperiode is vooral afhankelijk van de volumestroom per tijds

eenheid. Pieper praat in dit verband over het "schlagen" in silocellen. 

Het optreden van dergelijke drukverhoging heeft gelijkenis met de theorie 

v;:;n Jenike waarbij zich eveneens in een bepaalde zone lokale drukverhogin

gen kunnen voordoen. 

Vooral de opslag van cohesieve stortgoederen levert ernstige problemen op •. 

Silodrukken t.g.v. deze cohesieve stortgoederen mogen dan ook bijvoorbeeld 

niet volgens de Duitse norm berekend worden. Juist bij cobesieve stort

goederen kunnen de gevreesde drukverhogingen en niet-symmetrische drukken 

tijdens legen. erg gemakkelijk optreden. Het k~n gebeuren dat het cohesieve 

stortgoed in het geheel niet of slechts gedeeltelijk uit de silo stroomt. 

Het blijven hangen van grote secties stortgoed kan zeer gevaarlijk zijn. 

Bij het instorten van deze secties met grote hoogte kan de stootbelasting 

zeer groot zijn. Boven in de silo ontsta.an dé;;.n onderdrukken terwijl onder 

in de silo grote overdrukken optreden, "piston effect". Indien bij het 

silo-ontwerp hiermee geen rekening is gehouden kan de silo gemakkelijk 

bezwijken. 

Toch kunnen problemen, zoals brug-, pijp- en gewelfvorming, te geringe 

activiteit en stromingsproblemen bij de opslag van cohesieve stortgoederen ., 
voor een groot deel worden opgelost door een juiste dimensionering van 

silotrechter en uitloopopening. Jenike heeft hiertoe enkele rekenregels 

opgesteld. 
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Om ie activiteit van niet-volledig ~ctieve silo's te verbeteren en/of 

brug- of pijpvorming te voorkomen wordt wel eens v::..n speci .• le voorzieningen 

gebruik gem,~akt. Deze speci.=.:.le voorzieningen zo;;.ls conussen, ontlJ.stings

b.:1lken, neusvormige trechterE of pneumatische hulpmiddelen, (fig. 5. 7 ) , 
leiden in het algemeen tot moeilijk voorspelbare lokule drukverhogingen 

die speci~le 2and~cht vr~een bij het ontwerpen van silo's. 

a. conus b. ontl~stingsb~lk 

inbli::!.., sop eningen 

c. neusvormige trechter d. pneum.:i.tische hulpmiddelen 

fig. 5.7 speci~le voorzieningen 

Het m·;,p- duidelijk zijn dat v, n een uniform stromingspatroon tijdens legen 

geen spr~ke k~n zijn en bovendien moeilijk voorspelbciar is,doordat het 

sterk ~fhankelijk is van de variërende stortgoedeigenschappen en siloaf

metinpen. Hierdoor zijn de silodrukken tijdens le~en eveneens moeilijk te 

voorspellen hetgeen de grote verschillen.voor de ~an te houden silodrukken 

tijdens legen,in de veschillende silovoorschriften en silovoorstellen 

eveneens verkl~~rt. 
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~ Silodrukken op trechters en bodems 

Op vlakke silobodems werkt direct de vertik3le druk Pv. Deze vertikale 

druk~die voor een bel~ngrijk deel bepaald wordt door de verhouding>., 

is meestal m xim: al tijdens opslag. Voor bepaling van de waarde voor de 

verhouding/\ raadplege men hoofdstuk 4.1 en 5.1. Volgens Motzkus kan 

ben2derd worden door voor de verhouding À te kiezen:(fig. 5.8) 

29. 
,-sin2,r-V(,-li,i'))(si"l,P-Sih2j) 

I 1-SÎ1'1
2J- ~v (1-füi'J)(si"V-si~•.11) 

1 

Ondanks de uit onderzoeken geconstateerde ongelijkmatige verdeling van 

de vertikale druk in horizontale zin, wordt zowel voor bodems als voor 

trechters uitgegaan van een gelijkmatige verdelir.g. 

In pr~ktisch ~11e voorschriften dienen de volgende formules als basis 

voor het bepalen van de drukken in trechters: 

30. 
1î 1', l ;D · 2 
l'-'r, -: lî, loS d,,. + h s,n o{ 

31. 

Hierbij wordt opgemerkt dat: 

h 

è' 

P., en A1 hoofdspanningen zijn, w .t niet overeenkomt met de werke

lijke spanningstoest~nd 

- de verhouding À in de silotrechter kan verschillen van de verhou

ding,-\ in de siloschacht 

- in de zone c:il..1 <.. ó,. ~ 0.. 2 aan de randvoorwaarde 'Pwt:/ P11 = tan / niet is 

voldaan 

- lt = 0 voor /\ = 1 wat niet aannemelijk lijkt. 

p 
p 

fig. 5.8 veelvuldig gehanteerde drukverhoudingen bij de trechterwand 
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Deze formules zijn eenvoudig maar zeer onnauwkeurig en de resultaten 

vertonen weinig overeenkomst met de werkelijk gemeten silodrukken op 

trechters. Ook de resultaten verkregen met de door Motzkus ontwikkelde 

formules om de drukken op trechters te bepalen vertonen nauwelijks over

eenkomst met de reële optredende drukken. Motzkus heeft bij proefnemingen 

wel v;stgesteld, overeenkomstig met de theorie van Jenike, dat voor het 

bovenste gedeelte de toestand tijdens legen maatgevend is terwijl voor 

het onderste gedeelte van de trechter juist de toestand tijdens vullen en 

opslag mr-,atgevend is. 

In het algemeen kan men stellen dat de rekenregels om de silodrukken op 

silobodems en silotrechters te bepalen erg onnauwkeurig zijn en onderling 

nogal van elkaar kunnen verschillen. Er is dan ook nog veel onderzoek no

dig om te komen tot betrouwbare rekenregels voor het bepalen van drukken 

op bodems en trechters. 
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6 CONCLUSIES. 

Door de grote h/b verhouding in een silo nemen de vertikale en hori

zontale silodrukken niet lineair toe met de stortgoeddiepte maar zijn ze 

asymptotisch begrensd. 

De plattegrond en doorsnede van een siloblok worden voor een belang

rijk deel bepaald door de bereikbaarheid voor de verschillende trans

portinstallaties. 

Grotere silo's worden voornamelijk gebouwd in gewapend beton, voorge

spannen beton of staal. 

Konstuk:tief gezien is de eencellige ronde silo het meest logisch om

dat bij gelijkmatige silovulling en centrische leging in principe 

geen buigende momenten t.g.v. de silobelasting kunnen optreden. 

Over de stortgoedeigenschappen, die sterk beinvloed worden door de 

condities w~arin het stortgoed verkeert of verkeerd heeft, is weinig 

concreets bekend. Om te komen tot betrouwbare waarden voor de verschil

lende stortgoedeigenscheppen moet nog veel onderzoek worden verricht. 

De spenningsverdeling in silo's is uiterst complex omdat ze afhankelijk 

is van zeer vele factoren waaronder: aard vun het stortgoed, vorm en 

afmeting van de silo en optredend stromingspatroon tijdens legen. 

De silotheorie van J,,nssen gaat uit van een toestand tijdens vullen 

en opslag van het stortgoed in de silo. 

Jenike c.s. hebben een theorie ontwikkeld die uitgaat van een toestand 

tijdens legen van het stortgoed uit de silo. 

De silodrukken, berekend volgens de huidige Duitse norm DIN 1055 Bh- tt 6, 

zijn in vele gevallen onvoldoende. 

Berekening van de silodrukken volgens de conceptnorm Ent,rurf DIN 1055 

Teil 6 uit uei 1983 geeft een reëler beeld ven de werkelijk optredende 

silodruk:ken. 
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Nacst de moeilijk te bepalen silodrukken leiden ook oorzaken a.ls 

stofexplosies, uitvoeringsfouten en funderingsmoeilijkheden tot ern

stige problemen in de silobotl'W'. 

- De wandwrijvingscoëfficient ,IV\= tan i heeft grote invloed op zowel 

de vertikale als de horizontale silodruk. De verhouding À= Pn;R 
heeft vooral invloed op de vertikale druk. 

Bij het vullen van silo's ziJn factoren zoals ontmenging, vulsnelheid 

en vulhoogte van belang voor de optredende silodrukken. 

De silodrukken tijdens legen zijn in het algemeen niet const~nt m3ar 

variabel en kunnen de silodrukken tijdens vullen en opslag aanzienlijk 

overschreiden. Bovendien kunnen zich tijdens legen grote lokale druk

verhogingen voordoen. 

Het stromingspatroon tijdens legen, dat voor een groot deel bepalend 

is ~oor de silodrukken tijdens legen, is nnast de aard van het stort

goed en de manier van vullen sterk afhankelijk van de helling en glad

heid van de trechterwanden en van de grootte en plaats van de uitloop

opening{ en). 

Speciale voorzieningen in uitlooptrechters geven in het algemeen aan

leiding tot grote, vooraf moeilijk voorspelbare, lokale drukverhogingen. 

Rekenregels om silodrukken op silobodems en silotrechters te bepalen 

zijn in het algemeen erg onnauwkeurig en onderling nogal sterk ver

schillend. Er is dan ook nog veel onderzoek nodig om te komen tot 

betrouwbare rekenregels voor het bepalen van silodrukken op bodems 

en trechters. 

- Het aantal schadegevallen aan silo's is relatief erg boog. 
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7 RESUMÉ 

Uit het voorgaande mag wel blijken dat de ontwerpend ingenieur bij de 

aan te houden maatgevende ~ilobelasting nog altijd voor grote proble

men kan komen te staan. 

De '--ilodrukken tijdens vullen en onslag van niet of zwak cohesief stort

goed kunnen nog wel eenvoudig en met bevredigend resultaat, volgens de 

theorie van Janssen, b~paald worden. Het is dan wel zaak te komen tot 

betrouwbare waarden voor de stortgoedeigenschappen À,)'\ an <J-. Omdat 

deze stortgoedeigenschappen nogal afhankelijk zijn van de specifieke om

standigheden waarin het stortgoed verkeert of komt te verkeren, is het 

raadzaam de waarden voor ,À , )'\ en? experimenteel te bepalen en dan te 

vergelijken met waarden zoals opgegeven in literatuur en voorschriften. 

Hierbij merk ik op dat de waarden van stortgoedeigenschappen zoals opge

nomen in DIN 1055, Blatt 1, veelal onbetrouwbaar zijn. De ontwerpend in

genieur zal ook rekening moeten houden met het feit dat door ontmenging, 

hoge vulsnelheid en grote vulhoogte beduidend grotere en niet-symmetrische 

silodrukken kunnen ontstaan dan berekend volgens de theorie van Janssen. 

De silodrukken tijdens legen zijn in het algemeen niet constant en kunnen 

de silodrukken tijdens vullen en opslag aanzienlijk overschrijden. Ook 

kunnen zich tijdens legen grote lokale drukverhogingen voordoen. De on

zekerheid over de verschillende stortgoedeigenschappen en ëe onzekerheid 

over het optredend stromingsp~troon, dat in grote mate bepalend is voor 

de drukverdeling in een silo, hebben tot gevolg dat de silodrukken tijdens 

legen erg moeilijk voorspelbaar zijn. Jenike c.s. hebben ongeveer als 

enige een rekenmodel opgesteld om de silodrukken tijdens legen te bepalen 

op basi~ van een theorie. Dit ~odel is echter nogal sterk geschematiseerd 

en rekenkundig moeilijk toegankelijk. In afwachting van een nieuwe Duitse 

norm is het voor de ontwerpend ingenieur raadzaam om bij het bepalen van 

de silodrukken tijdens legen alvast uit te gaan van de Duitse concept

norm uit mei 1983. Deze conc.eptnorm, voor de bepaling van de silodrukken 

ten gevolge van niet cohesief stortgoed, ga.at uit van de theorie van 

Janssen waarbij voor de bepaling van de silodrukken tijdens legen gerekend 

wordt met bepaalde overdrukcoëfficienten. Deze coëfficienten,die empirisch 

werden bepaald,zijn afhankelijk van een aantal factoren zoals; vorm en 

afmeting van de silo, excentriciteit van de uitloopopening(en) en de aard 

van het stortgoed die allen grote invloed hebben op de silobelastingen 

tijdens legen. Nu is het voor de ontwerpend ingenieur zaak het stortgoed 

te klassificeren naar stromingseigenschappen. Jenike heeft hiertoe een 

methode ontwikkeld die uitgaat van het effect van consolidatie op de zui

vere druksterkte van de strortgoedmassa. 
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Wanneer de ontwerpend ingenieur nu te maken heeft m~t cohesief ~tortgoed, 

waarvoor de Duitse conceptnorm niet geldt, moet hij rekenen met de meest 

grillige en onvoorspelbare stromin~spatronen. Deze stromingspatronen lei

den dan vaak tot beduidend hogere silodrukken. De problemen bij de opslag 

van cohesieve stortgoederen kunnen voor een groot deel worden opgelost 

door een juist ontwerp van silotrechter en uitloopopening. Jenike heeft 

hiertoe enkele rekenre~els opgesteld. Het is dus raadzaam om voor de op

slag van cohe:::ieve stortgoederen "mass-flow" silo's te ontwerpen en de 

silobelastingen te bepalen vol~ens de theorie van Jenike. 

Bij het bepalen van de aan te houden silobelastin&" kan men uitgaan van 

de volgende leidraad: 

-i--
Bepaling van betrouwbare waarden voor de stortgoedeigenschappen: 

verhouding).. 
' 

wmdwrijvingscoëfficient ,;111 en volumegewicht<")' . 

l 
Klasdficatie van het ·stortgoed. 

l i 
Cohesief stortgoed. "Jiet-cohesief stortgoed. 

Ontwerp een "ma."s-flow" silo. . 
Bepaal de E:"ilodrukken vol,,;rens: Bep al de silodrukken volgens: 

de theorie vr,.n Jenike. Duitse conceptnorm DIN 1055, mei 1983. 

_L _J_ 
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BETONVERENIGING 

Programma SILODAG d.d. 5 juni 1984 

9.30 uur - Ontvangst 

10.00 uur - Opening door ing. D.C. Binnekamp, bestuurslid Betonvereniging 

Voorzitter van deze Silodag zal zijn: 

ir. A.B. de Bartog, G.E.M. Consultants, Rotterdam 

10.05 uur - Betekenis en gebruik van silo's, ir. J.A.J. Rypma, C.B.V., Veghel 

10.30 uur - Stroming en transport in silo's, prof.dr.ir. F.J.C. Rademacher. 

T.B. Twente 

11.00 uur - Koffiepauze 

11.30 uur - Vertoning van de film "One million dollar rat hole" 

12.00 uur - Belastingen; Voorschriften (Ontwerp DIN 1055), ing. B. Stoffers, 

IBBC-TNO, Rijswijk 

12.30 uur - Lunch 

13.45 uur - Opening middagzitting 

13.50 uur - Het ontwerpen van silo's - materiaalgebruik 

- economische aspecten 

ir. C.J.M. Schiebroek, Ingenieursbureau Schiebroek-Struik B.V., 

Eindhoven 

14.20 uur - De bouw van in het werk gestorte silo's, J,I. van Waning, 

Koninklijke Aannemingsmaatschappij Van Waning B.V., Rotterdam 

14.50 uur - Theepauze 

15.15 uur - Mogelijkheden met prefab silo's, ing. M.H.W. Peters, Schokbeton B.V., 
F 

Koudekerk a/d Rijn 

15.45 uur - Forumdiscussie onder leiding van ir. A.B. de Bartog 

+ 16.15 uur - Sluiting 
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DK 624.04 : 624. 92 : 351.785 DEUTSCHE NORMEN 

Lastannahmen für Bauten 
Lasten in Silozellen 

Design loods for buildings; loods in silo bins 

November 1964 

DIN -
1055 

Blatt 6 

Die Tatsache, daB die in den mei&ten einschlägigen Fachbüchern enthaltene "klonische Silotheorie" wesentlich kleinere Silogut
lasten ergibt, als in Wirklichkeit auftreten, hat in den let:ten Jahren :u einer Reihe schiaerwiegender Schäden geführt. Des• 
halb ist es dringend notwendig, sowohl dem entwer/enden. Ingenieur als auch der Bauau/1icht 11erbe11erte Crundlagen für die 
Berechnung der in Silo:i:ellen wirkenden. Lasten an die Hand :u geben. 

In dieser Norm sin.d die bisher bekannt gewordenen Versuchsergebniue und theoretischen Oberlegungen des In• und Aus
landes :u Berechnungsregeln zusammengefaBt. Das der:i:eitige Wissen ist allerdings noch lü.dcenha/t und bedarf umfangreicher 
weiterer Studien. Wo die wirklichen Verhältnisse noch nicht ausreichend bekan.nt sind, muBten Sicherheiten berüdcsichtigt 
werden. 

lnhalt 

1. Begriffe und Geltungsbereich 
1. 1. Silozellen 
1.2. Silogut 
1.3. Lasten 

2. Berechnung der Lasten 
2.1. Bestimmungswerte 
2.2. Ma6gebende Lastfälle 
2.3. Lasten in unendlicher Tiefe 
2A. Lasten in endlicher Tiefe 

3. Laststeigernde Einflüsse 
3.1. Silogutbrücken 
3.2. Exzentrisches Entleeren 
3.3. Luftzuführung 

4. Lastmindernde Einflüsse 
4.1. Zellenboden 
4.2. Besondere Entleerungsvarrichtungen 

5. Sonderfälle 
5.1. Homogenisierungssilos 
5.2. Gärfuttersilos 

6. Temperaturbeanspruchungen 

7. Anwendung neuer Erkenntnisse 

1. Begriffe und Geltungsbereich 
1.1. Silozellen 

Silozeflen im Sinne dieser Norm sind prismatische und zylindrische Behälter. 
Die Lcstverhältnisse im Bereich von Trichterböden sowie in Silotaschen und Bunkern, die keine lotrechten Wände auf
weisen, sind noch ungeklärt. Derortige Behälterformen sind desholb nicht in den Geltungsbereich der Norm einbezogen. 
Bei der Abschätzung der hierbei wirkenden Losten ist besondere Vorsicht am Platze. 

1.2. Silogut 

Silogut im Sinne dieser Norm sind alle körnigen und stoubförmigen Stoffe, bei denen die Kohäsion klein ist im Ver
gleich zur inneren Reibung. 

Voroussetzung für die Anwendborkeit der Norm ist, do6 dos Silogut in der Silozelle keine Volumenvergrö6erung 
erfährt. Z. B. konn Zutritt von Feuchtigkeit zu einem Aufquellen des Silogutes und damit zu Losten führen, die weit 
grö6er sind cis noch dieser Norm. 

In den Geltungsbereich der Norm felien ou6erdem die Sonderfälle 

Stoub-Luft-Gemische in Homogenisierungssilos (siehe Abschnitt 5.1) und 

Gemische ous Wasser und organischen Stoffen in Gärfuttersilos (siehe Abschnitt 5.2). 

Fortsetzung Seite 2 bis 6 

Fachnormenousschu6 Bcuwesen im Deutschen Normenousschu6 (DNA) 
Arbeitsgruppe Einheitliche Technische Boubestimmungen des Fochnormenousschusses Bauwesen im DNA 

Allein•erkouf d11r Normblotter durd, 811uth-Vertrieb GmbH, ll11rlin 30 und Kain 

7.67 
DIN 1055 81. ó Nov. 1964 Prei,gr. 5 
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v~r::kc:lc- l<,,l i11 r,1p/m 2, <.fa, r1uf die Quer~chr11ltêf.,jd1e 
dr:s s:Iog11it.:S Wil~I 

f'I, Hl,ri:::onfc,llc~t 

he, i~C"flf".llc Lc;I in MpÎm', di(. ~uf die Silowèindc wir ki 

/\, War.c!:cibungs!ast 

l ; vcr~ika!e lc:ïl in ~"1p/rr: 2, die über die v,ar.dreibung in 
~ f f f r 1 

-' _, 
î ---

die Siicwë.;ndc eingclrcgi;n wird 

'.2 Ec:-::~~ncr:r di::-~ lc!ten 
C.::~!;r:-:!':"!.:~;:!~Wcrtc 

... ·'- G. ~-=: s :b:~:;fc:·:':1 d~ r Si!o::.e!len wird berücksichtigt duró des Verhëltr:is f [." in m, wabci F die lichte Querschnitts

f.::~:-e :, r'.; 1.::-:c ~- ó~ innere L1~fcng in m ist. Eine Ausnohme bilder: Zwicke!ze!len, be: denen für F i,;nd [' die Werte 
e:~c:~ ~·ë:~.~,-:L::d-.e:~ C:1:cdrctes cnzusetzen sind. 

ï::e 'Î:fo : :'1 :r. rec,:r.et vc:-1 der Si!ogu:ebene cus, die bei wirklicher oder gedcc:!-::er Einebnung der höchstmöglic:hen 
f;;I::.:i.~ c:--:ts~e~e:!'1 i~c~7'!. 
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Bi!d 2 

D.:s E;)red::i•Jngsgewic:ht ï des Silogutes in Mp/m3 ist DIN 1055 Blott 1 zu entnehmen. 

C'er V.'a~cre:b:J:-1g~winkel ó zwischen Silagut und Silawond wird definiert durch 

tan Ó = Pw.'Ph = ,u 
E~ is: ~-.,cl:h::r.gig von der Wcndrouhigkeit cis Bruc:hteil des in DIN 1055 Blatt 1 cngegebenen Winkels der inneren 

Rei!:'..:rs Q r.cc!-: Tcbeile 1 cnzunehmen. 

. 
W cndreibungswinkel in 0 

Si!ogut ----

1 

beim Füllen ür beim Entleeren Óe 

Kër:iç;es S: 1cgct r:,it mittlerem 
0,75 C' 0,60 u 

Kcr:-:d:irchmesser > C,2 mm 

~ - -
-- ---------- - -- -- -- -- - -· -----·-•.• ' c:·t .• ' 1 ul:-!cr~·Jes ~· .ogut mi, m1tt,erem 1,00 Q 1,00 C! 

rnd:.:rchmes~er < 0,06 r:,m 

ê.-:;: :-:it•!er(:':-: Kornc:brchmessern van 0,06 bis 0,2 mm ist zwischer: den Wondreibungswinkeln für körniges und staubförmiges 
Si!-:;ut z·1 i,·.te~r-olierer:. Wenn dcmit ze rechne'1 ist, dcl3 die Wcndreibungswinkel unter dem Einflul3 van Feuc:htigkeit 
;._ e::-~: werc:e--: cis r.a~h Tabe!le 1, sind die tctsöchlichen Werte zu ermitteln. 

c~; '/e:·hë'.?;::~ d1:r ~criz~:,tcl!ast zur Vertika:icst 

Î."=!'1i!', 

..,,,::= Cr.. -=r d:c \.J::: !:-:? de 5:Ioze 11 e els k~stcnt cngcnommen. Beim Füllen entspricht 1. etwa dem Ruhedruckbeiwert der 

8.cCe~~tchcriJ t.:~C ~ cr:n onae~e~ zt werder. mit 
i. f =0 O.So 

ec::-:- - .. , ,,:~,,--: i:,.~ ,. z(,,.,tcllast und Ve:-tir.c!::::st etwo gleich grol3: 

Îr -.· IJ:(l 

W#-!Q!l}"._9-#WZ#,.~~~~~~,.."':"-'~':..~'fi'~..J:&~,..,;,:;..~"1l°":K.:~>;.;~~~.r..,.~--;;.:~~· ... ..,~~-:-,;t;:,~'"V"-"!'~~1~~<~..i•""':';.';~-"~;-~~~'°~~•~.?i"~.,..,. __ t-:, 4f..4:.4Ç,i\:WJE~•1':" 
- - - .,-;"'>:'<' 
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2.2. M.:u1geb,-mue i.astfälle 

lm cligemeint::n !iè"i...:11 ...;;~ 9roi)~en L~.>tcc; ûei Jen jq iobe!le .2 gcnor:n:en Lostfäi:en ,:.i;.;f, jeJv,)1 i<ür,n:;n cJ~e 1n _::f:ï 
A6sch:1:tte11 3 unJ 4 01;gci::ii11te!1 i.:ist,!<'1~ë:rnde:1 •J:,J ic:st:ni11..:.::r1,Jer ::i,1flus;e zu A11de, .;1:;!:.1 füh,er,. 

-------------------------------··--·------·-· 
L~st 

.<ö,n:c,;es Silos,ut 5t:..u:.,f:i,:i:i::;z; :i:o;:;t / 

ë•1d/ici1e Tiefe u,,endli~he r:de :1:J1:.:;1e r;.:fe ';;;e.:::1::~~e ,:c.re l 
.-·-••----~ 

f=ül:en fü:len 
r> ... -

Hori:ontallost 
2ntiaerei1 i:ntieere:i En~!eeren 

1---- ------- --- -- ·~------ -- -- -- ---- --- . -- -------- --------- ___ L_ 
W ,:rndre;oun gs

lost 

Pw 

i:ntleeren 

2.3. Lasten in unendlicher Tiefe 

fülle:, = Ent!eeren 

In unendl:Cher ïïefe erreichen d1e Lasten nachstehende GröGtwerte: 

Beim Füllen 

Beim :ntleeren 

2.4. Lasten in enc!licher Tiefe 

._..F 
max p = -·--h Hr·U 

_ ;·· F 
max ph-~ 

. e 

D:e Z:mchme der Lesten mit der Tiefe = enfspricht c!er e-Funktion 

p(;) = max p · r[> 

wobei 

und 

beim Füllen 
F 

beim Entlecren 
F 

Tabelle 3 

Werte von rJ., in Abhëngigkeit ven - -
1 

1 - .... , ,0 1 ,1 ,2 
1 

,3 ,4 
' 

,5 

0, O,CO i 0,10 1 0, 18 1 0,26 1 0,33 0,39 
1 1 

1, 0,63 O,Sl •j,70 0,73 0,75 0,78 
2, 0,86 ' 0,88 0,89 ! 0,90 J,?1 0,92 

' 

3, 0,95 
1 

'.J,96 0,96 0,96 ! 0,97 0,97 i 

3. Lcststeigern cl e Einflüsse 
3.1. Silogutbrücken 

, ~ l.'; .:.l l' r 1 

zwe:fa:hc Fulia::t ,,, anzusttzen, jeJ,xl, b,, ,uciit di" L<LI ,1 icht u, ,j/kr ui, 

1 

i 
1 

! 1 
!, 

1 
1 

Ent!eeren 

,6 

0,45 
0,80 

1 
0,93 

···F 
ruax Pw ==- _l_i_ 

IU:IX P,,.. 

,7 ,3 ,9 

o,sa ! u,ss o,c;;i 
,J,82 i 0,33 J 85 
0,93 Ll,94 J,94 l 

(),97 
·---· 

1 o,98 ! o,9:J o.~s 
__ i ______ ; -·-·- ----- ____ J 

At,f rii~sen ,\n:.rjl: dor-' r.ur 11~(zicL1t!t ·-H1...),,,l~.:n ~n.·,,n d,1~ Lnt:.J,:i1t:~1 ·-:.i11 r),.i'~U!bri. ··• ,11. 

i 
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''"'"' 1.,it!,_,,,., " , n•f ,1,,, nor,z,.,-, Zi:-1/ci;t,i'~r.e 1JnglP.1rh!örm;.:J uber den Un,fcng 
,,,,,!, c!c,11 1, ,her:<_;,:,•, f.rf,1::11J11,;e11 dCid1,,ch z,, bcrucksithtigcn, dar.. zu den 

•: :-, ·:1 ·,•,·.I"', · 

1~ r · 1• A',(° 1-..-,1~~ : L11 ld 4 1 7P l•·H,f; .•.••• ,...,,,.., [:1Pt.'f':ung~icJ::,I dl·J w1,klHhf:n ~iiozellr-, 

1 ., ,::·."' : .;·'., P..:, .i ,:nt:r,('t·i~-•, auf (!,., wi:~lichc S:lczclle cnzusetzcnde La~t, der durch Reib1Jr.g zwische:-: 
~- ·~··· '."~l__,; :l\!~ro:~, .. -~!~dcr· de-; G:c;ch~~\VÎC'ht oeha\h~n wiid, 

,· .. • -,, /..::,, ', · ,·, , , ,,c; 4 ! =~· : ,c ,1 ,,,. ,,, nk L ,: !ccrungslmt ei•1e, idccllen Siioze:le, die noch Bîicl 3 duren LJ,,1kioppen 

-::,:" (" ,,r '-"' T ,,:· ~s de~ 011e,scr:iittc~ 1.rn, die Ache cL:1 d1 dc1o Auslauf cntstent. 

\ ·-~: S.é:· -•~k,,~1-•:\,L'!lC] de: c:,c:cntriscl-:e:-: Et1tlee1c1o; derf c;bgesehen werde:t1, wenn die Exzentrizitöt des Auslcufes 

r:::·~ r:~c:::- ,::'.~ .: i l,;c~rë:t c~c!' d~e zeqenha:hc l1 r--.icht gröGer ist cis ~ il. Hierbei ist <i der Du,chmesser des grëf3te:i Kreises, 
;,.c: ... ~,-:'. ,.c :c:· -~L·crsc!1::itt c:;'óge::cic!,~ci y:e~dc:, kcnn. 

3.3. 
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ldeef/e Si!ozelle a 

Be: Si'•:,zellen mit Vorrichtur.gen ZL'm Be!üfteri des ruhenden Silogutes ist zu unterscheiden zwischen Zeilen für körniges 

u;id fi,;r stcub:ö~rr.iges Silogut, 

Be: këmigem Silogu! is! eine Zunahmc der Hcrizontallcsten zu erwarten. Deshclb sind diP noch Abschnitt 2 für das 

F~ller. errec:-.neten Horizonta!lasten ri. in dem mit Einb:asöffnungen versehenen Höhenbereich der Zelle um den Einblas

drud: der Luft zu erhëhen. Ven der hëchsten Einblasöffrung eb derf diese lasterhöhung gleichmöi3ig bis cuf Null in 

Ze!!enoberkcntc cbgemindert we~den. 



1 

--j 

DiN i055 i3,oH é Seite 5 

Bei slaubförm:gem Silogut haben die bisiang vorgEinomr:,.,r.0 - Hi?,;u;,gen i,;eine uerücksiditigem..,erten Lostzunahmen 
beim 6eiüften erkennen lossen. 

Silozellen für s:ou!..iió, ;nige; Si:ogut werden oflmcis mil Von i<.hlu,,gen zum pneumolischen Entlecren c.;usges:at:et, durch 
die eine Auilockerung des Silogutes im Bereich des Auslaufes heroe1gefu,1rt wird. Auch hier -..,u,dcn ue, ückskht:ger;:.,.,,erte 
Lastzunohmen durch Luftzuführung bislong nicht fe;lgeste!:t. 

4. Lastmindernde Einflüsse 
4.1. ZcHenboden 

Wegen der lastminJernden Einflüsse Jes Zellenbodens da, f r.cch Bild 4 bis zur Höhe 

1,2 d, hëchstens ie doch '.J,75 h 

(;ber dem Auslauf mit einer abgeminderte:1, linecr van der fü!!ast om Ausloi..f cusgehenden hori;:o,,:c!en Ent!eeru:1gzlast 
gerechnet werden. 

'abgeminderte Last 

1 
:--d--, Bild -4 

4.2. Besondere Entleerungsvorrichtungen 
Wenn in eine Silo:zelle !:ntleerungsvorrichtungen eingebaut werden, mit denen nur des jeweils :zuoberst liegende Silogut 
entnom:nen werden kcnn, wöhrend die dcrunterliegenden Schichten in Ruhe bfeiben, brcuchen die Entleerur.gskisten 
nicht berüdcsichtigt ;:u werden. Es muB dann gewöhrleistet sein, dal} ein AbfluB von unten her auch durch falsche 
Bedienung nicht herbeigeführt werden kann. 

5. Sonderfälle 
5.1. Homogenisierungssilos 
Bei Homogenisierungssilos, in denen :zum Mischen des eingelagerten staubförmigen Silogutes der Inheit durch Druckluft 
umgewölzt wird, ist die Ermittlung der Losten sowohl noch Abschnitt 2 cis auch mit 

1 Ph = Pv = 0,6. i" = 

7 
l 

vor:zunehmen und die jeweils gröflere der beiden Lasten onzuset:zen. 

5.2. Gärfuttersilos 
Für Görfutter geiten andere physikalische Gesetze als für körniges oder staubförmiges Silogut. Die Lesten in Görfutter· 
silos hängen ob vom Wassergehalt des einzulogernden Gutes und vom Verlauf des Görvorganges. Sie sind der auf den 
bisherigen Meflergebnissen cufbauenden Tobelle -4 zu entnehmen. 

Tobelle 4 

Trockenmosse 
in Gew.-0/ 0 des Frischgutes 

Berechnungsgewicht 
des Silogutes in Mp/ml 

35 ! 

i -- . 

0,50 1 

j 

1 

Vertikollasl fi,. / 

: : 

Klassv II 

Vorwelk
silage 

23 - 35 
1 

! 
- --- - -------- ~ ----

0,75 

- -- . --- 1 
1 

Klasse III 

Na/3-
;iloge 

23 

1,00 

in Mp/m 2 

Horizontalla~t r•1, f / J 
~;;;;~~, .. ,.,a.,, _•_ ... ______ .._ ____ :_·~: .. , . ___ ; ____ · ';','. /h _____ ' _____ ~ ~ _ .. h_-__ 
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6 r ~~re: =~'.:rb cc~sp~uch t:?i~cr, 
-,:--- .. ~ .. ~,,.:-:':·:1.,c ~-,~1,:~ ·.,_ .. ·.~c: \vcrCf"~ v,•.•:"ch~ 1:d~ durch v.·rn:7'! cir. 11rfü:!:cs oCc, ncci1trög:ich er·11ërmtej Silogut oder durch 
'.·:.'.: ,·:. :· :• .,:-,· .. ··s'•.:- !·"1 '-'crs;crt!f er.. Sic- !c-:se•~ sich CL'r ei'. kor.st,u,;:iv,:? t,ld:nch,ncr'. (waagcrecht bc·11eg!iche A•;sbildung 
,!e: \·.'.·-.:i!.!"s::~ A .. :,,:ht::':; vo:'. \Vê:~r.1c::iiim•nscfiichter'I\ t,;:~d bei Siahlbi::to11,;iics dt.:rch Zulas:;en von Hccrr;sser. im 
:. \·•·-:-r•--:i::- Çf'""~'Gl""'! ~ '"';,1 hc!•cn. V/c c.::::~ r.ich! :nö3lkli ist, si:1:l sie: rechnerisch ncchzuweisen. Cas isl stets der Fall, 
\\:: ~:-. ~~ :~::~ .. :~ ..... r.si:c~ rissef:c: b;ei~~r. scllc., 

::.•: c! .': E:r.•:•:':•-r ::~: ;e~~c~att1nm!e~schede zwis~r:cn !n!'1er.- und /..u!3enflëche der \Vcndungen sind die Regeln der 
\·. :'. ::.~ ·:•:-~--•; .:::'-"'S •• bc:::c~~':r. 1C !N 41 es:. Als Sur.~me der Wi::r'Tleübcrgcngswidersti':nde derf ge~etzt werden 

·~·:-:-: ::::e- Arwe:id:.:r.~ reuer Erkenntnisse Z\J errr.ögl:chcn, werden von d:eser N:wr. cbweicher.de \Verte d::mn zugelassen, 
we:-::'. ~:e d.:r, ... ei:-:se~e:-:c!e Mcssungen einer amtlicl-:er. Stelle r.cchge-,.,ie:.en sir.d ur.d cuf den betreffenden Feil übertragen 
,-.·~r:! 2 . kë~r. e:-:. 
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Ergänzende Bestimmungen zu DIN 1055 Teil6 
(Ausgabe November 1964) 

,.Lastannahmen für Bauten; Lasten in Silozellen" 

Fassung Mai 1977 

Aufgestellt ,m 
NormenausschuS Bauwesen (NABau) ,m DIN 

Herausgeber: DIN Deutsches lnstitut für Normung e.V. 

Dies• Ergilnzend■ Bestimmung wurde im Fachbefeich Einheitliche Technische Bau• 
b■at,mmungen im NormenausachuS Bauwesen (NABau) ausgearbeilet. Sie 1st den ober· 
sten Bauaulstehtabehörden vom 1n111tut tur Beutecnn,k. Bert,n, zur bauauts,chthchen 
Einführung empfohlen worden. 

Die Benennung .Laar wtrd für Kratte verwendet. die von au8en auf ein System etnwirken: 
del gilt auch für zusammengesetzte Woner mil der Silbe .• Last· (s,ehe DIN 1080 Teil t)_ 

lnhalt 
1 Sllolaet• _..,..,.._...llollii ...... Scllilttgiü .... 

2 ~belM• 
3 &.Mta .... , .... ElnfNiNe 
3. 1 EinflU... betm zentnschen und euentnschen Entleeren 
3.2 Beriicuichtigung mehrerer Aualàufe 
3.3 Elnflüae durch Einblwten . 
4"--ln~-
1 ••~1eflllnlunt dünw Zeflenwinde 

Vorbemerkung 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

DIN 1055 Teil IJ wird zur Zeil neu be■rberter. Oa wegen des Umlanges der Att>eiten mit der 
Hereusgebe der neu zu oearbelfenden DIN 1055 Teil 6 ersr speter zu rechnen 1st, wurden 
YOldrlngliche Ergljnzungen durr:h den Fachbereich Einheilliche Technische Baubesttm• 
mungen (ETS) im NABau des OIN au/gestel/!. 

Mif a;esen Er;Mnzungen sollen w1cht1ge Erkenntnis1e OerUcJ<s1cht1gt und H,nwe,se aut 
unzuliiloiqe Anwendungen der z. z. gütt19en Norm gegeben werden. 

155 
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F="ASSUNG MAT t Q8-:"-

l N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

Al I C'IF..'ITIP1 nee:; 
S1l~f~rm. S1loarö8e 
St i':'IJll~<'r 

S, 1 r:-be:>tr I r:,t, 

Sc:h11+- +: au t 0 1 n~nsr:haf t1m 
~orm und Gr~ijp des Zell~nQuer~r:hn1ttes 
w~ndr~1t>uno~be1wert 

Sch~ttoutlasten in Silozellen 

Fid lasten 1m Zellenschaft 

Entleerunoslasten im Zellenschaft 

Gleichförmioer Lastanteil 
Unaleichförmiger lastanteil 

Lë1~ten auf Siloböden 

Lasten in Auslauftrichtern 

Allaemeines 
L.;1sten aus dem im Trichter lieaenden Schüttaut 
Lasten aus dem i.iber dem·Trichter lieaendP.n Schuttaut 
Zusät:liche Lasten am ubera"no vom Trichter :1,m ZellP.n,;ch.-ft 

Lasten aus dem Einblasen ven Drucl-11.,ft 

LufteinbJ c11sen n,m Trocknen ven körniaem Schüttaut 
Lufteinblasen als Entleerunashilfe bei st~ubförmiaem Sch~tt~ut 

s.::: Lufteinblasen .:um Homooenis1eren ven staubförmiaem Scti,.,ttaut 

1-.. Lasten aus schnel lem Einfi.il len ven staubförmiaem Sch1.1tta1.1t 

7. Gärfutterlasten 

8. Knick- und 8eullasten 

Q, Staubexplosionen 

J f,. Temperaturei nf 1 üsse 
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1.Anwendungsbereich 

1, 1 "-\ lg~~~l_~~~ 

- 2 -

l11 d1eser Norm werden Reqeln zur Eterechnung der Lasten geqeben, die aL1S 
dem S11oqut ~uf die Silokonstruktion wirken. 
Die Lasten durfen als vorwiegend ruhend betrachtet werden. 

!.~ S1l9fgr~~Q1 ~!!99!:Q~~ 
~Is Sllo.:ellen qelten Behälter mit lotrechten Wanden und Auslauftrich
tern ader flachen Boden, wenn die gröBte Si loguttiefe h mindestens das 
\ 1 , 8-f ache des Dllrchmessers d des in die Zel l e ei nbeschri ebenen t=,rei ses 
tiet, aot. 
~E.'hal ter m1 t h/d •; û, 8 sind in den Gel tungsbereich eingeschlossen, wenn 
s1e :ur Hauptsache aus Auslauftrichtern bestehen und die Trichterne1-
QLinq _, ~ .2\.l o 1 St. 

Ft,r Rinqsi los q1 lt die Norm nicht. Auch Laststeigerunqen 1nfolqe ort
l 1chP.r üuerschn,tt~verengungen und Einbauten werden nicht erfaDt. 
Entsprecttend der Grenze des Erfahrunqsbere1ches bei den Silobauten 
l 1t:>qt die G•Jltiql,e1tsqren:e der Norm. ausgedrückt durch die vert1kale 
F u 1 1 ast ~"+ und die Wi chte 'r des Si 1 oqutes, bei: 

t: ~- s~ ! Qg!a!~~r 
Die Si loqllter s1nd in dieser Norm unterteilt in Schi.tttOltter und Staub
Lu+t-Gem1sche sowie Gärfutter, 
Als Schuttguter geiten dabei körnige und staubförm1ge G~ter nach Tabel
Ie 1 und vergleichbare. Lasten aus stark kohäsiven Stoffen. wie :.B. 
manchen Futterm1tteln und Schroten, sind ven dieser Norm nicht erfaDt. 

l!.1 Silobetrieb 
Dr.r Betreiber des Silos ist über.die betrieblichen Voraussetzungen f•Jr -1 die der ttemessung .:ugrundegelegten Lastannahmen n, unterrichten. 

7 
_ _J 

7 
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2.Beze1chnungen 

,f 

-q'-u 
0, - "' vi .;,/, - e1nqeebnete S1loqutoberflache 

1 

1 

1 

l11 ➔ ~t 

N 

J:. 

1 

d = Ourchmesser des e1nbeschr1e
benen ~re1ses 

r = Halbmesser des einbeschrie
benen 1,.rei ses 

A = innere Duerschn1tts+läche 

u = innerer Umtanq 

a = A1.1sm1tte des Auslaufes 

t = Wanddicke 

1 

1 
1 : = Silc,qutt1,?fe 

1
1 

h = orötHe S1. ogutt1 èfe 
1 pn 

pw 

_____ ~= Trichterne1gung 

~tlQ !: Beze1chnunqen 

1 ~sten 1e Flácheneinheit: 
11\o\ - Hari .:ontal 1 asl auf vert1 kale Fl àchen 

Pv = Vertikallast auf die Grundfläche , 
1 

p" = Normallast auf schräge Flächen 

Pw = Wandreibunqslast 

µb = vertikale Last auf waagerechte SilobodPn 

Fu1~.-:l!i ger: 
t :. F•d l en 

l' = Ent leer en 

l. = Lutt::ufuhr 

i;9~~!.!9~~i 
'f = W1chte des Silogutes 

À= Hori iontal l astverhäl tn1 s Ph IP• 

)'4 = Wandrei bunqsbei wert Pw /p tl 
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3.EinfluAgró8en auf die Schüttgutlasten 

~:! §çb~ttgy~~!g~~,çh@±t~□ 
Die Rechenwerte fur korn1ge und staubform1ge Schuttquter sind 1n Tabel
li? 1 anqegeben. Sie d11rfen vere1nfachend ,_,ber die T1efe:: l.:onstëlnt an
Qenammen werden. 

3!~ Fp~~ u~~ Gré~! de~ l~ll~~g~~r~çbQ!t~~~ 

'T -._. !. ~ 

Die Form und Gro8e des Zellenquerschnittes wird im allgemeinen durch 
dc1s V~rhë1ltn1s ven Fliche :u Umtang A/u berucksichtigt. 
F,_,r die Sonderfc1lle Spalt- Ltnd Zwickel::elle gilt: 

bei ,11 Spr.11 t: AILt = b/2 

bei Zwtcl:el:el len: A/u = d/4 

Wandre1bungsbe1wert 
Die w~mdreibungsbe1werte sind in Tabelle 1 1n Abhängigl:e1t vonder Art 
der FJäche. an der das Schüttgut'reibt. in 3 Gruppen eingeteilt: 

F 
Reibunq· im wesentlichen innerhalb des Schuttgutes 
<z.B. bei waagerecht gespannten Well- und Faltblechwinden> 

mittelglatte Wände 
<z.B.Betan, Putz, gehobeltes Holz in Faserrichtung. Stahlbleche 
mit Nieten und Schrauben> 

glatte Wände 
lz.B. Stahl- und Alumin1umbleche geschweiAt ader gefalzt, 
kunststoffe und besch1chtete Flächen> 

Das Glätten der Wände durch Fett, Wachs ader öl organischer Schüttguter 
ist in Tabelle 1 berücksichtigt. 
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4.Schüttgutlasten in Silozellen 
Für ~örnige und st~ubfbrm1oe Schüttoüter oelten foloende Rechenansätze: 

Wandreibunosl~st P..,~ (Z) = . ~.:_~- . ♦ c ~ l 
\& .. 

Hori.::ont~ll;.1st p~ (;:) = ..:r_. A ----. ♦ c~ > -;-a.•u. .. 

Vertikallast Pv~ C.: l = -1'-·A_ . ♦<:) ). . JA 'V. 

wobei der Ouoi:ient d i IE? L.;1st in unendlicher Tiefe anoibt und 

mit 

dil? z,_,n.;1hme der La,;t mit der Tiefe z berücksichtiot. 

V~n di;ir Oberfl~che bis .::ur Tiefe.: aufsummierte Wandreibunoslast: 

~ J Pw~ <z> d.: = Y-f-· [z - z.- •<z)J 
0 

4.2.1 GlPichförmioer Lastanteil: 

Wandreibunoslast: 

Horizontallast: 

Der Faktor 1,10 ailt auch fi.ir die i!ufsummiert@ Wandreibunasl•st. 
Oer Faktor et, ist Tabelle 1 zu entnehmen. 
Fi.ir Silozellen mit h.'d ~ S,1) ·}4 ist ei, voll anzus@tztin. 
Für Silozellen mit h/d "- 2,5•)' darf e"' = 1.,~ gesetzt Merden, 
Dazwischen ist qeradlinige Interpolation zulässig. 

4.2.2 Ungleic:hförmiaer Lastanteil: 
Beim Entl@eren können ungleichförmige Lasten aus deffl Sc:hüttgut auftr@
ten, dilf bei Rund- und n··Ecksi los <n>4> durch den zusltzl icheri Ans•tz 
einer horizontalen Teilfläc:henlast gemä/3 Absatz (1) zu berücksichtiaen 
sind. Besitzen die Silos am Kopf- und FuAende eine hOf"'izontale Aus
steifung und Wände mit ausreic:hender Querverteiluno, se darf statt dtts 
Ansatzes ei ner Tei 1 f l ächen 1 ast ei ne Erhöhtmg de'S glei ch-f örmt gim Antei 1 s 
der Horizontallast gemäB Absatz <2> erfolqen. 
Bei n- Ec:ksilos <n, 4> ist stets nach Absatz <2> zu vttrfahr•n. 
Mit den zusätzlichen Lasten nach Absatz <1> bzw. Absatz <2> sind Aus
wirkungen des Schlagens von Schüttqütern mit berücksichtiQt, •uch 
können solche des ausmittigen Füllens als abaedeckt gelten. 
Bei Silobatterien brauc:ht eine gleichzeitige Wirkuna der ungl•tchf&r~i
gen Last in mehrer-en lellen nicht angesetzt zu werden. 
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(Il An~"tz P.iner Teilfláchenlast: 

(2) 

Auf11?r der al 'lil chf örmi oen Lë1st Piw i st auf ei ner a•.tadrat i ,;ch~ Fl áchP. 
mit der Seitenlánge s = 1~.8 A/u e1nc:o Te1lfà\che;inl,11st fl·r,"• mit 13 aP.mt1àf! 
Abs"tz <3> anzusetzen. ~ 
011? das Gleichol?wicht halt1?nde L,111st F' = s •fl·o.,.. l•ann di"mP.tr.-1 entae
genaesetzt anaqnommen werden. 
Es oenuot, die TP.ilfl~chenlast in h,111lbPr Höhe des Zellens~h,111ftes "nzu
setzen und die daraus @rmittelte prozentu,111le SteioP.runo der Be,111n
~oruchuno uber die oanze Sch"fthöhe beizubeh"lten. 
Eine Stutzuno der Silowand durch d~s Schuttout !el"stische Bettuno> 
d"rf nicht anoenommen werden. 

Erh~huna des qleichförmiaen Last"ntoiles: 
Wenn tllnstelle des Verf"hrens n~ch Abs,111t~ (Il mit einer erhöht.P.n oleich
f cirmi oen Last X· p-.., gerechnet werden d.;\rf bzw. nt rechnen i st. betr~ot 
,jp,- St@ioerunosfaktor at 

bei Rund- und n-Ecksilos (n)4l: 

1t = 1,1;1 + ':'1,S·P. + i:,,1)2-~·r/t 

1! = 1,1;1 + 3,1;1-~ -~ 

f i.ir r /t < 1 (ll(ll 

fi.ir r/t 

Fij,- dazwischenlieoende Werte von rit k.;1nn lf linear inter-ooliert 
werden. 

bei n-Ecksi los <n ~ 4): 

bei mittiaem Entleer-en 

W = 1.2 bei auBermittigem Ent.leer-en 

(3) ►.:ennwer-te: 

mit Schlankheitsbeiwer-t ~ .. 1. ".' ~ (3" -0,13 h/d + Q.87 ' 1. 4 

Ausmittenbeiwert. fl• 1, l;I ' (3. -l~. 5 ( 1 + 3 air 

Diese Formel kann auforund der bisheriaen Erfahr-una nur- f ij,- Aus-
mitten a , 1), 75 r als aesicher-t l!lnoetJehen werden. 

Steifigkeitsbeiwert 13" 
~" = 0, C:'5 fij,- rit > ::?El~ 

Für- dazwischenliegende Werte von rit kann ~. linear- inta,rooli~t 
werden. 

SchiJttoutbei-.er-t 1.iehe Tab@lle 1. 
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~~~ Lasten ayf Siloböden 
Be1 Si los mit h/d ~ 1,S kann die Last Pb auf waagerechte Siloböden über 
die Flàche als gleichmäBig verteilt angenOll\men ~erden: 

P b = c~• Pv-4- ' T· h 

c• ist Tabelle 1 zu entnehmen 

Bei Rundsilos ~it h/d < 1,S ist eine ungleichmäBige Lastverteilung 

anzusetzen, llfObei Pb mit z =ham Zellenrand und z = 1,S d in Zellen
m1tte zu bestiMlen ist, und z* die tatsächliche örtliche uberschüt
tungshöhe bedeutet. 

4.4 Lasten in Auslauftrichtern 

4.4.1 Allgemeines 
Die Lasten setzen sich zusammen aus den Anteilen für das im Trichter 
und das über dem Trichter liegende Schüttgut. 
Die For•eln sind aufgrund ven Versuchsergebnissen ohne Berücksichtigung 
van Gleichgewichtsbedingungen empirisch entwickelt. Sie gelten fiJr 
Tnchterneigungen -<. ~ 20•. Bei Neigungen -<. < 20• ist die Last auf den 
S1loboden Pb nach 4.3 anzusetzen. 

4.4.2 Lasten aus de• im Trichter liegenden Schüttgut 

: : . ' · .. p '-.: . 
... :. n·.~ 

· .... · .. · . 

(' 

p • p / 2 
w n 

A/u nach :3.2 

~il~ i Lasten aus der Trichterfüllung 

Die Fornieln geiten SONOhl für die ebene Trichter-füllung als auch für 
einen Schüttgutkegel entsprechenden Inhalts. 
Bei überlagerung der Lasten nach 4.4.2 und 4.4.3 entfillt die Ab•in
derung i• oberen Viertel der Trichterschräge. 
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4. 11.·:. Lc:1-;ten clLtS dem •.1ber dem lrtchter lieoenden Sch1.1ttgut 

. . . . Pb . 

-~ J-l-l l-J.l lp14 
P • pb cos

2-< nu 

0 : o / 2 w n 

p~ nach 4. 1 
p~ nacr, 4.3 1n Zellenm1tte 

sin 2-( 

4JA 

8~J~; Lasten aus der Trichteruber
schuttuno 

4.4.4 Zusat::l1che Lasten am uberq~no vom Trichter zum Zellenschaft 
~e1 Ha~sentlu8s1Los treten be1m Entleeren am überg~no vom Tr1chter ::um 
l.el lenschaft hori::ontale Lastspitzen au+, die ein 11ehrfaches der Lasten 
ndCh 4.~ und 4.4 b~tranen konnen. 

~.Lasten aus dem Einblasen von Oruckluft 

C,er Ei nbl as 1.1berdruck P1. darf von der Einbl asstel 1 e bis zur Sch1Jt tqut
oberf l ache l1near au-f Null abgem1ndert werden. O,eser Druck ist den 
S11l.olasten P1-1~ und p 111 zu i.tberlaqern. 

Î 5_.::! l.utteinblasen al_s Entleerungshilfe bei staub-förmigem Schüttqut 

' 

CJer Einblas1.1berdruck p._ darf von der Einblasstelle bis zur Höhe 

Ah= 1.3 P1. l "f 

l ir1P.ar auf Nul 1 abqemindert werden. 
ü1eser Oruck ist den Silolasten Ptt• und P-. gegen•.tber::ustellen. üer 
qróuere Wert ist mal3qebend. 

:-,.-:: lufteinblasen zum Homogenisieren von staubförmigem Schuttgut 

Das Staub-Luft-Gemisch ist als Fll.issigkeit mit der Wichte \:t,b · T 
anzusehen, 

i---.~_Hs.@..;.;.w H1W<.::>.+ ◄-,'ç'jit ~:e,-. '."" ~,g:::.,-~pl':!', ·'"'""~~~è~~-.... -



7 

- q -

è:. Lasten aus schnellem Einfi.illen von staubfórmigem Schüttgut 

EtP.1m schnellen Einfo.tllen staubform1qer Sch1.1ttq•.1ter kannen im obereri 8e
re1ch von S1los mit kle1nem .:.1u '1ró11ere Lasteon iH•ftr<?ten als nach 4.::.. 
Muf etne Berucks1cht1gung d1eser Lasten ~ann ver.::1cht~t werden, wenn 
il/u ) J.1;, m und wenn qle1ch:e1tiQ die F•.dlQesc:hwind1ql,e1t v ( 11.1 m/h 
1 st. 

7,Garfutterlasten 
F1.1r G,v·t ut ter 
stoiubFormige 
e1n.:ustufen, 
c;1nd. Es wird 

qelten andere physikalische Gesetze als für l:örnige oder 
Schuttqüter. Das ein.::ulagerride Gut ist nach Tabelle 2 
in welcher auch die Rechenwerte fur die Last anqeqeben 
nicht .::wischen Fullen und Entleeren unterschieden. 

Vor•ussetzung für das ~nwenden der Lasten nach fabelle 2 1st e1n Saft
-~us!.:1uf, der verhindert, dafj die Fl•.1ssigkeit im Silo mP.hr als 1 m hoch 
steht, ferner eine deutl1ch s1chtbare und dauerhafte Beschriftung des 
S1 los, aus der die Uasse hervoroeht, fi.tr die er bestimmt 1st. Eie1 
1-~,\rfutters1los der nassen 1 und ;· mufJ ,3Lts der Beschriftung .;,u11erdem 
hervorgehen, dan der Silo mit Gut, das um eine Klasse hoher e1n:ustufen 
t'J.t, nur .::ur Hàlfte get•Jllt werden darf. 
F 1.1r die beim Entleeren wirkenden neqativen Wandre1bunqslasten <Entspë1n
nu11q des Futterstockes bei Obenentn.,.hme) sind .::ur Bemessunq der Veran
l~runq le1chter Silos 4 kN/m Umfanq in Ansatz .::u bringen. 
~•e1 Feuchtgetreide sind die Lasten sowohl fiJr G.;.rh1tter nach Tèlbelle 2 
~ds auch für körn1ges Schi.ittQnt nach Abschnitt 4 .::i.1 ermitteln. Die 
t•nqonstiqeren Werte sind ma8gebi:md. 

ê~ Knick- und Beullasten 

~1lowànde und Wandaussteifungen werden aus dem Siloqut durch die Wand
n,1bungslast auf ~:nicken u"d F.ce1.1len belastet. Die aufsummierten Wand
re1bunqslasten P-• sind fiir die Kniel:- und Ece1.1lnachweise um 1':,7. :u 
arhóhen. uie aussteifende Wirkunq einer gleichzeitig auftretenden Hori-
-;:ontallast darf bei mittig entleerten S1los mit ,.,.b P"4 1n Ansat.: 
Qebracht werden. wenn 1hr Vorh,:1ndense1n .::u Jeder Zeit sichergestellt 
1st. 

~:. Staubexglgsionen 

l.;1sten aus Staube}:plosionen werden in dieser Norm nicht erfaf:1t. Ece1 
Sch•.1ttgütern, die .::u St,:1ubexplosionen neigen, sind besondere HaOnahmen 
notwend1q. 

1~~ Temgeratureinflüsse 

remperatureinflûl3e sind :u berücksichtigen. Neben der W1tterung sind 
auch solche aus warm eingefüllten oder nachträgl1ch sich erwärmenden 
S1 J oq1.1tern in Betracht .::u .:: iehen. 

•a;-7" •" 



l 
l 
~ 
l 

1 
l' 

J 
1 
~ 

! 
~ 
i 
1 
l 
•l 

l 
1 

1 
! 

;., . l 

-- - ----- --- ----· ________________ ...__ ___________ ._ __________ _ 
__J _j_ 

Tabelle 1 Rechenwerte für Schüttgmter 

Wichte 'i Horizon tal- Wandreibungsbeiwerte 

SchüttgJt kN/m3 lastverhält-
nis À µ1 112 µ3 

Weizen 9,0 0,60 0,60 0,40 0,25 

Mais 8,0 0,60 0,60 0,40 0,25 

Braugerste 8,0 0,65 0,50 0,35 0,25 

Getreidemehl 7,0 0,40 0,50 0,35 0,25 

WeiBzucker 9,5 0,60 0,55 0,50 0,45 
Quarzsand 16,0 0,50 0,60 0,50 0,40 gebrochen 
Betonkies 18,0 0,60 0,60 0,50 0,45 . 
Kalksteinmehl 13,0 0,65 0,55 0,50 0,40 

Zementklinker 18,0 0,55 0,65 0,60 0,50 

Zement 16,0 0,65 0,50 0,45 0,40 

Aluminiumoxid 12,0 0,65 0,50 0,45 0,40 

Thomasphosphat 22,0 0,65 0,55 0,50 0,40 

_L __ ---. --.. 
, -

Entleerungs- Bodenlast- Schüttgut-
lastfaktor f~ktor faktor 
eh Cb ~G 

1,40 1 ,20 0,5 

1, 50 1, 70 1 ,0 

1,20 1,20 0,4 

1,40 1,30 0,6 

1,20 1,20 0,4 

1, 40 1,20 0,4 

1, 30 1,20 0, 4 

1,20 1,30 0,5 

1,30 1, 70 0,5 

. 1 20 
' 1, 30 0,5 

1 ,20 1, 30 0,5 

1, 30 1, 30 0,5 
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stork vorgewelktes vorgewelktes GrUnfutter Kolbenmais nicht vorgewelktes 
Grunfutter 

mit TM 25 .... 40 % l) (geschrotet) J) Grunfutter 

mit TM>40% l) mit TM<25% -4) 

Art des Fullgutes ( Beispiele ) Silomais 
1 . 

Kolbenmais Rubenblötter 

(ungeschrote t )2) 
ZuckerrubenpreO -

schnitzel 
Feuchtgetre Jcle 

Wichte (' in kN/m$ 6 . 8 10 10 

Vertikallost p in kN/m1 
y 

y•z 

Horizontallost ph 
z ~ 16 rn o,4•r•%. o,s . l[. z. 

in kN/m 2 r. z 

z > 16 rn co,e _, z. - 6,4 > • r ( o, 9 • z - 6, 4 ) • '{ 

. . .. 

Wandreibungslast p in· kN/m2 
w 0,1 ·ó•Z 

. 
Bis zur Tiefe z aufsummierte 
Wandreibungslast I'p in kN/m 

o,o5 • r · z 
2 w 

( Höchstwert , • A • z /U) 

1) z.B. Gras, Klee, luzerne 2) z.B. lieschkolben, Ganzpflanzen 3) Kornspindelgemische,z.B. Corncobmix 4) z.8. frisches Gros 
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misch) läl3t sich einwandfrei fördern und leicht aufspritzen: der 
Frischbeton hat einen Wasser-Zement-Wert von nur 0.3S bis 0.40. 
einen Wasser-Mehlkorn-Wert von O,JO bis O,JS und eine hohe 
Festigkeit: als Faustregel kann geiten. dal3 mit einem kg Zement 
je m-' Festbeton 0.15 bis 0,2 N/mm 2 Festigkeit erzielbar sind. 

,vl1c1.:✓ y,l;1w Ka1111nsk1 

Sdrnittkriiftc in Jen Wün<lcn von run<len Silo,cllt:n aus Stahlbeton 

Literalur: 

[IJ Brux. G" Linder. R" und Rurfert. G .. Spritzheton - Spritzmórtel -
Spritzput1. Kiiln-Braun.,fcld: Vcrlaµ,1,tc,c!l,chaft Rudolf Müller 1981. 

121 Pa,1.tor. R .. Der Spnt1hcton. l'uhl1k"t1omrc1hc des lnstituts für (;ütcprü
fung irn Bauwesen ( Ei\11). Nr. 45. Budape,t 1980. Besprochen in Beton- und 
Stahlhetonbau 76 ( 1981) H. 12. S. 306 

DK 624.953.012.45 Stahlhetonsilos 

Bestimmung der Schnittkräfte in den Wänden von runden Silozellen aus Stahlbeton 

Von Dr.-lng. Mieczyslaw Kaminski, Technische Universität Wroclaw 

Berechnungsverfahren 

Bei der Bestimmung der Schnittkräfte in den Wänden von Stahl
betonsilos können folgende Zustände berücksichtigt werden: 

a) Zustand der elastischen Arbeit der Schalen ohne Berücksichti
gung der Ril3bildung im Beton. 

o) Zustand der elastischen Arbeit der Schalen unter Beachtung 
der Steitïgkeitsabnahme einzelner Querschnitte infolge der 
Ril3bildung (elastisch-plastische Stufe), 

c) Zustand des Grenzgleichgewichts, wobei zugelassen wird, dal3 
in der Siloschale einzelne. begrenzte Flie13gelenke auftreten. 

Grundsätzlich werden die Schnittkräfte in Silowänden aus Stahl
beton im elastischen Zustand der Konstruktion bestimmt. ohne 
die Ril3bildung zu berücksichtigen. Dieses wird damit begründet, 
dal3 die Spannungen in der Wandbewehrung auch unter einer 
ungünstigen Belastungswirkung die Flie13grenze nicht erreichen 
dürfen. Diese Voraussetzung bedeutet, dal3 die Wände von Stahl
beton- und Spannbeton-Silos im elastischen Zustand beansprucht 
sind. 

Das Verfahren zur Berechnung der Beanspruchungen der Schale 
eines Silos im elastischen Zustand unter Berücksichtigung der 
Ril3bildung stützt sich auf die Erwägungen von Muraschew 
11. 2], in der die tatsächlichen Arbeitsverhältnisse der Wände 
berücksichtigt werden. In der Praxis ist das Verfahren bisher 
nicht angewendet worden, da nur wenige Untersuchungen durch
geführt wurden. 

Die Bestimmung der Schnittkräfte nach dem Verfahren des 
]rcnzgleichgewichts, das die Bildung von Fliel3gelenken zuläl3t, 
wird auf die Theorie von Gwozdiew [3] zurückgeführt. Bis 
heute ist dieses Verfahren nicht eingehend erarbeitet, deshalb 
auch praktisch nicht angewendet. Das schwierigste Problem ist 
hier die Bcstimmung der Sicherheitsbeiwerte. Dies ergibt sich aus 
der Tatsache, dal3 für die Siloschale nur ':"lannungen zugelassen 
werden, die sich in den Grenzen der Baustoffelastizität halten. 
Die Auswertung der Ergebnisse der Schalenberechnung unter 
Spannungen. die dem Elastizitätsgesetz entsprechen - und dies 
bei unbegrenzten Spannungen und Rif3weiten - erfordert Sicher
heitsbeiwerte. die genügend begründet sein sollten. 

Hild 1. i\uf den ausgeschnitlencn Scha
len ring c1nes frcis1chcndcn 
Silo, cinw,rkcndc Kriil"!c 

2 Freistehende Silozellen 

2.1 Kreissymmetrische Belastungen 

Die Rechenbeispiele sind u. a. in (4 bis 6) dargestellt. Die Wände 
von freistehenden, kreissymmetrisch belasteten Silos sind ledig
lich auf axialen, waagerechten Zug beansprucht. Die auf den aus
geschnittenen Ring der Siloschale wirkenden Kräfte zeigt Bild 1. 
Die waagerechte Zugkraft folgt aus der Gleichgewichtsbedingung 
am Schalenring: 

1. 
N., = -\p"sin dq, rdrp = p" R. 

2 

Darin sind: 
Nr = breitenparallele Zugkraft. 
p,, = waagerechter Druck des Schüttguts, 
R = Radius des Kreisquerschnitts der Silozelle. 

lm lotrechten Siloquerschnitt entstehen bei einer starren Verbin
dung der Wände mil dem Boden Biegemomente, die allerdings 
mit der Entfernung vom Boden sehr schnell abklingen (Bild 2). 
Aus diesem Grunde werden beim Entwerfen der Wände lediglich 
die Biegemomente am Schalenrand berücksichtigt. lm allgemei
nen beeinllussen sich der obere und untere Silorand nicht gegen
seitig. 

M,p 

Bild 1. Stat,sches SySlem des Si los im 
l .;ing"isc.:hnllt 

2.2 Ungleichmäf.\ig verteilte Lasten 

Die statischen Berechnungen der Schale eines freistehenden Silos 
werden schwieriger. wenn die Schalen beliebigen Belastungen 
ausgcset7I sind. Dcrartigc unglciche Lasten können z. 8. durch 
Wind. Schüttgut odcr Temperatur hervorgerufen werden. Dann 
müssen die stattst·hen Berechnungen unter Berücksichtigung der 
räumlichen Wirkung der Silokonstruktion durchgeführt werden. 
Die Berechnung von geschlossenen kreisförmigen. unsymmetri
scher Windwirkung ausgesetzten Zylinderschalen ist in {7 bis 9) 
behandelt. 

111 [()"<. l '<Il SI \lll lll·f()"'I\Al' I IOSl 9 
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q q 

Bild 3. Vereinfachter Lastansatz für 
Winddruck auf eine Zylinder
schalc 

.Jie Berechnung einer ungleichmäf3ig belasteten Siloschale kann 
in erster Näherung vereinfacht werden, indem am elastischen 
Ring mit der Einheitshöhe die Wirkung der Aul3en- und lnnenbe
lastung durch Schubspannung an den Ringrändern ausgeglichen 
wird (Bild 3). 

In vielen neueren Arbeiten ist nachgewiesen, daf3 der Druck des 
Schüttguts ungleichmäf3ig über den Umfang auf die Silowände 
verteilt ist. Besonders grol3e Ungleichmäl3igkeiten treten bei 
unsymmetrischem Siloentleeren auf [ 1 O]. Dadurch entstehen 
bedeutende Biegemomente, die in der Umfangsrichtung des frei
stehenden Silos wirken. 

Die Schnittkräfte der ungleichmäi3ig belasteten Silowand werden 
gewöhnlich wie folgt bestimmt: 

a) durch Messen der Randdehnungen der Siloschale. 

b) durch experimentell ermittelte radiale Verschiebungen der 
Zylinderschale, 

c) vereinfacht analytisch mit Benutzung in Versuchen ermittelter 
Druckdiagramme, 

d) Lösung von Differentialgleichungen der Zylinderschale mit 
dem Verfahren der tïniten Differenzen. 

· 1 analytischen Berechnungen werden oft Gleichgewichtsgrup
..,en angenommen. Sie werden am häutïgsten in Form von ring
förmigen Streifenlasten über die Silohöhe oder als örtliche, in 
einem oder mehreren Punkten der Schale wirkende Lasten darge
stellt. 
Die meisten theoretischen und experimentellen Untersuchungen 
berücksichtigen die Wirkung der Einzellasten. Sie werden sowohl 
bei symmetrisch als auch bei unsymmetrisch entleerten Silos 
angesetzt. Lösungen enthalten u. a. die Arbeiten [ 1 1 bis 15]. 

Auf Bild 4 sind nach [13] Diagramme der Wand-Schnittkräfte 
von freistehenden Stahlbetonsilos g'ezeigt, die auf 0, l R • 0, 1 R 

Bild 4. Schninkràfte in einem zylinJri,chen Silo, Jc,scn Wand Jurch H0ri,on
tallasl p auf e,ner Fiäche U. I R · U. I R bis U.5 R U.5 R belaste! wird 
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Bild 5. Ànderung der Schn11tkráfte in ,ylindrischen Schalen unter e1ner önli

chcn Last nach Bdd -l ,n Abhüngigkcit von Hl R 

his 0,5 R · 0,5 R Fliiche ( R = Radius) mit dem Druck des Schütt
guts belastet sind. Die Last wirkt radial zur Mitte der Schalenend
erzeugenden. Der Quotient aus Radius R und der Wanddicke t 
ändert sich in den Grenzen von 15 bis 50; das Verhältnis der Zel
lenhöhe H zum Radius R beträgt 8. Die Diagramme sind für die 
an einem Ende freidrehbar gelagerte Siloschale erstellt. 

Auf Bild 5 sind die Änderungen der Schnittkräfte in der Silo
wand in Abhängigkeit vom geometrischen Verhältnis H: R der 
Silozelle dargestellt. Dem Diagramm ist zu entnehmen, dai3 sich 
in der Gleichung für Biegemomente M,r = kM Pw R2 die Beiwerte 
kM nur wenig ändern. In diesem Falie wirken die Einzellasten auf 
der Fläche 0,25 R · 0,25 R . 
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BilJ 6. Grollle ll1cgemomcnte lvt;;, und M, in Jen Silowiinden in Abhiingi~keit 
von cler Lastflüche unJ vonden geometrischen Verhältnisscn Rit [ 15] 

Experimentelle und theoretische Uncersuchungen der zylindri
schen Siloschale unter Einzellast sind auch von Hen n in g [ 15] 
durchgeführt worden. Die von ihm gefundenen gröf3ten Biegemo
mente sind aus Bild 6 ersichtlich. Bei Stahlbetonsilos mil dem 
Verhältnis Zellenradius zu Wanddicke etwa 20 < R, t < 100 
können die Biegemomente nach den Versuchen von Hen n in g 
näherungsweise aus folgenden Gleichungen ermittelt werden: 

--· =-- l~·-0,75 - R2 , l6M" 1 [ (R)] 
p" 1 000 t 

(2) 

--' =-- 100-0,5 - R2 . 16 M 1 "'[ ( R)] 
p" 1000 t 

(3) 

Die Gröl3e der Biegemomente hängt wesentlich von der Grö13e 
der Lastlläche ab. Durch Strecken dieser Fläche in Richtung Silo
höhe geht man zur Streifenlast über. Den Eintlu13 eines solchen 
Übergangs zeigt Bild 7. 

Für praktische Berechnungen sollte eine solche Belastung vorge
geben werden, die den wirklichen Belastungen gleichwertige Bie
gemomente ergibt. Nicht ohne Bedeutung ist daher die Ermict-
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lung der Spannungen oder Yerformungefi der Wände von Silo
modellen und ausgeführten Silos. Versuche, u. a. [16], haben erge• 
ben, daf3 in Silos mit 6 m Durchmesser. 30 m Höhe und 18 cm 
Wanddicke Biegemomente M,,, in den Grenzen (0,20 bis 0,40) 
p" R1 auftreten (p1, = Seitendruck nach Janssen). Berücksichtigt 
man. da13 dk Momente durch Messen der Srannungen in Stahl
betonwänden ermittelt wurden, so kann als Berechnungsmoment 
angenommen werden 

M(f' = k" p" R1 = 0,020 y p,, R2 

rnit ," = 1,3 als Lastfaktor. 

(4) 

Dieses breitenparallele Biegemoment mit dem genannten Wert 
kann örtliche Lasten p" hervorrufen, die im mittleren Teil der 

Siloschale auf der Fläche i R • i R wirken. 

ln Silos mil einem gröl3eren Durchmesser sol! wegen anderer 
Schüttgut-Bewegungsart (somit andere Lastwerte und -verteilun
gen) entweder die Wirkungstläche der Einzellasten verkleinert 
oder deren Wert wesentlich vermindert werden. 

Ähnliche Biegemomente ergaben Untersuchungen über den 
Schüttgutdruck und die Schnittkräfte in den Wänden der unsym
metrisch entleerten Si los [ 17, 18]. [ 19] enthält Koeffïzienten zur 
Ermittlung der lnnenkräfte in der Schale eines freistehenden 
Silos. 

Mit diesen Beiwerten können die Schnittkräfte aus folgenden 
Gleichungen errechnet werden: 

Moment in Umfangsrichtung: 

Mq, = :i: k"p" R2
, (5) 

Zugkraft in Umfangsrichtung: 

Nq, = kvP1, R. (6) 

Darin sind: 
p,, = waagerechter Druck, ermittelt nach Rei m be rt, 
kv, kM = Koeffïzienlen gemii13 Tahelle 1, 
R = Radius der Silozelle. 

Das Belastungsschema und die Einteilung des Silos in Bereiche 
entsprechen dem Vorschlag des Verfassers in [10]. Der Umfangs• 
bereich 2 befindet sich auf der Seite der Auslauföffnung; er wird 

Tahclle 1. Beiwcrte für die Berechnung der Ringzugkriifle und der breiten
parallelcn Mnmenle in den Wiinden c1ner runden Silozelle [191 

Be,erch nu ng Kncffiz1entenwerte in Uer 
Zone in der Umfang.,7nnc 
Zellenhiihe 

Jcr 
Koeffi11enten 1 2 

1 "\ 1. 75 1,7'! 

k,w 0,008 0.015 

Áv 1.53 1.59 
Il 

k \f OJ)/3 ll-°31 

A V 1.51 1,63 
111 

"\f 11.0llt\ 11.1114 

,\ilicC1rlaw r,..a11111i-k1 

Schnittkräfte in den Wänden von runden Silozellen aus Stahlbeton 

im waagerechten Siloquerschnitt durch den Winkel tp = 140° 
bestimmt. Die Umfangszone I umfa13t den iwrigen Teil der Silo
zelle. Die Gin. (5) und (6) dürfen lediglich für Silozellen mit der 
Schlankheit H, R = 3,5 sowie für verhältnismäl3ig steife Wände 
( R: t = 20) verwende! werden. Die in Tabelle I zusammengestell• 
ten Koeffizienten kv und k1, wurden unter Berücksichtigung eines 
der im Querschnitt wirkenden gröf3ten Kräftepaare (max M, N 
oder max N. M ). die für die Berechnung entscheidend sind, 
ermittelt. Sie unterscheiden sich demnach von den in [10] und [18] 
dargestellten Koeffizienten 1x und fi, die mit den Gröl3twerten 
max M und max N, die an verschiedenen Stellen des gegebenen 
Zonenquerschnitts auftreten, bestimmt werden. 

Die Versuche von Sok u I in [20] haben nachgewiesen, dal3 unter 
dem Eint1uf3 der unsymmetrischen seitlichen Siloschüttung in den 
Silowänden Biegemomente Mlf' entstehen, die den Wert 
0,001 p1, R2 nicht überschreiren. Dieser Eint1uf3 kann vemachläs
sigt werden, wenn der Silo auf Einzellast oder nach den Gin. (5) 
und (6) berechnet wird. Sok u I in hat wei ter festgestellt, daf3 die 
gesamten Einllüsse aus Schrägschüttung des Füllguts, ungleich
miil3iger Erwiirmung der Silowände und Abweichungen der Silo
wandgeometric kcine breitenparallelen Momente gröf3er 
0,003 p" R2 bewirken. 

Lapko und Stachurski [21] sowie Melnikowa [22] versuch
ten, den Eint1ul3 einer schrägen Schüttgutobertläche in einem 
freistehenden Silo theoretisch zu bestimmen. 

, Rild 8. Vcrtcilung der hreitenparalle
len Schnittkriifle auf dem 
Zellenumfang ei nes frei,ste
henden Si/os bei einer schrä
gen Getreideschüttung [221 

Die Untersuchungsergebnisse von Sok u I in stimmen mit den 
Berechnungen von Me In ik o w a im Hinblick auf die qualitative 
und quantitative Yerteilung der breitenparallelen Schnittkräfte im 
waagerechten Siloquerschnitt überein. Max Nq und max Mlf' tra
ten auf der Seite der höheren Schüttgutobertläche im Abstand 
/-/1 = 2 tan P" auf. gemcsscn vom oberen Silorand. Den Schnitt
kraftverlauf in diesem Querschnitt zeigt Bild 8. Bemerkenswert ist 
hier der wellenartige Yerlauf der Ringzugkraft N,,,. Sie nimmt 
sowohl positive als auch negative Werte an (Zug und Druck). 
Eine ähnliche Wirkung ist bei den Messungen der Spannung in 
der Bewehrung von ausgeführten Silos beobachtet worden. 

(Fortsetzung folgt) 
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Bemessungstabellen in Anlehnung 

Von Heinz Lange, !kratender Ingenieur YBI, Cloppenburg, und l)ipl.-lng. Jiri Paral, BWE-Bau, Oldenburg i. 0. 

Allgemeines 
Die derzeitig gültige Vorscbrift l'ür die Bemessung von Spannbetl-
bindern gilt nur für die beschränkte und die volle Vorspannung. 
Es ist nicht einzusehen, warum die teilweise Yorspannung für 
Bauteile, die nur einer geringen Umweltbeeinllussung unterliegen 
- im allgemeinen der gröf3te Anteil im Hochbau -. nur über die 
Zulassung im Einzelfall ausgeführt werden darf. Mit der teilwei--

12 BETON- l:.'<0 SfAHL8tTOl'.HAL; 1 l9Xl 

sen Vorspannung wird kein Neuland betreten: ~s wird auf die 
Schweizer Norm SlA 162 aus dem Jahre 1968 verwiesen. 

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen werden unter 
Zugrundelegung von DIN 1045 Bemessungstabellen für verschie-
dene Spannungsbereiche entwickelt. Zur Erläuterung der 
Tabelle I dient ein Bemessungsbeispiel: dessen Träger wurde zur 
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In dieaern Fall nirnwt die Gleichung (3.60) folgende Furm an 

pr 1c 
12 -2,,r•~•inq,0 

9', =-q,, 
J,JJ( J) --;- 2,,.+n+4-.l 

(3,71) 

.Der wciten~ Berechnungttverla.uf htt der::1dhe wie im lleispiel 3.¼. 
AuBer den Zcllcn, die duroh gerade Zentralwände voneinander getrennt ::1ind, kommen 
ma.nclunal Zt:llen von krei::1fórmigem Durch::1chn.itt und mit geraden oder bogen
förmigen Wändeu wie irn Beiapiel des Bildes 3.3<1 vor (25), 

J .... 1.4. Betechnuug der 8ilobödau 

Ein t.richterförmigec Boden in der Form eines umgekehrten Kegels ilit auf Meridia.n. 
Zugkräfte längs der Erzeugenden des K<cgels und auf Parallel- und Ringkräftc, 
Wc in den wau.gercchten Ebenen wirken, bea.nsprucht. 
Oio GröOe dicser KrLifte ka.nn mittclli der lfombrantbeorie aus der Gleichgewichtä• 
b<-dingung des abstrnkt abgesunderten Trichterteit. im Pegel der berechncten 
iunercn Kräfte hestimmt werden (Bild 3.51, Gerade n-a). 
Der auf diese Vorstellungsweise abgesonderte Trichterteil befindet •ich uutcr Ein
wirkuug des vcrt,kalen l'tfaterial,lruckcs p. und des Eigcngewichto des abgcsehuit
teuen Trichtcrteil• G. Die Projektion 
auf die vcrtikalc Achse ergibt eine 
Gleichung Z\vbchen diescn verti. 
kalen Lasten uud ,ten vertikalen 
Komponeuteu der Mcridiankraft 
.V,, die liiug• des U mfaugco der 
\\"and wirkt. 

Hy 

Bilu 3.61. 
Bilu3.62. 

Nimmt man die Bczeichnungen wie in Bild 3.51 an, so erhäJt man 

N, = nr~p,+G 
2n-rGainac · (3.72) 

Die Parollelzugkraft i•t das Produkt zwischen dem Radius r
0 

des waa.gercchten 
Kreisquerschnitts und der waagcrechten Druckkomponente p •. lhre Grö& wird 
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o.u:t der Beziehung 

berechnet, 

N• = ~f.!.-ro 
SlnCI 

Setzt man für r0 = • : tan", so wied 

N,=~ 
sin2ci 

' \ !., • 

(3.73) 

(3.74) 

Bei monolithiBcher Verbindung dea Bodens mit der Wand entoteben in dieser letzten, 
da diese immer steifer iat als der Boden, aenkrecbte Biegemomente infolge beachränk. 
ter Möglichkeiten der waagcrechten Zellenwa.ndvcrfonnungen. Sie werden abcr 
immer schnell mit einer auwacbst:nden Entfemung vom Boden kleiner. Des wegen 
berücksichtigt man auch die aenkrccbten Spannungon, di<, durch beschränkte 
Verformungsrnöglicbkeiten in der Horizontalebene entsteheu, nur bei der Di. 
mcnsionierung d~r Randscha.leaquerttchnitte. 
In den entfernten Stellen iat ibr Wert praktioch gleich N uil ( Bild 3.52), auogenornmen 
bei kegelîórmigen Böden von kleiner Böhe Îlll Verhältn.1) zum Durchmesser der 
Rundzelle. 
Die Berechnung dea Ra.ndwomeutes in der Schale und in den Wiinden, sowie der 
Einflu8 von Ra.ndstörungen H = X, und M = X2 &uf die inneren Meridi&n- und 
Paraltelkreiskräfte werden nach den im Abacbnitt l.3.4.2 und 1,3.4.1 angegebenen 
Richttinien durchgefübrt. Sind die Zeilen grö8er ala ibr doppelter Durchmeoser, 
wegen einea nicht zu gro8en Anw&obsena dea Druckes P• auf die Wiinde der Zylin
dersehalen, kann ma.n einen Teil der Zytindersoba.lenwände mit einer gleichmätligeu 
horizonta.1 gerichteten Belaatung und die kegelförmige BodeW1Chale mit dern im 
Tricl,ter befindtichen Schüttmaterial belaatet a.nsehen mit einer senkrechten Kom. 
ponente p. der M&terialbel...,tung, die auf die obere horizontale Fläcbe des Trichtera 
wirkt. In Bild 3,52 wurden daa statiacbe Schema. für die Berecbnung der Auf. 
lagerkriifte angegehen und der Verlauf des Biegemomentea M, gezeigt (vgl. hicrbei 
das in Bild l.92, Abscbnitt l.3.4.2 analoge Prohlem). Sind die Silozelten niedrig, 
wobei in der Bodenzelle der Zytindersehale die Belaatungskurve P• auf die senkrechte 
Wand aehr otark von der rechteckigen Verteilung a.bwcicht, kann man ein entspre
obendea Eraatz}'l!tern ala Swnme der rechteckigen und dreicckigen Belaatung an
nehmen. Eine genauere Berechnung der elaatillchen Eit ... panuung iat zeitranbend. 
Dieses Prohlem iBt im einachlägigen tecbnischen Schrifttuw der Elastizitätstheorie 
zu linden (25). 

In vielen Fällen kann der Einflull der Biegemomente auf die Gröllen der Ringkriifte 
N • und Meridiankriifte N, nicht berücksichtigt werden. 
Bei monotithischer Verbindung einea kegelförmigen Tricbtera wit einer Zylinderwand 
rei8t die aenkrechte Komponente d81" Meridiankra.ft N ,sin" den Trichter vom 
zylindcrförrnigen Silokörper ab. Die Bewebrung dea Trichtera mu8 für dieae Kraft 
bereclmet werden. 

Der fta.che Boden einea Rundsitoa in Form eiuer KreiBplatte, die mit senkrech
tem Afa.terialdruck p. bel ... tet ist, lot gewöbnlich mit zylindriocher Zellenwaud 
monolithisch verbunden. Die Platte lot am V erbindungsrand ela.tiaoh eingespanut 
und der Einspannungagrad (bierbei auob das Einspannungamoment) kann durch 
Gldchsetzung der Ra.ndverformungen der Zytinderschale und der Kreioplatte 
b1"'timmt werden. Diese mühsame Berechnung ka.nn vereinfächt werden. D,.. 
Schema. dca Alaterialdruckes auf die Wand k&nn unge{ähr nach den für den kcgel-

407 

:P ·i., ·i~'i.t:t~.: ,.,.,J• .:,, ♦•'J-t'•o 11 •i-1it-.,, 

,.._,,~-

i 
1 

1 
t 

I, 

.. 

! 

f 
d 
! 1 
,, . 

f 

•\,. 



.i 
.1 
,1 
;I 

l 

,j 

-l 

l 
·i 
1 

..1 
j 

î 
! 

f1,•··.' . ..,:i'' .Ji r , .• ,.;,, i''w:<,. '/.1;'';1 ~ ,.._ , , .,.._...,., ~ ..,_, . ..,. .. /J .. >i'AI' '<-". _..,,.,.;;. • •· •-•, 

~~-~{. ic"~~~---- ____J 
.• ···•:. •~. ?'~~ ... ~>.:.;.,: ', 

_J__. . Ji ,,. ~ . 

; 

J~ 

1i 

1, 

';.j 
·11 

··'I ,· 

: 1 
::;1 
··1. 

•i :i 

,.:1 ., 
•\I 

•i 

,1!: 
'\' 

1' 
il:: 
! :1 
1 1 

11;' 
:11 . 
Jli l 

l1iil 
,u 1 

jij 
w, 
:1, 

:lr):i 

'. I ', 1,, 
li' . ·I • 

i'I! i. 
: i 

·\.Il 

f• 
·w 

~i!rTl?· ,:,:. · -ft 1··~·~<~) 1• ~-. • ;a 6 $5' .'lt. A•~, ., " •· ~ . ' 1 ~-" ' , ... ~, ' 'c 

" : ·"' .. , 
. ,,,:?t\~ .. '.A 

~~? ' ... ~ > "' 

1 ; t·Î' 
ffe.,, ! '. 

förrnigen Triohter zutreffendeu Bemerkungon angenommen werden. Die Bereeh
nuug kann auch nach Abschnitt l.3.¼.2d durchgeführt wenlen. In diesem Fall 
handelt es •ich offenbar nur um Schüttgut und nicht um eine 1'11Ut1igkeit. Auf gleiche 
W ci•e wie für den kegelförmigen 'frichter bestimmt man auch die Kraft, die die 
Bodenplatte von der Wand abreillt. Die Gesamtbel.,.tuug set,;t sich bier aua der 
Bclaatung des vertikalen Druckes p. und dem Eigengewi,·ht der Bodenplatte zusammen. ... 

Al• Silobóden in vielcckigen Zellen werden am häufigoten vieleckige Py. 
rawiden oder horizontale polygonförmige Pla.tten verweudet. 
Die gena.ue Herechnuog ist kompliziert. Bei der Berechnung von Biegemomenten 
in den vertikalen Zellenwäoden in der Nähe der Bodenplatte und der Bodenplatte 
selbst bedient man sich angenäherter Vorau...,tzungen. Bei kleiner Waodanzahl 
können die Bicgcmomente in den oenkrechten Wänden in der Yäbe der Kontakt
kante mit der Bodcnplatte nach der Marcusscben Formel (Formel 3.13) berechnet 
werden, bei gröllcrer Wandaozahl nehmen die11e Momeute We"" an, die den Jlfo_ 
mentwerten in den RundzeUen ähnlicher sind. 

Der Silotricbtcr in Form eioer umgekehrten Pyrnmide ist so wie der kegelförmige 
'frichter auf Biegcmomcnte der Plattenwände und auf Zugkräfte der Richtungen 
bcan•prucht, ,!ic den •enkrechten und waagerechten Ebeneu dea Trichkrquerschnitto entsprechcn. 

Die auf die Längeneinhcit hezogenen Gröllen der llferidianzugkräfte N, werden hier 
au• der Glcichgewichtsbedingung der Kraftprojektionen auf die senkrechte Achse bereehnt·t. 

Sie kónnen hei wittiger Amdauföffnung au~ der Fom1el 

bc:,timmt werden. 

N, = _!'+G 
l~aina" (3.75) 

Hitrin: t; = horizontale AbmeäSung der berechne'6n Wand deas ahgetrennten 
Trichterteila im betrachteten Quersehnitt, 

P = Kraft deo vertikalen Druckeo p" 
G = Eigengewicht der abgetrennten (W>teren) Tricbterwand und da. unter 

dcm bereehneten Durchsohni$t liegende und die Wand entlastende 
Schüttgutgewicht, 

a: = Neigungawinkel der Sclu-ägwa.nd. 
Z.B. an der Trichterkante einea sechseckigen Querochnitta, dessen UDlJICbriebener 
KreÎII den Durchme"er 2r hat, wied 

und somit 

P=p. ~3 r1 
(3.76) 

N, = J-"3p,r2+4a 
4rsin'1 (3.77) 

Solch eine Bercchnung der llleridiankräfte, die übrigen• allgemein gemacht win!, i•t 
annähemd, da in Wirklichkeit die Kräfte N, längo der Seitenkante der Platten
wände und Zellenwand nicht konotant oiod. 

Die Ungleichmiilligkeit dieser Verteilung ist nicht groO und kann praktisch auller 
acht gelaesen werden. · 
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Die in horizontaler Ebcne wirkenden Zugkräft.e N • und die Biegemomente, welche 
im Boden der Pyramide mit kleiuer Anzahl der flachen Wände wirken, können 
wfo fi.ir abgetmnderte einghpanntc Drcieckplatten bereclu1t!t werden. Bei grö6erer 
Wandanzahl liegen die GröOen der .V • -Kräfte und der Bfogcmomente clen Gröllen 
des Ersatzkegela niiher. 
Die in horizontalen flachen Bodenpla.tten auftretendcm Biegemomente werden aw 
bequemsten wie für Ersatzkreisplatten berechuet. Der Ersatzradiua soleh einer 
Platte kann au• der Beziehung 

m'=S, (3.78) 

r=v~ 
bestimmt werden, worin 8 die Oberflächo der Platte wit Rändem eine• regel
miiOigen Vieleck.s bezeichnet. 

3.-i.1.6. Bt11·eohnung d,u Abdeckung und Ju Oberbauu von Silo:u,llen 

Zu den am häufigsten verwendeten Abdeekungsa-rteu gehöcen: glatto Platten, 
Rippenplatten, die auf Wände oder Rahmenkonstruktionen sich •tützendeo 
Ko.&1ettenplatten; selteuer werden Kreisplatten (btsi eiuzelntm oder dil11tierteu 
Rundzellen), kugelförmige Kuppeln, kegelförmige Kuppeln und pyrawidenförmige 
Schalen (für Vieleekzellen) verwondet. Nähere Angaben über ihre Anordnungen 
und konotruktive Gestaltung wurdcn im Abschnitt 3.4.3.3 angegeben. 
Ihre Anwendung bei einer Silokon•truktion weist keino •peziellen Kennzcichen auf. 
Ihre Berechnung untcrscheidet sich nicht von der typischen. D.,. betrifft sowobl 
die Platten, 1lie gelenkig ge•tiitzteu Konotruktionen (vgl. hicrzu Bild 3.69) und die 
Raluuen, die in diesern Fall als gelenkig auf den Silowändcn oder seltener auf den 
Tragb&lken gestützt angenomm.en werden. Bei Auwendung einer Balkenwao.d als 
'fragelement für die Abdeckung besitzt ihre Konstruktion keioe speziellen Kenn,ei. 
chen, sogar dann, wenn Offnungen auftreten, die wegen der kleinen Abm<' .. ungen 
in der Berechnung uicht berücksichtigt werden. 
Die mit Hilfe v~n Stützringen auf den Wlinden geatützten Kuppeln werden nach 
dem in Ab•chnitt 1.3.4.2 angegebenen Richtlinien berechnet. Ea bamlelt sich ge
wöhnlich um Silowände, die die Bediugungen der länglichen Schalen etfüllen (Bedin
gung (l.145)). Die vereinf&chten ~'ormeln im Abachnitt 1.3.4.20 können auch ver
weodet w-,rden. 

3.-&.l.8. Beroohn.uug dor Stüh61l voq_ Siluzelleo. 

Die Säulen einea Zellentrakteo sind auf die Läng•kräfte, dio bei Bela,tung von 
Schüttgut entstehen und auf Kráfte deo Eigengewicht. und d.,.. Winddruckes sowie 
auf dio Biegemomentc des Winddruckea beansprucht. 

a. Bertcllnung tkr Lii11gskräjle 

Diese Kräfte wenlen durch die Summe der von der Belaatw,g W>I Schüttgutea und 
dea Eigengewichta erhaltenen GröOe und der Kräfto dea Winddruekes ermittelt. 
Mit den Bezeichnungen dea Bildeo 3.53, bei einer Belastung auf 1 m1 deo Grund
riues, erhält man: 
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p = 1,0 Kp/cm2 = JO Jilp/m'. Au{ den Kegel wirkt der Grundw688erdruck, de88Cn 
Spiegel oieh Zo = 4,0 m übcr dem Scbeit.el der Kegelachalc befindet. Das Raum
gewicht deo Boden& L,,trägt )' = 2,0 Mpim', <p' = 30°. In der Bereclmung wurdcn 
alle in Bild 1.82 dargcswllt.en Belaotung88Chcmcn bcrücksichtigt. Die Bereclmung 
der Parallclkräft.e nacb der Memlmmtheorie erfolgtc au{ Grund der Forrueln nach 
Tafel 1.30. Man erhält dadurcb 

0 ooelcr: cosa: 
N, = -p, ain2ac -r ain2ac •(z.-•)-h(z.-•l. 

"= t.an•(46°- ~l 
Nach Einsctzeu der Zahlenwerte erbält man 

Ni = 2,08z2-ll,03z. 

l>io GröOc des Auflagerdrnekes der Stützkonstruktiou, die den Membrangleich
gewichtazuotand otört, fiudet man, indem man die Auflagerkräft.e X

I 
für die drei 

Belao-tungsscbemen oummiert. Auf Grund der Formeln (J.189), (1.1111) und (J .193a) 
erhält man 

X, = [PÄ1+l1( ~ -1};-,-t-rlA,]L 
mit • 

l = 3,75 · J'2 = 5,303 m, /J = 0,25 m, t = 0,667 Mp/m', 

-~ = ~~= 107 
• 3,75 ' il"""ïó 

L = 0,76 -- = 0,875 m 
ta.ncx 

ergibt oicb 

X, = (JO,O.l1 -t-0,247l3-t-5,303).,)0,875. 

Wenn die GröOcn ;., , l, und ;., aus Bild 1.83 bekawit eind 

;., = 0,295, À,= 0,707, ;., = 0,0181, 
wird 

x, = 2,84. 

Der V crlauf der .ltingkräft.e N • und der Biegewoment.e M, ninunt folglich auf Grund 
der Formcln (1.186) und (1.187) die Forw 

an. 
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N, = 2,08z1 -9,03z+2 · 2,84 
0

_
87

;. l,O /,(YJ), 

N. = 2,08,2-[9,oa+o.442/,(YJll•. 

,2 
M, = 2,84 · 0,876- 2 /,(11) 

M, = 1,758/,M 

Die Wert.e/1(1')) und/,(1}) in Abhängigkeit von 'I entniouut wan der Tafel 1.43. Am 
bequem•t.en Î8t eo, Quereclmitt.e für 11 = 0,0, 0,5, 1,0, 1,5 uew. zu bcrcchncn, für 
wclcbo • = •-l')Loinac, denn hier wird die lnterpolierung der Funktion /,(11) und 
/ 2(11) vermieden. 
Dies betrilft auch die Funktion/1(r/) und/1(,i'). 

c) Die auj unv,rforn1barer K,mslrulctio11 gesliUzle Zylfoder.chal, 

Eine grolle Steifbeit der mit der Behii.lwrwand monolithioch verbundenen Kou
etruktion geatattet, dieoc als ein unverformbaree Element zu IK,trachten. Die Verbin
dung der zylindrisehen Wand kann auch ala eteife Eiuopannung angcscben werden. 
Bei der Beetimmuug nacbat.ebender Beziehungcn zur Berechuung der Mcridian-, 
Parallelkräftc und Biegemomente im beliebigen Qucrschuitt der Scbalc wurde 
dieec VoraU&iètzung berüekeiehtigt. 
Die Meridiankräftc sind hier von den Randot.örungeu (vgl. Abecbn. 1.3.3.4.) unab
hängig, die l'arallelkräfte dagegcn bcrechnet man al• Summe der uach der Mem
brantheorie betitiwwtcn Kräfte und der Störungsgröüeu. 
Die ParaUelkräfte und Bicgemomente werden naeh der Bcreelmuug der Rand
otörungskräft.e bestimrut. Bei der Ableitung nachetcbendcr Bezichungcn wurden 
Wände von veränderlicher und konstanter Stärke behandelt, wubci zwei oft auf
treteudc Belastung8"chemao - Trapczlast und Dreieckslast betrachtct werden. 

Verämlerli<Ju Zylimlerwand•lär/,;e im Boàe7UJU'rschnill vnd arn obue11 1/ande 

Die Trapezlast p1 heim Boden und p1 &m oberen Rand des Behii.ltero (Bild 1.87). 

jL •-~• >~' 

,. •Jl illr~ . □. -'-.J \..../-
x, x1 

Bild 1.87. Bild 1.88. 

Die GröOe der vertiJ..alen Meridiankräftc iat in den Zylinderwändcn von den Rand
atörungen unabhängig und beträgt nach der Mcmbro.utheorie für einen beliebigen 
Querochnitt 

N, = N~ = [ ';f (l-m)-t-1116}•-y)y.+p" 

Hierin iet: • = Höhe des Zylinderbcbält.er,, 

(1.194) 

y = Abstand des Querschnitt.ee von der Bodenpl&tt.e, 
p, = vcrtikale Belaotung der Behälterwand auf die Einheit deo Umfanges 

ohue Eigeugewiebt, 

und 
>'• = Raumgewioht dca Stahlbetons 

6, 
fll = ~-

151 

·1 

,,1 

-~- f 

,, : 

t 

-,;. ~ ' u 
1 li 
1 ._ • 
1 J ' 
i ~ 

~1. ., 



••. ;k'"' 

'\, .. 
~ {} 

_j__ 

Die nach der Membrantheorie berechnete .Meridiankraft beträgt 

NS= p1 r, 

wobei 'P, die waagerecbte Belastung im berecbneten Quer•cbnitt im Abstand von 
der Bodenplatte, 

r der Radius des Zylinderbehälters der Mittelfläche ist. 
Mit 

•-11 (p,-p,) 
'P, = -.(p,-p,)+p, = P,---,--11 (1.196) 

ergibt •ich 

NS=+•- l'P,;P,) 11]. (l.196) 

Da der endgültige Verlauf der Parallelk:riifte von dem EinfluO der durcb die Ein
spannung der Wand im Boden verursachten Störungen abbängig iat, 110 können 
die Störungsgrö6en X, und X 2 aus zwei kanoniacben Gleicbungen mit zwei Unbe
k.annten bestimmt werden. Setzt man UI dieae Gleicbungen die vereinfachten Werte 
der Einheitsverformungen na.eb Paakrnal: für die ZylU1derschale ein, 110 ergibt 
sicb X, nnd X 2 (Bild l.88). 
Nacb Lösung dieser Gleichongen win! 

X, = L1[z-1,26L1(1-m)] [-p+ L,(mp,-p,)] 
O,liL1(l-m)-2 2z ' (1.197) 

[ 
L 1(1-m) ]{l z-0,2óL1(1-m) [ 

X 2 = Ll l-l,25 • 2 p,- o,i;L,(1-m)-• -p,+ L,("'!rpz) ]}. 

'\l'Orin: % = llöht der Zylindt,rschalc, 
p 1 = waagerecbte Bel"stung am unteren Rand, 
p, = w&agcrccbte Belastung am oberen l!.and, 
cl, = Stärke der Zylinderscb&le am onteren Rand, 
cl2 = Stärke der Zylinderscbale am oberen Rand. 

Weiterbin worden folgende Beieichnungen eingeführt: 

l>, ff 
,n = T• L 1 = 0,76• cl 1r, 

' 
_ 1-m ;-· _ (l-111)L1 • - ----y-J l>,r - ~. 

(l.198) 

(1.199) 

Der Ausdruck (l.197) ond (l.198) wurde von Stadn.tralci in einfacher l<'orm (90] 
dargestellt. Zusätzlich wurdcn die Koelfizienten L,, L,, L, und L, &la Funktionen 
der Grö6e • eingeführt. 
Dann erhält w&n 

X, = -L,L,[p,- L,(m;i-p,)]. (1.200) 
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(1.201) 
2 t l L,(mp,-p,) ]l X, = L,L, 0,5p.+L, p1 -

2
î f · 

Die Werte .L,, L,, L, und L, (der ontere tritt in der Gleiehung (l.200) auf) werden 
aus dem UI Bild 1.89 d&rgest.ellten Nomograwm ermittelt. Führt man für den be
rechneten Wert von • &US dem vertikalen Mallstab eine Waagerechte bis zum Schnitt 
mit den Ge,aden .L,, L,, L, und L,, 110 erhält man auf den beiden onteren MaOatäben 
die gesucbten GröOcn. 
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Bild 1.89. 

Auf Grund obiger Beziehungen nehmen die allgewcinen Formeln für die Breiten
kreiskr&ft und die Biegemowente bei veräoderlicber Wandstärke die J!'orw 

N, = N~+ L;~ [X,/1(,J)-(X,+L,L,Xilf,(,J)J, (1.202) 
1 l 
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JJ, = X,/2(lJ)+(X,+L1.Y1)/,('}) 

/,(,1) = •-•1si1111, f,(,J) = r•co•'I• 'l = J • 
1 

(1.203) 

Dió Wcrw/1(11) und/2(11) wurdcn in Tafel 1.43 angegelien. 
Dreieckbelastung (FJü,,.igkci~lruck)p;-;.,p 11m Bchälterboden, Flüssigkeit.
raurugewicht y; d11raus 11eht hervor, daB p1 = p = yi (Bild 1.90). 

·A□r~ 
,.,z ~ 7, ;,; ,•t'i 

Bild 1.90. 

Dio Meridiankräfte bestiwmt man hier, wie vorher, nach Formel l.194. Die Parallel
kraft, Lerechnet nach der Merubrantbeorie, betriigt hier auch Nl = p,r; 
da abor p, = 0 und p 1 = p = yi, "° wird p, 

i-y 
p.= --y-P = (i-y)y (1.204) 

und schlie0Lich 
Ni = y(.i-y)r. (1.205) 

Die Störuugskräfte X 1 und X 1 kann man hier, wie vorber, aw den kanouischen 
Oleichuugen oder auch - wa• eüûacher ist - aus den Gleichungen (1.200) und 
(l.201) unter der Annahme p 2 = 0 und p 1 = yi bestimmen. 
Man erhält folglich 

( 
_ L,my•) _ X, = -L,L, yz-~ = -yL1 L1(z-0,óL1m), (1.206) 

X L'L' - L[- L,mrz]I L'L - -, °"'. 1 'l0,5y•+ , r•-~ = 1 ,y(0,5z+L.(,-0,5L, m)). (1.207) 

WeDll dio Grö6en X 1 und X, bekauut siud, bcrcchnct wan die Parallelkraft nud die 
Biegewomente nach den ~·orweln (1.202) und (l.203). 

Kon,lanle Stär/,;e der Zylinderwand 

Trap<--,last p 1 am Behälterboden uud p2 am obcren Rand. 
Mit 61 = 62 = 6 ergibt sich 

m=~=I 6, . 

Folglich werden die Meriwaukriifte nach Formel (1.194) bei 111 = 1 betragen 

N 1 = N: = 6,(i-y)y.+p,. (1.208) 
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Da die P•rallclkraft (nach der Mcmbranthoorie) von ,,. nicht abhiingig i•t, gilt 
auch hier we Formel (1.195) und (1.196). Die Störungskriiftó X 1 und X

2 
kann man 

aus den k&nllnisehen Gleiohungen oder aus den Gleichungcn·(l.199), (1.200) uud 
(1.201) bc'!ltimmen. 
1-'ür 111 = 1 wird a = 0 
und 

L, = l, L, = -1, L, = -1, L, = 1, 

woraus sich we Beziehungen für die Störungsgrö6en ergeben 

X = L [P - L,(p,-p,I] 
1 l 1 2;i . 

X = L'{o5p-[p - L,(p,-p,I ]} = L'[-05p + L,(p,-p,)] 
l 1 , J. 1 2z. 1 • l 2à • 

(1.209) 

(1.2IO) 

l!'ür Behälter wit Zylinderwänden von konstanter Stärke erhält man auf Grund 
von (1.202) und (1.203) 

2, 
N, = Nl+ V(.X,/1(11)-[X,+L,X,J/,(11)}, 

1 

M, = X,J,(TJl+.X,+L,Xif,(l}I. 

(1.2ll) 

(1.212) 

Wenn man in obige Formeln die AWKl.rücke (1.209) und (1.2IO) cinsttzt, ergibt sich 

N { 
p,-p, [ (p,-p,)L, )1 / ( } 2 • = r P,- --ii-y+ i p, ,(,J)-p1 2 TJI , (1. 13) 

JJ, = 0,5Ll{[ (p,-:,IL, P,]1,(TJl+p,J.(,il). (1.214) 

Dreieckbelastung p1 = p am Behälterboden. 
Das Volumengcwicht der FIU..igkeit beträgt y, daher p

1 
= p = y:i. 

Da die Parallelkraft (nach der Mewbrantheorie) von 111 nicht abhängig ist, so ist 
auoh in diescw Falie die Forwel (1.204) und (1.205) gültig. Die Randkräfte .X

1 
und X, k&nn man hier aua den kanoniscbeu Gleicbungen oder aua den Gleichungen 
(1.209) uud (1.2IO) unter Annahme, da6 p 2 = 0 und p

1 
= yi 

( L 1p1 
) (- L1 ) X 1 = L, p1-~ = L,y z- 2 , (1.215) 

X '( L1P,) 1 -2 = Li -0,5p,+~ = 0,5L1y(L1-z) (1.216) 

ermitteln. 

Auf Grund der Gleicbungen (l.215) und (1.216) erhält man folgende Beziehungen 
für die Paralldkra~ und die Biegemowente: 

N, = •[r<•-y)+ ~ (L.-zl/,(T/1-pif,(TJ)). (1.217) 
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[ L,-• l M, = 0,6Llp, ---y-l,<11>+!,M 

odcr mit Pa = yz 

N, = rrl<•-yl+(L,-•ll,M-zf,<11ll, 

My= 0,6LM(L,-•ll,(11l+•J,(11ll-

1n obigen Fonneln ist: 
6 = konstsnte Wandstärke der Zylindersehale, 
r = Radius der lafütelfliicbc des Zylinderbehälters, 
z = Wandböhe der Zylinderschale. 
Weiterhin ist : 

L,= 
6'.-2 

3(1-µ') :::: 0,76 y6r°, 

J,(1j) = --••in11, J,(11) = .-•100811, 
y 

•1= L,' 

(1.218) 

(1.219) 

(l.220) 

wobei y der Abat.and des betoohneten Quer11chnittes vom untcren Rand iat. 
D& die Dreieck belaatung gewöhnlich auf die lnnenfläche und die Trapezlast auf 
dio Aullenfläche der Schale wirkt, aind für den Jetzteren Fall die Formeln für N, 
und M, ruit umgekehrtem Zeichen &nzunehmen. 
Die obigen Beziehungen wurden unter der Ann&hme abgeleitet, daB die eventnelle 
Einschränkung freier Verformungen doa oberen Randes der Zylinderschale nicht 
die Gröllen der Randstörungcu X 1 und X2 au• der untercn Einepannung der Behale 
beeinfluBt. Solch eine Annahme lui.rui als &usreiehend gen&u ange11Chen 10•erden, 
wenn die Wau&tärke 61 am unteren Rand der Schale, die Wandböhe z und der 
Schalenradius r die Bedingung 

z ;;, 2,iL aloo •' ;;, 22,48661 r (1.221) 

erfüllcn. 
AuBerdem gilt hier die Ann&hmc, daB die Zylinderschale stetig längs ihrer Höhe 
z bel&Stet ist. 
Auch im J<'&lle eiucr teilweitien Füllung des Bchälters ruit Flü"igkeit (Dreieckl&st) 
odcr eiuer teilweise11 Erdumscbüttung (Trapczlast) entetehen Gleichgewichtsstö
rungen des Membrauzustandes, und ,war an der oberen ErdunU1chüttungsfläche 
(Trapezlast) oder in der Ebcne des F)üSäigkeitespiegcla. In diescm Fall kann man 
auch alle obigen Beziehuugen e.lB auareiehend gcnau anechen. wenu die Bcdingung 
(l.221) erfüllt ist, wobei z die Auffülluugshöhe i•t. Um die Bercchnung zu vcrcin
fächen, ist es wichtig zu wissen, bei welcbem Verhältnis der Waudstärken 62 :61 

man für die Schale annähemd die Formeln für den recbteckigen Wandqucrschnitt 
anweuden kann. Weun man den zulwigen Fchler zu 3% annimmt, erhält man 
auf Grund obenerwähntcr Formeln bei der Berechnung der Biegemomente folgeude 
Bedingung [93]: 

-l(L,-z -) z 
m < L L 097L -• - OöL . (1.222) 

1 4 1 2 • 1 

1st die Bedingung (l.222) erfüllt, oo kann der trapezförmigc Quer11chnitt der Wand 
als rccht.cckigcr angenommen werden. 

löO 

J.3.t.2. Stilt-i.u.ng der Sohalen auf vorfonnbarer Kouatruktion 

Auf Grund der in den Ab11Chnitten 1.3.1, 1.3.3 angeführten Erwägungcn betrachten 
wir eingehcnder das Bcispiel einC6 ltotatiunsbebälters, der &Uli folgen<lcn Tciloobalen 
zusammengeootzt iat: eincr Kugdschale als Abdeckung, einer Zylinderschale alo 
Wände und eineu, Bchälterbodcn aus einer Kegel•chalc und ciner konkaven Kugel
kalotte (Bild 1.60 b). Wir nehmcn an, dall in den Berühruu.gastcllcu. die11Cr Scb&lcu 
keine riu.gartigen Verstärkungcn auftreten, d.h. dall die Schalen monoLithisch mitein
ander - obne Ringe - verbunden sind. 
Wird der Bcbälter in den Verbindung"tellcn zerscbnitten, 80 entatehcn un&bhän
gige Tcilschalen: zwei Kugel•chalen, eine Zylinderschalc und eine Kegclschale. 
An deren Rändern - wegen der monoLithischen Koutinuität der Knu.struktion -
wirken die unbek&nnten Schnittgröllen, und zw&r die Horizontalkräfte H = X 1 

und die Biegemomente M = X,. Diese Schnittgröllen kann man aue der Konti
nuitätebedingung in deu. Sehnittflächen ermitteln, d.b. &us der gcgenseitigcn Glcich
beit der wugerechtcn Verschiebungen und der Drnhwinkel der in der Bchnittfläche 
anliegenden Schalen. 
Wenn m&n durch o die obere und durch u die uutere Sehale bezeichnet, 80 lauten 
diese Bedingungen 

.dr! = .<1,:, } 
1J'o = v·· 

(l.223) 

Da die Randverschiebungen der Teilsohalen den Bedingun&en der Membrantheorie 
nicht enteprechen, kann zur Löaung der Verformungagleichungen (1.223) die Mem
br&utheorie nicht angewendet werden. Um eine der Membrantheorie enteprecbende 
Auflagerung der in Bild 1.60b dargestellten Behale zu erbalten, mu6 eine Horizon
talkraft am Rande der Schale &ngreifon, die gemeinsam mit der Meridiankraft 
N • eiu.e vertikale Re•ultierende ergibt. Diesc horizontale Zusatzkraft ruft ciue 
Neigungsändcrung der Mcridiankr&ft hervor. 
N&cbotehend bctrschten wir bcispielswcisc die Stützung der obercn Kugelllchalc 
dco &uf Bild 1.69b dargestellten Behälter•, Behnittfläcbc A. 
In diesem Falie ist die horizontale Zllllatzkraft die w&agcrechte Komponente der 
Meridi&nkraft N • und beträgt N • cosa. Diese Kraft wird mit umgekchrtem Zeichen 
eiugeführt. Das Kräfteapicl ist &u• Bil4 1.91 eroichtlic·la. 

é -1+ / - .:q' 

.. . .• f;? 
Dild 1.81. 

Die waagcrechte Randverschiehung der Schale LI,: im SclmiLt A besteht aus fol
genden Teilversehicbungen: 

a) die durch die Kraft. X I hervorgerufene Verschiebung, welche das Produkt aus 
der Einheitever11chiebung 6~ 1 (l.104) für X, = l und der noch unbekannten 
Kraft X I iat, 

b) die durch d&S Moment X 2 hervorgerufene Versehiebung, welche das Produkt 
&us der Einheiteversehicbung ,1~2 für X 2 = l und dcm noch unbek&unten 
Moment X 2 ist, 
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Vibro-paal 

D. Karakteristieke eigenschappen 

1. De gebruikelijke buisdiameters zijn 350, 430, 480, 530, 580 en 720 mm. 

2. Bij elke buis zijn verschillende voetplaten mogelijk: 

buis in mm voetplaatoppervlak in m2 

</> 350 
</> 430 
<I> 480 
</> 530 
</> 580 
</> 720 

0, 126 tot 0,300 
0, 182 tot 0,400 
0,225 tot 0,480 
0,275 tot 0,500 
0,333 tot 0,500 
0,500 tot 0,600 

tussenliggende maten 
zijn leverbaar. 

4.1 

3. Met een normale Vibro-stelling kunnen paallengten tot 42 m worden gemaakt; voor 
grotere paallengten wordt gebruik gemaakt van gekoppelde buizen. 

4. De palen kunnen ongewapend (eventueel met stekeinden), gedeeltelijk gewapend of 
geheet gewapend zijn. De wapeningskorven worden gewoonlijk samengesteld uit 5 à 
6 langsstaven <I> 12 tot q, 20 mm met bandbeugels 4 x 16 mm maxi maa I hart op hart 
1,00 m of 5 à 6 langsstaven q, 20 tot q, 28 met bandbeugels 6 x 20 mm maximaal hart 
op hart 1 ,00 m. 

5. De overlengte ten behoeve van h~t afhakken bedraagt circa 0,30 tot 0,50 m. 

E. Krachten 

1. De maximale paalbelasting is afhankelijk van de toelaatbare schachtspanning enerzijds 
en/of de toelaatbare puntspanning anderzijds. Gebaseerd op äsch = 6 MPa en/of äpunt 

= 4 MPa zijn de maximale paalbetastingen (zonder extra drukwapening en zonder bij
drage aan positieve kleef): 

buisdiameter in mm 350 430 480 530 580 720" 

max. paalbetasting in M N 0,60 0,90 1, 10 1,35 l,60 2,45 

De toelaatbare schachtspanning is gebonden aan de eisen, die door Bouwtoezicht wor
den gesteld. 

2. Als basisniveau geldt de onderkant van de voetplaat. 

3. De positieve kleef kan in het algemeen een aanzienlijk aandeel in het draagvermogen 
leveren, afhankelijk van de grondgesteldheid. 

4. Reductie van de negatieve kleef is niet mogelijk. 
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Vibro-paa/ 4.1 

3. De veiligheidscoëfficiënt varieert van 2,5 tot 3. 
1:. J 

H. Opmerkingen 

1. Tijdens de vervaardiging van de paal worden diverse controles toegepast: peilen, ver
werkte hoeveelheid beton, nettendraadmetingen en ontgraven van gereedgekomen pa
len. 

2. Dit paalsysteem wordt sinds 1940 in Nederland toegepast. 
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