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SAMENVATTING 

Het lopen van de bunkers, vooral in het gebied van kleine verhoudingen 

tussen uitloopdiameter en korreldiameter, wordt beheerst door het 

voortdurend ontstaan en breken van gewelven- hier dynamische gewelf

vorming genoemd, In ongunstige omstandigheden kunnen de gewelven sta

biel worden en kan de uitloop verstoppen. 

Van het fenomeen van de gewelfvorming is een theoretisch model opge

bouwd, waardoor de gewelfvorming door een aantal parameters beschre

ven kan worden en de grenzen tussen stabiele en dynamische gewelf

vorming gevonden kunnen worden. 

Uit de theoretische beschouwingen kunnen de uitloopdimensies voor

speld worden waarvoor geen stabiele gewelfvorming kan optreden. Uit 

deze beschouwingen vloeide een nieuwe uitloopvorm voort volgens een 

exponentiële kromme waardoor het mogelijk is de trechtervormige 

uitloop tot een zeer kleine hoogte te beperken. De werking van bestaan

de installaties kan verbeterd worden door het inbouwen van een volgens 

de exponentiële kronnne gebogen plaat in de uitloop. 

De interactie van gewelfspanningen en materiaaldeformatie in een sta

biel gebied wordt bekeken, uitgaande van de spanningskarakteristiek 

van het gewelf als functie van de kromming en van de deformatie van 

het materiaal als functie van de spanning. 

Het materiaal reageert op de plotselinge spanningstoeneming als ge

volg van de gewelfvorming met een deformatie die tot een andere krom

ming van het gewelf leidt en deze weer tot een andere gewelfspanning, 

Dit gaat voort tot een evenwichtstoestand ontstaat of het gewelf 

doorknikt. Het is dus mogelijk dat de elastische karakteristiek van 

het materiaal het stabiele gebied verkleint of zelfs nihil maakt, 

Bij starre materialen wordt de ontbrekende elasticiteit door het elas

tisch maken van het onderste gedeelte van de bunkeruitloop vervangen. 

Door de elasticiteit van de verende uitloop zodanig te kiezen dat de

ze op de spanningstoeneming als gevolg van de gewelfvorming voldoende 

uitwijkt, is het mogelijk stabiele gewelfvorming te voorkomen, 

D~ experimentele resultaten bevestigen de theoretische oplossingen, 

zodat het probleem van de gewelfvorming in bunkers fenomenologisch 

als opgelost beschouwd mag worden. In de meeste gevallen zijn de re

sultaten echter ook van toepassing op de praktijk. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Auslaufen des Gutes aus Bunker, besonders im Gebiete kleiner Ver

hältnisse zwischen Auslaufdurchmesser und Korndurchmesser, wird vom 

fortwährenden Entstehen und Einstürzen von Gewölben - hier dynamische 

Gewölbe genannt - beherrscht. In ungünstigen Umständen können die Ge

wölbe stabil werden und den Auslauf blockieren. 

Vom Phenomen der Gewölbebildung ist ein theoretisches Modell erbaut 

worden, das die Beschreibung der Gewölbebildung durch eine Anzahl Pa

rameter und die Festsetzung der Grenzen zwischen stabiler und dynamischer 

Gewölbebildung ermöglicht. 

Auf Grund der theoretischen Betrachtungen können die Auslaufabmessungen, 

für die keine stabile Gewölbebildung entstehen kann, vorhergesagt wer

den. Diese Betrachtungen haben zu einer neuen, einer Exponentialkurve 

entsprechenden Auslaufform geführt, die es ermöglicht, die Höhe des 

trichterförmigen Auslaufes bis auf ein Minimum herabzusetzen. Die 

Wirkung bestehender Installationen kann dadurch verbessert werden, 

dass im Auslauf eine entsprechend der Exponentialkurve gebogene Platte 

eingebaut wird. Die Wechselwirkung zwischen Gewölbespannung und Material

deformation in einem stabilen Feld wird studiert auf Grund der Span

nungscharakteristik des Gewölbes als Funktion der Krilmmung und der 

Deformation des Materials als Funktion der Spannung. Infolge der Gewölbe

bildung reagiert das Material auf die plötzliche Spannungszunahme mit 
mit einer Deformation die zu einer anderen Krümrnung des Gewölbes führt 

und diese wieder zu einer anderen Gewölbespannung. Dies setzt sich fort 

bis ein Gleichgewichtszustand eintritt oder das Gewölbe zusammenstürzt. 

Es ist also möglich, dass die elastische Charakteristik des Materials 

das stabiele Gebiet kleiner macht und sogar zu Null herabsetzt. Bei 

starren Materialien wird die fehlende Elastizität dadurch ersetzt, dass 

der untere Teil des Bunkerauslaufs elastisch gemacht wird. 

Dadurch, dass die Elastizität des federnden Auslaufs so gewählt wird, 

dass letzterer auf die Spannungszunahme infolge der Gewölbewirkung genü

gend ausdehnt, ist es möglich, der stabilen Gewölbebildung vorzubeugen. 

Die experimentellen Resultate bestätigen die theoretischen Lösungen, 

so dass das Problem der Gewölbebildung in Bunkern wie gelöst betrach

tet werden kann. 

In den meisten Fällen sind die Resultate aber auch in der Praxis anzu-

wenden. 
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SUMMARY 

The flowing of the granular materials in bins is governed, particu

larly 1n the case of small ratios between aperture diameter and particle 

size, by the constant formation and breaking down of arches, known 

as dynamical arches. In unfavourable circumstances arches may become 

stable and the aperture choked, 

A theoretical model has been built of the phenomenon, which makes it 

possible to describe the formation of arches by a number of parameters, 

and to establish the borderlines between the formation of stable and 

,dynamical arches. 

From the theoretical consideration may be predicted the dimensions of 

the aperture for which no stable arches can occur. These considerations 

have led to a new form of the aperture according to an exponential curve, 

making it possible to reduce the height of the funnel-shaped aper-

ture to a minimum. The operation of existing plant may be improved 

by incorporating in the aperture a plate bent according to the exponen

tial curve. 

The interaction of arch stresses and deformation in a stable field 

has been studied starting from the stress curve of the arch as a 

function of the curvature, and from the curve of deformation of the 

material as a function of the stress. 

The material reacts on the sudden increase of stress consequent upon 

the formation of an arch in that it deforms, which leads to a change 

of the curvature of the arch, and this again leads to increased arch 

stress. The process is continued until either equilibrium is attained 

or the arch collapses. So it is possible that the elasticity of the 

material diminishes the stable field or even reduces it to zero, In 

the case of rigid materials, the collapse of the arch may be intro

duced by making the lower part of the aperture wall elastic. Stable 

arches can now be prevented from forming by choosing the elasticity of 

the resilient aperture wall in such a way that if the stress increases, 

the wall expands enough to cause the required collapse. The theory un

derlying this solution enabl es the elastic constant of the spring and 

the required expansion to be calculated, 
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The experimental results confirm the theoretical solutions, so the 

problem of the formation of arches in bins may be considered t o have 

been solved phenomenologically. In most cases the results are, how~ 

ever,also applicable in actual practice, 
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1. LITERATUURONDERZOEK 

Het proefschrift wordt ingeleid door een keuze uit de in de litera

tuur bekende theorieên en onderzoekresultaten, beperkt tot die onder

werpen waarvoor de ontwikkelde gewelftheorie tot een dieper inzicht 

kan leiden, en die voor het inzicht in de bunkerproblematiek onmis

baar zijn. 

Naast kritische beschouwingen zijn ook resultaten van eigen theore

tische en experimentele onderzoeken op de betrokken gebieden verwerkt. 

1. 1. INLEIDING 

In de meeste gevailen worden bunkers toegepast als voorraad~ of buf-
. . . 

ferelement in een proceskring of als opslagruimte. 

Voor het ontwerpen ~an een bunker moeten de volgende aspecten bekeken 

worden: 

1, De juiste plaatsing 

2, De gewenste voorraad of bufferhoeveelheid 

3. De wijze vangebruik, continu of intermitterend of een combinatie 

hiervan 

4. Drukverhoudingen in de bunker 

5, Stromingseigenschappen 

6. Beoordeling op de mogelijkheid van brugvorming 

7. Bunkeractiviteit 

8, Bunkerconstructie 

9, Los- en laadinstallaties 

Niet bij iedere bunker zullen alle aspecten even zwaar wegen en niet 

in alle gevallen even moeilijk te berekenen of te voorspellen zijn. 

De theorie van de bunkers is zeer complex en hierover is beslist nog 

niet het laatste woord gezegd. 

Met de tegenwoordige kennis is het echter mogelijk voor vele stoffen 

een goed functionerende bunker te construeren, Vooral nu het produce

ren en het verwerken van de korrelige en poedervormige stoffen een 
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steeds grotere omvang aannemen en de processen die een stof ondergaat 

continu lopen en automatisch worden gestuurd, is het van groot belang 

dat alle schakels in het proces goed functioneren, 

Een bunker dient nog meer dan enige andere transportinrichting als een 

inrichting berekend te worden waarvan het goed functioneren aan bepaald 

te verwerken materiaal gebonden is, zodat zij voor dit materiaal ontwor

pen moet worden en aan hierbij gestelde eisen moet voldoen, 

Een bunker die bevredigend werkt voor een bepaald materiaal kan voor 

een ander slecht of in het geheel niet functioneren, 

Bij het veranderen van het materiaal verandert öOk het gedrag van het 

materiaal in de bunker ten aanzien van de activiteit, uitloopsnelheid, 

gewelfvorming enz. Men behelpt zich dan ook met lapmiddelen die vaak 

duurder zijn dan een nieuwe juist gedimensioneerde bunker, Voor goed 

lopende materialen kan een bunker door vrij eenvoudige berekeningen 

goed gedimensioneerd worden, De cohesieve en poedervormige materialen 

vereisen een ingewikkelder berekening die aan metingen van de materiaal

eigenschappen gepaard moet gaan, 
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1,2, BEWEGINGSPATROON 

Tijdens het lopen van de korrelige massa uit de bunker kunnen drie 

gebieden met karakteristieke gedragingen van de massa onderscheiden 

worden, zoals in fig. 1,2,l, geschetst. 

F i g. 1.2 .1 

Ten gevolge van het wegzakken van de bodem, respectievelijk het mate

riaal in de buurt van de uitloop, ontstaat in het materiaal een breuk

vlak waarlangs het materiaal afglijdt, 

Binnen deze breukvlakken, gebied A, is de beweging daardoor gekarakte

riseerd dat de recht gedachte lagen tijdens de beweging recht blijven. 

In de buurt van de uitloop, gebied C, wordt dit beeld verstoord door

dat hier wegens afwezigheid van de bodem en dus ook afwezigheid van 

de tegendruk een snelle uitstroming ontstaat. In de vri j gekomen r uimte 

stroomt de massa van alle kanten toe, Hier kunnen de korrels zich 

veel vrijer bewegen en zich willekeurig ordenen, zodat dit onder ongun 

stige omstandigheden tot een gewelfvorming van miri of meer stabiele 

aard kan leiden, De instabiele gewelven die in dit gebied gevormd zijn, 

zijn kenmerkend voor het lopen van het materiaal uit een bunker, Onder 

invloed van deze "dynamische gewelfvorming" loopt ui t de bunker per 

tijdseenheid altijd dezelfde hoeveelheid, onafhankelijk van de hoogte 

van het materiaal in de bunker. 

Met behulp van een filmopname, van een bunker met verschillende gekleur

de lagen zand (fig. l,2,2a,), kan men de ontwikkeling van de kenmerken

de gebieden volgen, 
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Na het openen van de uitloop beginnen de rechte lagen door te buigen 

en dit zet zich voort tot. een zekere hoogte (fig.1.2,1. gebied B)welke 

bij constant gehouden materiaalhoogte stationair blijft (fig.1.2.2b.). 

Vervolgens beginnen zich breuklijnen af te tekenen (fig. 1.2.2c,) wel

ke voortaan het lopende gebied begrenzen (fig. 1.2.1. gebied A). De 

begrenzingslijnen van deze twee karakteristieke gebieden lijken op een 

ellips en Kvapil /1/ heeft het gebied Ade primaire en het gebied B de 

secondaire ellipsoïde genoemd, 

De grootte van de gebieden en de gedragingen van het materiaal in deze 

gebieden zijn afhankelijk van de bunkerconstructie en van de materiaal

eigenschappen. 

Zo is bijvoorbeeld de grootte Van h\rt gebied A maatgevend- voor de bun

keractiviteit gedefinieerd als ~A= -~ d.w.z. de verhouding van de 

in beweging zijnde inhoud tot de totale inhoud, en het gebied C is 

maatgevend voor de uitloopsnelheid~ In de volgende hoofdstukken wordt 

hierop nog nader ingegaan. 

a b c d e 

F 19 . 1.2. 2 

// 
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1. 3. UITLOOP 

De uitloopopening beïnvloedt het uitstromen van het stortgoed door 

zijn vorm en grootte. 

De opening in de bunker biedt, afhankelijk vari zijn vorm, een zekere 

weerstand tegen het uitstromen van het materiaal. 

Een maat voor de beoordeling van dezè weerstand is de hydraulische 

radius, gedefiniëerd door: 

R 
F 
u waarin: U - de omtrek van de opening 

F de oppervlakte van de opening 

Uit het onderzoek /3/ · is gebleken dat de minimale doorsnede van een 

vierkante opening voor het storingsvrij uitlopen moet voldoen aan: 

Hierin betekent: d 

k 

korreldiameter 

veiligheidscoëfficiënt 

(1.3.1,) 

Voor een andere vorm dan de vierkante moet formule (1.3.1.) 

gecorrigeerd worden door deze te vermenigvuldigen met de verhouding 

van de hydraulische radii zoals in formule (3,2,) weergegeven, 

F 
a . min 

R~ 
'""Rk(Sd)

2 
(1.3.2.) 

Coëfficiënt k kan volgens Kvapil /3/ berekend worden met behulp van 

het nomogram fig. 1.3.1. 

Dit nomogram is samengesteld voor vier kenmerkende eigenschappen van 

de hoofdfractie van de korrelige massa. 

Quadrant I geeft de invloed van de korrelvorm en het percentage van 

de grofkorrelige fractie, quadrant II de invloed van het percentage 

van de middenfractie, quadrant III die van de fijnkorrelige fractie 

(zand enz.) en quadrant IV de invloed van de kleverige fractie. 

De sleutel van het nomogram1 is met stippellijnen en pijlen aangeduid. 
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1.4. DE EIGENSCHAPPEN VAN DE KORRELIGE MASSA 

Alvorens op de berekening van drukken en uitstroomsnelheid over te 

gaan, zal nog even een blik geworpen moet en worden op de eigenschappen 

van dekorrelige stoffen. 

Een indeling naar de loopeigenschappen van korrelige stoffen 

(fig. 4. l.i.), zoals die in kolen- en ertsmij nbouw gebruikelijk is, 

ziet er als volgt uit: 

A.Ideaal stortgoed 

1. bolrond~ glad 

2. hoekig - glad 

3. puntig 

4. alle vormen en spreiding 1n korrel

grootte en zand (1). 

B.Niet ideaal stortgoed met zwakke bin

ding 

1. bolronde korrels met kleifilm (2), 

zand (1) en aarde (3) 

2. bolronde korrels met waterfilm 

C.Grofkorrelig stortgoed 

1. grofkorrelig met kleine deeltjes 

2. grof, klein, zand (1) 

3. grof, klein, zand (1), aarde (2) 

D.Niet vloeiend stortgoed 

Klei (2), steen, zand (1), water enz. 

Fig. 1. 4.1 
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Het lopende gedeelte van de bunkerinhoud verschilt sterk van vorm voor 

de beschreven groepen van stoffen. Voor een volkomen actieve bunker 

is in fig. 1.4.2. de vorm van de bunker en de verhouding van de bun

kerdiameter tot de uitloopdiameter schematisch weergegeven. 

A 

D <<1 
B 

Fig . 1.4 . 2 

B 

B 
B 

D 

c 
B 

R =1 

D 

D >1 
B 
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1 . 5. POEDERS 

Een aparte groep vormen sommige poeders. Door de kleine afmetingen 

van de korrels hebben deze stoffen essentiAel andere fysische eigen

schappen dan de normale korrelige stoffen /14/. 

Om een indruk daarover te geven zullen enkele van deze eigenschappen 

genoemd .worden. 

Het totale oppervlak is vele malen groter dan bij normale korrelige 

stoffen, 

v 3 3 d cm 
2 

Het totale oppervlak van 10 cm F m 

} 
10 0,06 de kubusvormige korrels 

1 0,6 van een diameter d voor 

10-4 6.103 een constant volume van 
3 3 10 cm • 

Elk oppervlak heeft de eigenschap het omringend gas te adsorberen. 

Bij een voldoende kleine korreldiameter zal de adsorptiediepte van de-

zelfde orde van grootte zijn als de korreldiameter. We kunnen in 

dit geval niet me~r over een stof maar over een stof-gas mengsel of 

aerosool spreken. Bovendien kan stof zich gemakkelijk elektrostatisch 

laden, wat een afstotend effect van korrel op korrel heeft, Het een 

en ander leidt er toe dat de poederige massa gemakkelijk in een soort 

vloeibare toestand kan verkeren, maar dat dezelfde massa bij het ont

breken van de bovengenoemde factoren een inwendige wrijvingshoek van 

80 - 90° kan vertonen. Poeders gedragen zich dus extreem en in het 

eerste geval zou de bunker leeglopen (doorschieten) alsof hij met wa

ter gevuld was, in het .tweede geval zou in het geheel geen stroming 

van het materiaal kunnen optrèden en ontstaat er hoogstens een cilin

dervormig kanaal met de diameter van de bunkeropening. 

Uit het voorgaande is het weL duidelijk dat men hier met uiterste 

voorzichtigheid te werk moet gaan. 
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1.6. UITLOOPSNELHEID 

Voor goed lopende materialen blijkt dat in tegenstelling tot vloei

stoffen, per tijdseenheid dezelfde hoeveelheid materiaal uit de bun

ker loopt onafhankelijk van de hoogte van het materiaal in de bunker. 

Op dit fenomeen berusten de van oudsher gebruikte zandlopers. 

Een verklaring daarvan is te vinden in het voortdurend ontstaan en 

breken van gewelven in de buurt van de uitloop /14/. Deze gewelven 

kunnen op een klein gebied van de plaatselijke doorsnede gevormd wor

den en een zeer korte levensduur hebben. Bij elke gewelfvorming wordt 

het uitlopen gestremd en wordt de gehele druk van de bovenliggende 

massa door het gewelf opgenomen. Bij elke gewelfinstorting begint het 

lopen van de massa met de snelheid nul en deze bereikt een waarde be

paald door de tijdsafstand tot het formeren van het volgende gewelf. 

De uitloopsnelheid is dan het gemiddelde van de snelheden tussen de pe

rioden van gewelfvorming, zoals fig. 1.6.1. tracht te verduideli j ken. 

Uit de filmopnamen met een high-speed camera van het lopen van zand 

(korrelgrootte 1 mm; uitloopspleet 5 mm) is te zien, dat voor het ge

val van D/d = 5 de frequent}e en de levensduur van de gewelven in de 

orde van grootte van 1/10 sec is. Met het blote oog zijn de "verstop

pingen" niet waarneembaar en lijkt het lopen continu. 

-t 

A-snelheidskromme zonder 
ge we 1 f vorming 

B-snelheidskromme met 
gewelfvorming. 

C-gemiddelde uitloopsnelheid. 

T-pcr i -.>de van gewelfvorming. 

Fig. 1. 6 .1 

Voor kleine verhoudtngen van D/d is dit geschetste beeld zeer aanneme

lijk, maar we moeten ons afvragen of dit bij zeer grote D/d nog geldt. 
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Het is denkbaar dat het lopen van zand in dit gebied in hoofdzaak door 

wrijvingskrachten bepaald wordt, Waar de grens van de overheersing van 

de ene of andere invloed ligt, is nog niet onderzocht, Enkele tot nu 

toe onverklaarbare verschijnselen kunnen echter met behulp van de ge

welftheorie verklaard worden, b.v. de onafhankelijkheid van de loop

snelheid van de inwendige wrijvingscoëfficiënt, De onafhankelijkheid 

van de loopsnelheid van de materiaalhoogte boven de uitloop is te ver

klaren zowel met de gewelftheorie als met de wrijvingsinvloed, In het 

hoofdstuk over gewelfvorming zal op de achtergronden van de gewelfvor

ming nog worden ingegaan, 

De bekende theorieën over het gedrag van korrelig materiaal in bunkers 

zijn niet toereikend voor een kwantitatieve berekening van de uitloopsnel

heid. Het inzicht in het verschijnsel is echter wel voldoende om te we

ten welke factoren hier een rol spelen, zodat men modelregels kan opstel

le~~an de hand van talrijke proeven op kleine schaal algemeen geldende 

formules voor de uitloopsnelheid kan verkrijgen. 

Uit de proeven van Keneman /6/ en Tanaka /7/ is te zien dat de inwen

dige wrijving resp. storthoek in het gebied van hun onderzoekingen 

een zeer geringe invloed op de uitloopsnelheid heeft. Daarom is deze 

bij de afleiding van Keneman niet in rekening gebracht. Beide onder

zoekers leiden kengetallen af met behulp van de dimensie-analyse. 

Ie kengetal 

2e kengetal 

D 
Ó= d ( 1. 6. 1.) 

(1,6,2.) 

De enige eis die aan de funètie van de dimensieloze grootheden gesteld 

kan worden is dat deze voldoet aan 

De functie zelf meet experimenteel gevonden worden. In het geval dat 

Ö~ en1l potentie-functies zijn, kan de potentie op logaritmisch papier 

gevonden worden. 
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De experimenteel gevonden krorrnne van Keneman laat zich beschrijven 

door 

TJ= 0,67 -
5 

8 + 5 

en is in fig. 1.6.2. weergegeven. 

~1:::/ 
0,5 

0 200 .... 400 600 . 800 
ó 

Fig.1.6.2 

Vertaald in dimensiegrootheden wordt dit 

G (21 - 155 ) D2,5 / -D---- y g sec 
d + 5 

(1.6.3.) 

Door andere onderzoekers /11,12,13/ is een dergelijke relatie gevonden, 

die een nagenoeg gelijke kromme geeft. 

2 5 
G = 21 y(D - 2,5d) 'g/sec (1.6. 4 .) 

Hieruit is duidelijk te zien dat de uitloop een minimal e diameter moet 

hebben wil het mater iaal storingvrij kunnen lopen. 

Volgens de resultaten van het onderzoek van Keneman heeft de storthoek 

geen invloed op de loopsnelheid. De onafhankelijkheid van de inwendi

ge wrijving duidt ook op de beheersing van het uitlopen door de dyna

mische gewelfvorming. 
D 

Voor d = 8>150 gaan beide relaties over in 

G 
2 5 

21 yD ' g/sec (1 6.5.) 

Voor deze grondformule, geldig voor een bunker met rechte bodem, moeten 

nog enkele correctiefactoren gevonden worden die de i nvloed van de 

constructie van de bu~ker in rekening brengen. 

De correctiefactor f a 
G 

(Y 

-C' d.w.z. de verhouding van de gewichts-
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stroom Ga bij een bunker met uitloopvlakken die een hoek a maken 

met het horizontale vlak, tot de gewichtsstroom G bij een bunker met 

vlakke bodem, kan afgelezen worden uit figuur 1.6.3, 

1,3 

1,2 

l!> 

' 1,1 

" l!> 

1,0 

0,9 0 15 30 75 60 
oC 

0,4 
h/D 

0,8 1,2 

Fig. 1.6.3 Fig. 1,6,4 

Ook is de invloed van de hoogte van de uitlooptrechter fa h = Ga h/G 

onderzocht waarbij de afhankelijkheid werd gevonden zoals in fig. 1 .6.4. 

is te zien, Hieruit blijkt dat de invloed van de trechterhoogte zeer 

snel zijn max imum bereikt en er dus met een extra lang conisch gedeel

te geen grote winst te behalen is, Voor fijnkorrelig materiaal 

<% > 150) is bij h/D > geen winst in gewichtsstroom meer te be

reiken, Dit is zeer goed in overeenstemming te brengen met onze waar

nemingen, waaruit te zien is, dat het gebied van de dynamische gewelf

vorming voor goed lopende materialen begrensd is tot de ruimte in de 

buurt van de uitloop. Aangezien we de dynamische brugvorming als een 

belangrijke factor in het loopproces van het materiaal beschouwen, 

kan een constructief ingrijpen buiten het gebied van deze gewelfvor

ming weinig invloed uitoefenen, 

De proeven van Keneman zijn uitgevoerd op laboratoriumschaal met bun

kers van 60 - 130 mm diameter en een uitloopopening van 5 - 35 mm. De 

verhouding van uitloopopening tot korreldiameter varieerde in het ge

bied van 5 < ~< 250, De resultaten werden gecontroleerd met een bun

ker met een diameter van 400 - 800 mm, een uitloop van 20 - 120 mm, kor

reldiameter 0,4 - 2,4 mm en 100 < ~ < 1000, Aantal proef nemingen: 5000, 

Tanaka heeft proefnemingen gedaan met de volgende materialen: 

glas, zand, stalen kogels, suiker. 

De proeven zijn uitgevoerd op laboratoriumschaal met bunkers van 57, 

100 en 150 mm diameter en ui tloopopeningen 3,6<D<ll,74mm. 
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0 De helling van de bunkerwand bedroeg 15, 30 en 45 , de korreldiame-

ter D varieerde van 0,1 tot 3 nnn. De gevonden formules zijn echter 

alleen geldig voor d > 200µ. De verhouding van uitloopdiameter tot 

korreldiameter varieerde in het gebied van 5< J < 100, Op grond van 

deze waarnemingen vond Tanaka: voor lJ> JO: 

G 

d2'5(E_)2,70 0 18 
d y g. ' 

0 32 
( µ tg a) ' 

D 
voor 5 < d < 1 0 : 

G 

d2'5(E_)3,0 0 10 
d y g. ' 

0 32 
( µ tg a) ' 

( 1. 6. 4.) 

( 1. 6. 5.) 

In tegenstelling tot Keneman vindt Tanaka wel een geringe afhankelijk-

heid van de inwendige wrijvingscoëfficiënt In de berekeningen is 

voor µ de tangens van de inwendige wrijvingshoek genomen. 

Hoewel een dimensieloze voorstelling van de resultaten van het onder

zoek zeer charmant is, moeten we ons toch realiseren in hoeverre deze 

geëxtrapoleerd mogen worden, Voor zover aan te nemen is, dat door 

grootte-veranderingen geen essentieel andere e_igenschappen van de stof

fen optreden (moleculaire krachten bij fijne stof enz.) is dit wel 

toelaatbaar. Gezien de grootte van de opstelling mag ook optimistisch 

geëxtrapoleerd worden omdat de drukken in het materiaal hun maximum 

bij 2 - 4 meter diepte bereiken en dan constant blijven (zie hoofdstuk 

1.8) zodat de extrapolatiefactor klein blijft. 

EIGEN ONDERZOEI'.'.INGEN * 

De metingen werden verricht aan een rotatie-synnnetrische bunker met 

afmetingen zoals in fig. 1 .6.5. weergegeven. 

Onderaan het cylindrische gedeelte (~ 215 mm) is een uitlooptrechter 

bevestigd met een constante hellingshoek van 75°. 

De uitloopdiameter D loopt in 5 trappen van 50 tot 150 rr.:n, Hierdoor 

varieert de hoogte van de trechter h van 280 tot 100 nnn. 

Voor de poederachtige materialen P.V.C. (d < 200µ) zijn Keneman en 

Tanaka van plaats verwisseld; hier vormt Keneman de beste benadering 

van de meetresultaten. 

Deze gang van zaken is te verklaren uit de formules; bij zeer kleine 

korreldiameter en dus grote J is de gewichtsstroom volgens Keneman 

onafhankelijk van d, terwijl bij Tanaka de gewichtsstroom evenredig 
-0 2 

is met d ' • 

*Resultaten van een onderzoek in samenwerrking met Shell en de Techni

sche Hogeschool Eindhoven (Rapport van de stage-opdracht door Cardous). 
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Voor elk materiaal was minimaal het conisch gedeelte van de bunker ge-
3 vuld (1,5 m) zodat de vulhoogte H steeds groter was dan 1700 nun, ten-

minste bij het begin van de metingen, Nadat ong. 40 kg was uitgestroomd 

werd de klep gesloten en de bijbehorende uitlooptijd gemeten waaruit 

de gewichtsstroom G werd bepaald, Hierbij werd géén afhankelijkheid 

van de vulhoogte H gevonden, althans voor goedlopende materialen 

(P.P. en D,P,P,). 

Diphinylpropaan (D.P.P.) - verse vlokken 

Diphinylpropaan (D.P.P.) - gedeeltelijk verpulverde vlokken 

Polyvinylchloride Carina 16 (P.V.C.16)-poeder 

Polyvinylchloride Carina 26 (P.V.C.26)-fijnkorrelig 

Polypropyleen (P.P.) - kubusjes 

De inwendige taludhoek werd als volgt gemeten: 

Een wijde maatcylinder werd volgestort, daarna gekanteld tot er geen 

materiaal meer uit-viel en toen werd de hoek gemeten tussen materiaal 

in de maatcylinder en de horizontaal. De uitwendige taludhoek werd ge

meten door het materiaal door een wijde trechter op een horizontaal 

vlak te laten uitstromen en de helling van het materiaal t.o.v. de 

horizontaal te bepalen. 

Voor elk materiaal zijn zowe l de gemeten waarden als de berekende vol

gens Keneman en Tanaka in een grafiek samengevat (fig. 1.6,5,), Hier

uit blijkt dat voor de goedlopende materialen P.P. en D.P,P. 

(2 < d < 3 mm) de waarden van Tanaka over het beproefde diameterbe

reik, de beste overeenstemming met onze metingen vertonen. 

Tanaka ligt steeds ongeveer 15% boven de gemeten waarden, terwijl Kene

man weer ongeveer 15% boven Tanaka blijft, 
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ENIGE OPMERKINGEN OMTRENT DE METINGEN AAN POEDERS 

Bij de metingen van het poedermateriaal P.V.C.16 (d = 107µ) deden 

zich enige merkwaardige verschijnselen voor. Bij een uitloopdiameter 

van 51 mm kon geen continue materiaalstroom verkregen worden, ondanks 

doorprikken met staven van 30 en 3 mm ~ en herhaaldelijk kloppen op 

de uitlooptrechter. 

Met D = 72 mm verstopte de uitlaat alleen als de sluis een tijdje 

dichtgestaan had, na enig porren stroomde de zaak weer, zij het vrij 

langzaam. Bij de uitloopdiameters 70 mrn stroomde P.V.C.16 wel uit de 

bunker maar de gewichtsstroom was allesbehalve continu. In eerste in

stantie, bij volledig gevulde bunker, stroomt het materiaal zeer lang

zaam, totdat het niveau in de bunker beneden een bepaalde waarde 

R . . h is gedaald, dan volgt plotseling een zeer sterke toeneming -l<ritisc · 
van de gewichtsstroom (de materie stroomt als water) die gecontinueerd 

zou blijven indien we de bunker in een keer lieten leegstromen. Bij 

het sluiten van de sluis echter kan het materiaal zich hergroeperen, 

zodat zich minder lucht tussen de korrels bevindt en de in de bunker 

gevormde trechter weer gedeeltelijk volloopt. Wordt de sluis weer ge

opend dan is de stroming aanvankelijk zeer langzaam totdat er vol

doende beluchting kan plaats vinden en er weer een stroomstoot volgt. 

De verklaring van dit gedrag kan men vinden in de toenemende cohesie 

en het zich zetten van poeders enerzijds en in een gefluidiseerde 

toestand van het poeder wanneer dit met lucht gemengd wordt anderzijds, 

zoals uitvoeriger in hoofdstuk 1,5 beschreven is. 

Dit poedervormig materiaal is niet geschikt voor het zwaartekrachts

lossen. De uitloopopening zou veel groter gemaakt moeten worden en 

de gewichtsstroom zou met een uitlooporgaan op de gewenste grootte 

gereduceerd moeten worden. 

De berekeningen van Tanaka en Keneman zijn ook niet bedoeld voor 

poedervormige stoffen en cohesieve stoffen, zodat voor poeders een 

sterke afwijking van experimenteel gevonden uitloophoeveelheden van 

de theoretisch berekende te verwachten is. 

De berekeningen van bunkers voor poedervormige stoffen zullen in een 

van de volgende hoofdstukken behandeld worden, 
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1.7. BUNKERACTIVITEIT 

De bunkeractiviteit wordt gedefinieerd als de verhouding van het in be

weging zijnde tot het totale volume van de korrelige massa in de bun

ker, zoals reeds in hoofdstuk 12 vermeld is. Naast de uitloopsnelheid, 

respectievelijk de massastroom, is de activiteit een van de belangrijk

ste factoren die in de beoordeling van een bunker bekeken moeten wor

den, 

Een bunker met een slechte activiteit heeft een grote passieve zone 

(niet aan de beweging deelnemende massa) die voor de eigenschappen van 

het materiaal e~ -~29! het gedrag van de korrelige massa in de bunker 

nadelige gevolgen kan hebben, waarvan hieronder enkele voorbeelden, 

De loopeigenschappen in de passieve zone kunnen veranderen door het op

nemen of afgeven van vocht en door het zich zetten, 

Voedingsmiddelen en andere aan bederf onderhevige stoffen kunnen in de 

passieve zone bederven. 

Bij vele stoffen dj voor verdere bewerking bestemd zijn, kunnen onge

wenste fysische of chemische veranderingen ontstaan, zoals b.v. vocht

gehalteverlaging van kleikorrels bestemd voor persen in de keramische 

industrie, het aankoeken van hygroscopische stoffen zoals cement, voort

schrijdende chemische reactie door oxydatie die bij poederkool en enkele 

andere stoffen tot broeikernen kan leiden, enz. 

Het passieve gedeelte neemt bovendien ruimte in beslag en de bunker is 

duurder dan nodig is. 

Alleen in één geval kan van de eis van volledige activiteit afgeweken 

worden en dat is, wanneer de bunker geregeld volledig geledigd wordt, 

Om een bunker naar de activiteit te kunnen beoordelen, ~ienen de dimen

sies van het lopende gebied bekend te zijn. Kvapil /1/ heeft door een 

onderzoek getracht de wetmatigheden van de zich in een bunker instel

lende bewegingsgebieden te vinden, 

Zijn experimenten zijn met goedlopend, korrelig en niet cohesief mate

riaal gedaan, zodat een extrapolatie op cohesieve of poedervormige 

materialen als niet toelaatbaar moet worden verondersteld. 
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Hij bevond, dat bij het uitlopen uit de bunker twee kenmerkende gebieden 

ontstaan, de primaire en de secondaire. De primaire beweging ontstaat 

door werking van de zwaartekracht en is verticaal gericht, waarbij de 

positie van de gedachte assen van de korrels ten opzichte van elkaar 

niet verandert. Bij de secondaire beweging kunnen de korrels ten opzichte 

van elkaar draaien en van onderlinge positie veranderen. De primaire 

beweging kan alleen een positieverandering in verticale richting ver

oorzaken, terwijl de secondaire beweging ook een positieverandering in 

de horizontale richting en draaien van de gedachte ass~e korrels: 

tot gevolg kan hebben. 

Hij ontdekte dat een doorsnede van het in beweging zijnde gebied door 

een ellipsvormige kromme begrensd is, waarbinnen de primaire beweging 

wordt uitgevoerd. Dit gebied noemde hij de primaire ellips. Van de uit-

loopopening omhoog is binnen het primaire gebied een gebied waar

genomen begrensd door de secondaire ellips, waarin de secondaire 

bewegingen plaats vinden. 

De primaire ellipsoïde kan zich volgens Kvapil alleen dan als volledi

ge ellips ontwikkelen, als de hoogte van de korrelige massa boven de 

uitloop onbegrensd is. 

Voor het geval dat de hoogte van de massa in de bunker begrensd is, zo

als in fig. 1.7.l. is voorgesteld, groeit de secondaire ellips tot de 

oppe rvlakte en de primaire ellips neemt de afmetingen aan die bepaa ld 

worden door de grootte van de secondaire ellips. 

De verhouding van de volumina van de primaire en de secondaire ellipsoïden 

is uit onderzoek gevonden: 

15 

waarin v1 - het volume van de primaire ellipsoïde 

V2 - het volume van de secondaire ellipsoïde 

(1.7.1.) 

Deze verhouding zou onafhankelijk van de absolute grootte van de ellipsoi
• 

de moeten zijn. De verhouding van de grote tot de kleine as van de el-

lipsoïden is alleen afhankelijk van de korrelgrootte. In het linker 
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Fig . 1.7.1 

"' "' Il 
.r. 

gedeelte van de fig. 1.7.2. is de afhankelijkheid van de hoogte (de 

grote as) tot het volume met de korrel grootte als parameter weer

gegeven, zoals deze door Kvapil is gevonden. Deze presentatie vereist 

nogal wat rekenwerk totdat b.v. de diameter D (fig.1.7.1.) van de 

grote ellips op de plaats waar deze het oppervlak raakt, gevonden is. 

Voor de con~tructeur is het belangrijk, de diameter van de bunker 

danig te bepalen dat de volledige doorsnede in beweging komt, dus 

er geen passieve zones ontstaan. Hiertoe is de grafiek van Kvapil 

gevuld met het rechter gedeelte van de grafiek waaruit de diameter 

voor het actieve volume V (fig. 1 .7.1) voor gekozen hoogte van de 
a 

secondaire ellipsoide volgt. 

zo-

dat 

aan-

D 

De vorm van de bunker dient zo goed mogelijk aan de vorm van de pri

maire ellips aangepast worden, zodat een zo klein mogelijke passieve 

zone ontstaat. 

Wanneer men er van uitgaat dat de voorstellingen van Kvapil voor een 

ruimte die alleen door de hoogte van het materiaal begrensd en met 

materiaal gevuld is ( "fig. 1.7.1.) juist zijn, dan rijs~ de vraag wat 

er gebeurt wanneer de wanden van de bunker de voor de gegeven materiaal

hoogte geldige primaire ellips snijden, zoals in fig. 1.7.3. voorgesteld. 

Voor zeer grote instalaties van enkele honderden kubieke meters zijn 

de grafieken bruikbaar, maar voor de bunkers van enkele tientalen ku

bieke meters kan niet meer voldoende nauwkeurig afgelezen worden. 
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De voortzetting van het werk van Kvapil zou voor goed lopende materialen 

een ·wa-ardevolle bijdrage tot het oplossen van enkele brf het proj ecte

ren van een bunker optredende problemen kunnen leveren, 

Het is namelijk zeer belangrijk wanneer bij het leeglopen van een bun

ker zich een trechter in het oppervlak begint te vormen, want dan be

staat het gevaar, dat een ontmenging van het korrelmateriaal naar kor

relgrootte of specifieke massa optreedt. 

Het vormen van een trechter begint wanneer de oppervlakte van het ma

teriaal onder het niveau van de top van de secondaire ellips daalt. Op 

dit gebied heeft Reisner /5/ een onderzoek verricht, waarbij hij na

ging bij welke hoogte van het materiaal in de bunker het doorbuigen 

van lagen optreedt wanneer de grootte van de uitloopopening gevarieerd 

wordt. De resultaten van zijn onderzoek ziet men in fig. 1.7.4. Bij 

zijn onderzoek was de breedte van de bunker constant, zodat ook hieruit 

geen volledig antwoord op de vraag over de invloed van de bunkerbreedte 

verkregen kan worden. 

Fig . J.7.4 

- uitloopdiameter_.... 

uitloopdiameter 

korreldiameter -
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Onze waarnemingen aan enkele filmopnamen van lopende bunkers tonen 

aan, dat de secondaire ellips niet in alle gevallen tot aan de opper

vlakte reikt. 

Uit fig. 1.2.2. is te zien dat de hoogte van de secondaire ellipsoïde 

begrensd blijft. De eerste breuklijnen die in de vierde foto van links 

de ontwikkeling van het primaire gebied aanduiden, komen overeen met de 

door Kvapil voorspelde volumeverhouding van 1 : IS. Bij de verdere ont

wikkeling van de primaire ellipsoïde wordt deze door de wandwrijving be

ïnvloed. Wanneer de ellipsoïde in de buurt van de wand komt; wordt het 

materiaal tussen de wand en de ellipsoïde-vlakken meegenomen, zonder dat 

de configuratie van het lopend gedeelte in de buurt van de uitloop 

daardoor verandert. De secondaire ellips wordt daardoor niet meer 

groter. 

De al dan niet begrensde groei van de secondaire ellips is voor de 

praktijk belangrijk, omdat de trechtervorming van het oppervlak en 

dus ook de ontmenging begint wanneer de materiaalhoogte in de bunker 

gelijk is aan de hoogte van de secondaire ellips. 

Een onderzoek zou tot de oplossing van het bovengenoemde probleem kun

nen bijdragen, zodat de bunkers voor niet cohesieve en grofkorrelige 

stoffen ten aanzien van activiteit en trechtervorming beter gedimen

sioneerd kunnen worden. 
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1.8. DRUKKEN OP BUNKERWANDEN 

Toen aan het einde van de vorige eeuw de import van graan uit Amerika 

steeds groter werd, is men in Europa genoodzaakt geweest, steeds grote

re silo's te bouwen en het lossen en laden van schepen te automatiseren, 

Het bouwen van silo's bracht grote moeilijkheden met zich mee, want er 

waren geen theoretische grondslagen bekend en men behielp zich met er

varingscijfers, die echter gebaseerd waren op ervaring bij kleinere si

lo's. De grootte van de objecten bracht ook grote financiële en veilig

heidsrisico's mee, 

Sinds Janssen /20/ in 1895 de e~:r_ste wetenschappelijke grondslagen voor 

de berekening van silodrukken legde, zijn vele pogingen gedaan om het 

probleem in het algemeen op te lossen, maar deze zijn slechts ten dele 

gelukt, zoals werken van Koenen /24/, Kötter /21/, Nanninga /22/, Ohde 

/23/, Pieper en Wenzel /30/ en vele anderen. 

Juist de wankele theoretische kennis van het probleem heeft aanleiding 

gegeven tot onderzoek op grote schaal. Nog steeds verschaft deze pro

blematiek een onuitputtelijke bron voor onderzoek. 

Zolang het stortgoed beschouwd wordt onsamendrukbaar te zijn en zich in 

een oneindige halfruimte te bevinden levert de grondmechanica voor de 

grenstoestanden eenduidige oplossingen. Bunkers en silo's hebben ech

ter zeer begrensde afmetingen en het korrelige materiaal is bij de op

tredende drukken niet als onsamendrukbaar te beschouwen, Voor een juis

te berekening van drukken zouden de zes spanningsvergelijkingen, zes 

compatibiliteitsvergelijkingen en de drie relaties tussen spanningen en 

vervormingen bekend moeten zijn. Het korrelige materiaal is noch homo

geen noch isotroop en de vervormingskarakteristiek is niet lineair. 

Van de meeste korrelige materialen zijn de mechanische eigenschappen 

niet bekend, zodat de bovengenoemde 15 vergelijkingen niet opgelost 

kunnen worden. Het probleem wordt meestal tot een in een vlak te be

schouwen probleem herleid en de ontbrekende materiaalgegevens die voor 

de berekening nodig zijn door zoveel aannamen vervangen, dat het mogelijk 

is de vergelijkingen op te lossen. 

Wanneer het materiaal als onsamendrukbaar aangenomen wordt, ontbreken 

voor de oplossing van een tweedimensionaal probleem met de zes onbe

kende spanningen nog drie vergelijkingen, Wanneer aangenomen wordt dat 

alle veranderingen van de verticale apanningen in de doorsnede van de 
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bunker nul zijn (Janssen), of alle veranderingen in de richting van de 

bunkeras nul zijn (Nanninga, Ohde), dan blijven er drie differentiaal

vergelijkingen over met drie onbekenden die dan met eveneens aan te 

nemen randcondities opgelost kunnen worden. De randcondities zijn al

leen voor de grenstoestanden bekend, zodat de oplossingen tot die voor 

de grenstoestand beperkt blijven, De noodzaak tot het maken van zo vele 

veronderstellingen verklaart het grote aantal oplossingen van het pro

bleem van drukken in bunkers en silo's. 

In het volgende zullen in het kort enkele van de meest bekende theoriëen 

over drukken behandeld worden. 
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1. 8. 1. SILO-THEORIE VAN JANSSEN 

Janssen /20/ heeft voor z1Jn rekenmodel aangenomen dat: 

1. de verticale druk in een horizontale doorsnede overal gelijk is, 

2. de door hem gemeten wrijvingscoëfficiënt tussen materiaal en 

"wandmonster" ook voor de silo geldt en niet met de diepte ver

andert. 

Deze aannamen maken het mogelijk de horizontale en de verticale druk 

als functie van de hoogte van het materiaal in de bunker te berekenen. 

z 

p 
PwltJ-....LL..-- dz 

Fig. 1.8. 1. 1 

Ui t het verti cale evenwicht van een 

F = Dv4, U = D 

schijf 
ph 

.A=-p , 
v 

worden volgende oplossingen gev onden: 

::_}.pz 
R 

- e 

-...:1.µz 

~(1 - e R 

vR( 1 - e 

-...:1.µz 
R 

(fig . 1.8.1.1.) volgt met 
pw F 

µ = - en R = -
ph u 

( 1 • 8. 1 . 1 . ) 

(1.8.1.2.) 

( 1. 8. 1. 3.) 

(1.8.1.4. 
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Met groter wordende diepte naderen de drukken snel aan de grenswaarde 

die door de limietwaarde van de e-functie voor z =00 gekenmerkt is, 

(p) = ..!.! 
Àµ 

( 1. 8. 1 .5.) 

(ph) =Ê 
µ (1.8.I.6.) 

(pw) )JR ( 1. 8. 1. 7.) 

Indien de korrelige massa zich als vloeistof zou gedragen, dan zouden 

de spanningen een hydrostatisch verloop hebben dat met de raaklijn aan 

de e-functie voor z = 0 overeenkomt. 

yz ( 1. 8. 1. 8.) 

(1.8.1.9. 

(1.8.1.10.) 

De enige onbekende is de verhouding van de horizontale en verticale 

drukken en deze is door Janssen experimenteel bepaald, Bij zijn onder

zoek is een waarde van À= 0, 7 gevonden, 

De meetresultaten hadden een spreiding van 1-%, De meetopstelling was 

2,5 m hoog. 

Fig.1,8, l ,2 
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Opmerking 

Voor de berekening van de silowand waarvoor alleen ph en pw maatgevend 

zijn, behoeft de À niet bekend te zijn zoals uit relatie (1.8.1,6.) en 

(1.8.1.7.) is te zien. Het verloop van de berekende karakteristieke func

ties is in fig. 1.8.1.2. aangeduid. 

In vele gevallen is de theorie van Janssen een te grove benadering zo

als in het vervolg zal blijken. Deze theorie zegt ook niets over de 

verhouding van de drukken À, zonder welke men niet verder kan rekenen. 

Koenen /24/ heeft voorgesteld voor À de kritieke spanningsverhouding 

met Pv als grootste hoofdspanning te nemen. 

- sin 8 
(l.8.1.11.) + sin 8 

In zeer vele boeken en artikelen wordt deze verhouding acceptabel voor 

een spanningsbeeld in een silo geacht, echte r zonder een geldigheidsbe

reik aan te geven, zodat de waarde van deze formule zeer twijfelachtig 

is. 

OPMERKINGEN BETREFFENDE DE THEORIE VAN JANSSEN/KOENEN 

1. De theorie van Janssen beperkt zich tot de vul- respectievelijk la

geringstoestand. Bij het leeglopen kan een plaatselijke en tijdelijke 

druktoeneming op een willekeurige doorsnede van de silo optreden als 

gevolg van de dynamische gewelfvorming. 

2. Door aan te nemen dat de verticale druk in een horizontale doorsnede 

niet verandert, berekent Jans~en wel een mogelijke, maar geenszins 

noodzakelijke spanningstoestand, die bovendien ook geen grenswaarde 

van de moge lijke spanningen voorstelt. 

Later hebben metingen van Bowey /26/ en Pleisner /28/ aangetoond dat 

de verticale druk in een horizontale doorsnede wel verandert en 

Kötter/Nanninga/Ohde hebben het drukverloop ook berekend zoals we 

in het volgende hoofdstuk zullen zien. 

3. De door Koenen ingevoerde en in vele leer- en handboeken overgeno

men grensspanningsverhouding die de actieve toestand van Rankin weer

geeft, zou alleen voor een wijkende volkomen gladGe ( µ = O) silo

wand geldig zijn. 
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De wrijvingscoëfficiënt tussen silowand en de korrelige massa is 

meestal vrij groot en de silowanden zijn vrij star zodat de actieve 

toestand niet met de kontinue toestand correspondeert, 

pw 
4. De wandwrijvingscoëfficiënt µ = - heeft ook een onzekere waarde. 

ph 
Janssen heeft de door een afschuifproef bepaalde waarde van µ gelijk 

aangenomen aan die welke in de silo zou optreden. 

Pleisner /28/ heeft afhankelijk van de wrijvingscoëfficiënt van de 

dichtheid van het materiaal evenals van de grootte van de doorsnede 

van de silocel vastgesteld. Deze tegenstrijdigheden ontstaan omdat 

de spanningssituatie in de silocel niet gelijk is aan die bij een 

afschuifproef. Bovendien zijn metingen met sterk verschillende meet

apparaten gedaan zodat de waarden uit afschuifproeven ook nog van 

elkaar verschillen. Een normalisatie voor de meetapparaten voor het 

meten van karakteristieke constanten van korrelige stoffen is niet 

aanwezig. 

De wandwrijving in een silo verandert ook met de tijd, omdat de 

grove wand door het materiaal glad-eslepen en een gladde wand opge

ruwd kan worden, zodat zich na verloop van de tijd een zekere ruw

heid instelt. 
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1.8.2. VOORSTELLEN VAN NANNINGA /22/ EN OHDE /23/ VOOR VERBETERING VAN 

DE THEORIE VAN JANSSEN 

Nanninga en Otde hebben voor enkele speciale gevallen een benaderings

oplossing voor het verloop van de drukken in een horizontale doorsnede 

gevonden. Een exacte oplossing is gevonden door Kötter /21/, maar deze 

is voor praktische toepassing te omslachtig. 

Bij de afleiding van de drukken op de bunkerwanden wordt hier uitgegaan 

van de volgende veronderstellingen: 

1, Na het bereiken van een zekere diepte heersen in alle horizontale 

doorsnede~ -E~lijke drukken. 

2. In tegenstelling tot Janssen /20/ wordt hier niets over het druk

verloop in een horizontale doorsnede verondersteld. 

3. Ook hier bekijkt men alleen het krachtenevenwicht. De bunkerwanden 

worden als star èn het materiaal als homogeen aangenomen. 

4. Alleen de twee grenstoestanden, de passieve en de aktieve worden be

rekend. 

In beide gevallen is de horizontale wanddruk groot en de daaruit re

sulterende wandwrijving houdt evenwicht met het gewicht van de ma

teriaalkolom (oneindige diepte). 

5. In de bunkeras zijn, vanwege de symmetrie, de horizontale en de ver

ticale spanningen de hoofdspanningen. 

Voor een spleetvormige bunker (fig. 1 .8.2.1.) op grote diepte z 

geldt: 

0 en 0 

Voor een blokje van dx.dz.l (fig. 1.8.2.2.) op diepte z 

evenwichtsvergelijkingen: 

T xz 

constant 

y x 

(I.8.2.I.) 

volgt uit 

(l.8.2.2.) 

(l.8.2.3.) 
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)( 

~ r " ~fö 
+ Tzx 

ZOO " -
~)( 

1· A ·1 j po, Pti 1 . 
dz 

P11 +~dx 
Txz 

1 pv 

Tzx 

x 

t· dx ., 
Fig. 1 . 8. 2, 1 Fig. 1,8,2,2 

Pv 

" Pwf t ~ i L.il., ~ ~ l if: " 
lî t fjt ff f 
I· • ·: 1. • ·j 

Fig,l,8,2,3 

Uit het evenwicht van de gehele schijf (fig.1.8,2,3,) van dikte dz volgt: 

(1,8.2.4.) 

en met 

pw -- tgp volgt 
ph 

~lp = ph ( 1 '8, 2 'f, ) 
Substitutie van (1,8.2,5,) en (1,8,2,3,) levert: 

T xz (1.8.2.6,) 
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waarin p - de wrijvingshoek tussen wand en materiaal is. 

Door aan te nemen, dat in elk punt van de silo de hoofdspanningen de 

kritieke verhouding hebben bereikt, kan de uit de grondmechanica be

kende vergelijking voor de verhouding van de hoofdspanningen toegepast 

worden. 

+ sin <p 
- sin <p 

ph 2 T2 
2 ) + xz 

ph 2 T 2 
) + 

xz 

(I,8,2.7,) 

waarin <p de hoek van inwendige wrijving is. 

Door eliminatie van T uit (l.8.2.7.) en (I.8,2,6,) en substitutie xz 

v = tg<p en µ= tg p wordt de verhouding van ho-

rizontale en verticale spanningen als functie van x verkregen 

l 

À 
1 • 2 v

2 
• 2 Vo . 

lz 

J.OOphm 

r-.r-. 

" 

l 11-ó-JO' 1 

Puao P11~ -1.IOh" 

Ohde.Nonninga: 

0 

1.G7p 

+b :c -b 0 
Ohde, Nanningo: 

033 Ph,,, 

a b 

Fig. 1.8.2.4 a. actief 

b. passief 

1.G7Phao 
Ko Her: 

. 1,10p{m 

Pu"' 
~ 

-b 

(1.8,2.8.) 

J.OOphm 
~ ... 2.85p 

0 

a b 

Fig. 1,8,2,5 a. zctief 

b, passief 
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geldig voor µ E;; v 

Het verloop van de verhouding van de horizontale en verticale spanningen 

op grote diepte, zoals de vorm van de glijvlakken, is in fig. 1 .8.2.4. 

geschetst. 

Voor .een gladde wand ( µ = O) wordt de verandering van de verticale druk 

in het horizontale .vlak gelijk aan nul. Voor een kleine wrijvingscoëffi

ciënt is het verloop van de drukken zeer vlak en voor dit geval is ook 

de theorie van Janssen een goede benadering. 

De glijlijnen zouden in dit geval rechten gaan benaderen. In de prak

tijk zijn de silowanden echter vaak zeer ruw en in dit geval moet men 

volgens de theorie van Nanninga/Ohde gaan berekenen. 

Het vlakkere verloop van de drukverhoudingen is voor a = 30° en 

a.= 15° in fig. 1.8.2.5, te zien. 

Bij uitlopen van een bunker/silo zou de spanningstoestand overeenkomen 

met de toestand zoals berekend voor een wijkende bodem, dus een pas

sieve toestand. 

De actieve toestand, die van de wijkende wanden, zou de grenswaarde 

van de vultoestand kunnen voorstellen. Terwijl het optreden van de 

grenswaarde van de spanningen bij het uitlopen van de bunker, onder 

veronderstelling dat de bodem zeer langzaam zakt, zeer aannemelijk 

lijkt, is bij het vullen geen dwingende reden tot optreden van de 

grensspanningstoestand te vinden. Afhankelijk van de wijze van vullen 

zal zich een spanningstoestand tussen de twee uiterste grenzen instel

len. 

Een "echte passieve toestand", zoals deze zich voor een drukkende 

wand of bij uitzetting van het materiaal zou voordoen, is in zeer spe

ciale omstandigheden ook denkbaar. 

Dit zou kunnen optreden bij een sterk broeiende massa of bij een bun

ker die aan sterke temperatuursverschillen onderhevig is, gecombineerd 

met een onelastische massa. Deze extreme omstandigheden komen zeer zel

den voor en worden verder niet behandeld. 
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1.8.3. ONDERZOEK VAN PIEPER EN WENZEL 

Zoals uit de theoretische beschouwing is gebleken, kunnen de drukverhou

dingen in bunkers theoretisch niet exact opgelost worden. Aan de tech

nische hogeschool te Braunschweig is een uitvoerig experimenteel 

qnderzoek naar de drukverhoudingen ingesteld teneinde de construc-

teur veilige berekeningsmethoden ter beschikking te kunnen stellen. 

De onderzoekingen zijn gedaan met cohesievrije korrelige stoffen en 

met bunkers met een vlakke bodem ( a = ~). 

Uit het onderzoek is gebleken dat onder het ~open van de bunker de 

drukken hoger zijn dan na het vullen van de bunker. Loopt de bunker 

niet meer dan stellen zich de vuldrukken niet opnieuw in, maar de 

loopdrukken blijven bestaan. 

Uit de veelheid van de onderzoekresultaten zijn voor berekeningen van 

silo's en bunkers eenvoudige en veilige relaties gevonden die tot het 

opstellen van de norm DIN 1055 blad 6 geleid hebben, waarvan hieronder 

een uittreksel. 

Uittreksel u i t de norm DIN 1055 blad 6 

Op oneindige diepte berekent men de drukken als volgt (zie fig. 1.8.3,1.) 

pv max 

}' F 
µU 

l- N 

fig. 1.8.3.1. 

De ve rhouding van de horizontale en verticale drukken wordt over de 

hoog te van de bunker constant genomen 

1. bij vullen À= 0,5 

2, bij leeglopen ./\.= 
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De wrijvingscoëfficiënt tussen massa en wand wordt genomen als volgt: 

wandwrijvingshoek 
stortgoed bij vullen lf bij leeglopen ~ 

korrelig materiaal met 

een gemiddelde korrel- o, 75 p 0 ,6 p 

diameter >0,2 mm 

stofvormig materiaal 

met een korreldiameter 1,o1 p 1'0 p 

<0,06 rrun 
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1. 8, 4. THEORIEEN WAARBIJ DE MATERIAALEIGENSCHAPPEN IN REKENING 

GEBRACHT WERDEN 

Jenike /32, 33, 34/ heeft een nieuwe methode voor de berekening van 

bunkers op basis van de grondmechanica en plasticiteitstheorie ontwik

keld, waarbij de materiaaleigenschappen door een sterk geschematiseerd 

model in rekening gebracht worden, 

Voor het mechanische gedrag van korrelig materiaal werd aangenomen 

dat de uit grondmechanica bekende wet van Coulomb geldt, namelijk, 

dat het materiaaT als onsamendrukbaar en bij een zekere verhouding 

van schuif spanning tot de drukspanning als plastisch besèhouwd kan 

worden, De grens tussen deze twee toestanden ( de rechte van Cou

lomb) werd als vloeigrens (yield locus) aangeduid. 

De ligging van de vloeigrens is in het algemeen afhankelijk van de 

voorgeschiedenis van het materiaal, namelijk van de consolidatie, Deze 

is afhankelijk van de grootte van de belasting en de tijd gedurende 

welke de belasting op het materiaal gewerkt heeft, Zodoende geldt voor 

elke voorbelasting en tijd waarin deze werkt een bepaalde vloeigrens, 

In fig. 1,8,4.1 zijn de invloeden van voorbelasting a en tijd schema-
o 

tisch weergegeven 

T 

F i g 1.8.4.1 

a 

a invloed van de voorbelasting 

b Invloed van de tijd waarin de 

voorbelasting werkt 

a 
b 



41 

In een bunker heersen op verschillende plaatsen verschillende drukken, 

zodat bij het lopen van een buriker het materiaal in verschillende druk

zones ko~t, waardoor ook de eigenschappen van het materiaal veranderen, 

Wanneer een zeer langzame beweging van het materiaal door de bunker 

verondersteld wordt,dan mag aangenomen worden dat de plastische defor

matie en de dichtheidsveranderingen een continu verloop hebben, Voor 

de toestand van de voortdurende plastische deformatie van de korrelige 

massa geldt, dat de verhouding van de hoofdspanningen zoals door De 

josselin De Jong /35/ experimenteel is aangetoond een constante waar

de heeft 

+ sin <p 
e 

- sin <p 
e 

waarin <p, de inwendige wrijvingshoek is, e 

(l.8.4.1.) 

Deze functie wordt de effectieve vloeigrens genoemd en kan door een 

rechte door de oorsprong voorgesteld worden, zoals in fig. 1.8.4,2 

weergegeven, Deze functie correspondeert met de omhullende van de 

cirkels van Mohr die de eindpunten van de vloeigrens raken, 

T 

a 

F ig 1.8.4.2 

Voor een gegeven materiaal kunnen vloeigrenzen met een van de gebrui

kelijke afschuifapparaten bepaald worden, De door Jenike voorgestelde 

meetcel is in fig.l .8.4.3.weergegeven. 

Bij het karakteriseren van de eigenschappen van het materiaal door de 

vloeigrens is stilzwijgend aangenomen, dat de deformatiesnelheid geen 

invloed op de eigenschappen van het materiaal heeft, waardoor een 
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theoretische beschouwing van de drukken in de bunker en van de snel

heden bij het uitlopen onafhankelijk van elkaar kan geschieden. In 

werkelijkheid echter, zoAls ook uit de grondmechanica bekend is /40, 41/, 

heeft de snelheid van de plastische deformatie, respectievelijk de snel

heid van het afschuiven bij een schuifproef grote invloed op de ver

houding _ van de normaalspanning tot de schuifspanning, 

De afmetingen van de proefmonsters en de wijze van het afschuiven 

beïnvloeden in hoge mate de meetresultaten, 

Jenike koos het ring-schuifapparaat omdat men daarmee snel kan werken 

en de meetgegevens gemakkelijk automatisch geregistreerd kunnen worden, 

Uit de door de metingen gevonden vloeigrens volgt de grootste drukspan

ning at die niet overschreden mag worden, wil het materiaal in even-
c 

wicht blijven, hetgeen in fig. 1.8.4.3. door de cirkel die tangeert 

aan de T -as en aan de vloeigrens, bepaald is. 

T 

a 

Fig 1.8.4.3 

Voor een situatie als in fig. 1.8.4.3 geschetst, is dus een vlakspan

ningstoestand mogelijk. In dit geval zijn twee wijzen van verstoppingen 

mogelijk (zie fig. 1.8.4.4.). 

a b 

Fig 1.8.4.4 a) verstopping door gewelfvorming 

b) verstopping door pijpvormi ng 



43 

Wanneer de drukverhoudingen in geen enkele doorsnede van de bunker een 

tweedimensionale spanningtoestand toelaten, is het storingsvrije uit

lopen van het materiaal verzekerd, 

De meest kritieke plaats in een bunker is de uitloop. Voor het dimen

sioneren van de uitloop moet uitgegaan worden van het criterium voor 

het begin van het plastisch vloeien en dat is de vloeigrens die voor 

een voorbelasting met de drukken die in de buurt van de uitloop 

heersen gevonden kan worden. 

Om een bunker niet alleen op verstoppingen maar ook op activiteit te 

kunnen beoordelen, dient een verband tussen de richting van de span

ningen en de richting van plastische vervormingen (vloeirichting) aan

genomen te worden. Jenike neemt aan, dat bij veronderstelde isotropie 

de richting van de hoofdspanningen met de richting van de vervormings

snelheid overeenkomt, hetgeen een van de axioma's van de plasticiteits

mechanica is, 

De aanname dat enerzijds de grootte van de spanningen niet afhankelijk 

is van de deformatiesnelheid (star-plastisch lichaam ) en anderzijds 

de aanname van de coïncidentie van spanningen en deformatiesnelheden, 

laat toe de relaties van spanningen en snelheden onafhankelijk te be

handelen en toch de deformatiesnelheden uit het drukverloop te bereke-

nen, 

De grootte van de deform:atiesnelheden is niet essentieel 

omdat in de meeste gevallen de massastroom door een uitlooporgaan be

heerst wordt, zodat dus niet de grootte, maar de existentie van een 

deformatie op een bepaalde plaats in de bunker van belang is. 

Dit criterium is door Jenike als maatstaf voor de activiteit van een 

bunker aangenomen. Hij trachtte de oplossingen te vinden voor de di

mensies van de bunker waarbij bij gegeven materiaalkarakteristieken 

het materiaal in elk punt van de bunker beweegt, dus de bunker volle

dig actief is (mass flow), 

De afleidingen van d~ relaties voor het drukverloop leiden naar diffe

renti.aal vergelijkingen van het hyperbolische type, zodat deze alleen 

numeriek opgelost kunnen worden, De weergave van zijn berekeningen zal 

daarom tot het opstellen van evenwichtsvergelijkingen beperkt worden, 
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De evenwichtsvergelijkingen voor het vlak-symmetrische en het axiaal

synnnetrische geval zijn met notaties volgens fig. 1,8,4.5 als volgt: 

aax (JTXY +~ --+ pg 
ax -ay y 

(1.8,4,2.) 

3Txy ~ 
a - aa 

+ m x 0 
ax + 3y y 

(l.8.4.3.) 

waarin: aa= de omloopspanning 

m 0 voor vlaksymmetrie 

m = voor axiaalsynunetrie 

y 

T 
l "x 

xy -
j cr 

y 

Fig 1. 8 .4. 5 y 

x 

Het stationaire vloeien is door de effectieve vloeigrens (l,8.4.1.) 

bepaald die ook door de relatie 

( a + a ) sin rp - . /( ax 
x y e V 0 (1.8.4.5,) 

uitgedrukt kan worden. 
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Voor de axiaalsymmetrie geldt voor het geval van stationair vloeien 

voor de omloopspanning 

a + a 
x y(l + . ) aa= ---2--- sin <p e (1.8.4.6.) 

Voor het begin van vloeien dient de gelineariseerde vloeigrens, zoals 

in fig • 1 • 8 . 4 . 6 weergegeven, in rekening gebracht te worden, 

a 
Fig 1.8.6.6 

Voor het begin van vloeien geldt voor vlaksynnnetrie 

( a + a ) sin <p - • /( a 
x y V' x a ) 

2 
+ 4 l + f ( 1 - sin <p ) = 0 y xy c 

(1.8.4.7.) 

Voor de axiaalsymmetrie geldt voor de omloopspanning: 

<!,,= Ha + a )( 1 + sin <p) + .!;:(1 - sin cp ) 
~ x y 2 ( 1.8.4.8.) 

Met de evenwichtsvergelijkingen en met de relaties ( 1,8,4.5.) en 

( 1,8,4.6.) is het drukverloop voor het geval van stationair vloeien 

gegeven en met de relaties ( 1.8.4.7.) en ( 1.8.4,8,) voor het begin 

van vloeien. 

De oplossingen voor de drukverhoudingen in het conisch gedeelte van de 

bunker leiden tot de conclusie dat de drukken langs elk radiaal vlak 

met de kromtestraal in de oorsprong bij het denkbeeldig snijpunt van 

de uitloopvlakken, als constant aangenomen mogen worden, In fig. 1.8.4. 7 

is een voorbeeld van de berekende drukken normaal op het sym-

metrievlak ( a
0

) en normaal op de uitlooRwand ( a') vergeleken met de 

drukken die uit een radiale drukverdeling zouden volgen. 
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·\ 
RADIAL STRESS 

(WALL) 

CALCULATED STRESS 
(WALL) 

De gemiddelde spanning voor het geval van een radiaal sparningsverloop 

kan uitgedrukt worden door 

a = r y S ( a . <fJe. p ) ( 1.8.4.9.) 

waari.n S(rx , <pe, p) een functie is die uit de oplossing van de evenwichts

vergelijking vol gt. 

Voor het formeren van een kanaal of een gewelf moet het materiaal zo

danig geconsolideerd worden dat door de ontstane versteviging het 

materiaal ook zonder tegendruk kan blijven staan, 

Hoe groter de consolidatiedruk ( a
1

) en hoe kleiner de spanning ( aj) 

in het gewelf of in de wanden van het kanaal (fig,J.8,4.4), des te 

moeilijker zal het materiaal uit de bunker lopen en des te gemakke

lijker een gewelf of kanaal vormen. De verhouding van de consolidatie

spanning tot de radiale spanning (gewelf), r espect ievelijk omloopspan

ning (kanaal), is een maatstaf voor het vloeivermogen van de korrelige 

massa en is door de vloeifactor ff aangeduid 

ff ( 1.8.4. 10) 

Voor het stationaire vloeien heeft Jenike de waarden van de vloeifac

tor berekend voor verschillende combinaties voor een constante effec

tieve inwendige wrijvingshoek ( <p ) als functie van de uitloophoek 
e 
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Fig. 1.8.4.8. Vloeifactorfuncties ff voor volledig actieve vlak
simmetrische bunkers, voor een effectieve hoek van 
inwendige wrijving ' = 40°. e 

10° 

oo oo 10° 50° 

Uit loophoek a 
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en de wrijvingshoek aan de uitloopwand en deze in grafiekvorm weergege

ven, De grafieken werden begrensd door de waarden van ff die bij de 

grens tussen de volledig actieve bunker en de niet volledig actieve 

bunker behoren, Een voorbeeld van zijn berekeningen /34/ is voor het 

vlaksynunetrische geval in fig.l.8,4,8 en voor het axiaal synunetrische 

geval in fig,1.8.4,9 weergegeven, waaruit blijkt dat voor vlaksymme

trie een groter gebied van volledige activiteit dan voor axiaalsymme

trie verkregen wordt. 

Bij het begin van vloeien is voor de gewelfvorming respectievelijk 

voor de pijpvorming de vloeigrens (fig. 1.8.4.1) en niet de effectieve 

vloeigrens maatgevend, 

Wanneer de spanning aj in een gewelf zoals in fig,1,8,4,10 is weer

gegeven groter is dan de maximale d~ukspanning fc geldig voor een 

vlakspanningstoestand dan moet het materiaal beginnen te vloeien, 

Dus vloeiwaarde is 

a' > f 1 c ( 1.8.4.11) 

Wordt aj geelimineerd door substitutie van ( 1,8.4.10) in ( 1.8.4,11) 

dan volgt 

~ > ff 
f 

c 
( 1.8.4.12) 

F ig 1.8.4.10 
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Uit de grafieken voor de vloeifactor kan ff voor een gekozen bunker 

gevonden worden, De verhouding ff = V,la,' is bij radiaal drukverloop 

in de bunker constant voor alle punten in de bunkeruitloop, hetgeen 

in de v,-a,· coördinaten een rechte voorstelt, zoals in fig,1,8,4,11, 

weergegeven. 

De verhouding ~/fc = ffc kan uit de afschuifkarakteristieken gevonden 

worden en wordt in a1- fc coördinaten door een kromme voorgesteld 

(zie fig,J,8.4.JJ), 

R 

a, 

Fl g 1.8;4 .11 Fig 1.B.4.12 

Het snijpunt A in fig. 1,8.4.1 J van ff en ffc krommen komt overeen met 

de doorsnede in de bunker die de grens van de gewelfkromme is, zoals 

in fig, 1 , 8. 4. 1 2 is weergegeven. 

Resteert nog de uitloopdiameter te bepalen waarbij de gewelf span-

ning ai> (f c)krit' 
De gewelfspanning kan uitgedrukt worden door de gemiddelde spanning 

a' 
1 

= R y ( 1 + ll. ) S ( (}'' 'Pe• p ) ·re . sin ( 1.8.4.13.) 

Met R D/2sint(en a1 > fel volgt uit bovenstaande relatie 

2sina 
( 1 + sin cp ) S ( a <p_ p ) 

e e 

( 1.8.4.14.) 

a 
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of kort geschreven 

( 1.8.4.15.) 

De functie H is voor verschillende condities in fig. 1.8,4.13. weergegeven 

Hiermee zijn voor het bepalen van de nodige uitloopgrootte alle gegevens 

bekend 

3,0 

H(a) 

2.5 

2.0 

1,5 

l~o::::::=:;:::::::::~~~~~~~(L~>~3:B~)~~~~~~~~~~ Rechthoeki 

1,0 
00 

Fig 1.8.4. 13 

Bij de pijpvorming (fig,l,8,4. 14), die vooral bij de bunkers met gro

tere uitloophoeken te verwachten is, zijn voor het in stand houden van 

de pijpwanden allen de effectieve inwendige wrijvingshoek ~e en de 

inwendige wrijvingshoek ~P maatgevend. fp kan bepaald worden door het 

raakpunt van de cirkel voor de maximale drukspanning f voor de vlak-
c 

spanningstoestand zoals in fig. 1,8,4.15. weergegeven. 

Jenike merkt op /32/ dat pijpvorming allen te verwachten is voor 

materialen met een 0 
~e > 54 . 

Op soortgelijke wijze als voor de volledige actieve bunkers (mass

flow bin) berekent Jenike de vloeifactors voor de niet volledig ac-
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tieve bunkers (plug-flow bin), waarbij de grens van het gevaar van 

pijpvorming het criterium voor de dimensionering van de uitloop is. 

Fig. 1.$.4. 16. laat de vloeifactor /36/ ff voor de niet volledig p 
actieve bunker zien. 

T 

Fig 1.8.4 .14 Fig 1.8.4. 15 

70° 

'Pe 

60° 

50° 

40° 

30° 

Fig. 1.8.4.16.Vloeifactorfuncties ff voor niet volledig actieve bunkers. 
p 
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De minimale diameter van de pijp wordt berekend volgens 

ff 
D = __E. • G( w m ) 

y , e' ' P 

De functie G( cpe' cp p) /36/ is in fig. 1.8.4.17 weergegeven. 
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/ 
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Fig 1.8.4.17 
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Een soortgelijke theorie als Jenike heeft Walker /36/ opgesteld. 

Zijn model is eenvoudiger. De weg die tot de oplossingen leidt is 

dezelfde, maar de resultaten zijn verschillend, Hij gaat uit van de 

gemiddelde spanning en een horizontale doorsnede van de uitloop 

( zie fig. 1.8.4.18). 

h 

Fig 1.8.4.18 

Voor de kritieke uitloopdiameter ten aanzien van de gewelfvorming leidt 

Walker af 

2f 
c . 2 D > --sin p y . 

waarin p - de wandwrijvingshoek. 

De functies voor de vloeifactor voor een volledig actieve bunker zijn 

bij een effectieve inwendige wrijvingshoek ~ = 50° volgens Walker 
e 

en volgens Jenike in fig. 8.4. 19. weergegeven. Uit de figuur blijkt 

dat het actieve gebied volgens de fig11ur van Walker groter is dan die 

volgens Jenike. De optimale uitloophoek is bij Jenike afhankelijk van 

de wandwrijvingshoek en is groter dan nul. Volgens Walke~ is de opti

male uitloophoek wel gelijk aan nul hetgeen volgens een vermelding in 

de publicatie door zijn onderzoekresultaten wordt bevestigd. 

Jenike geeft geen onderzoekresultaten , maar verwijst naar de aan-

wijzingen uit de praktijk,die bevestigen dat de bunkers met een zeer 

kleine uitloophoek slechter werken dan die welke met de optimale 

uitloophoek corresponderen 
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• 
e 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de resultaten van de berekeningen 

sterk afhankelijk zijn van de veronderstellingen en de randcondities. 

Een juist antwoord zou verkregen kunnen worden door de elastische 

eigenschappen van het materiaal in rekening te brengen, maar in deze 

richting zijn nog geen pogingen ondernomen. 
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2. GEWELFVORMING IN BUNKERS 
(theoretisch gedeelte) 

2. 1. INLEIDING 

Het industrieel produceren en verwerken van korrelige stoffen (stort

goed) vindt steeds meer toepassing op de meest uiteenlopende gebieden. 

Enkele voorbeelden daarvan zijn de voedingsindustrie, de chemische 

industrie, de keramische industrie, de reactorbouw (pebble bed reactor), 

kool- en ertswinning en -verwerking en vele andere. 

Vooral de chemisch,e industrie produceert diverse nieuwe stoffen van 

zeer uiteenlopende eigenschappen, 

In vele gevalleri wordt een fabriek voor verwerking of vervaardiging van 

korrelige st9ffen in hoge mate geautomatiseerd. 

Het goed functioneren van alle schakels in het verwerkingsproces is een 

eerste vereiste bij de automatisering. 

De schakels bij de verwerking van korrelige stoffen zijn transporteurs, 

brekers, mengers, persen, bevochtigeis, drogers en bunkers. In de mees

te gevallen wordt tussen elke fase van de verwerking van een korrelige 

stof een bunker geplaatst, die als bufferelement dient voor het opvan

gen van capaciteitsverschillen of als opslagplaats voor de grondstoffen 

of uiteindelijke produkten. 

In vele gevallen zijn de bunker~ de zwakste schakel in het proces. De 

oorzaak biervan is het onvolledig inzicht in de grondslagen van het 

gedrag van korrelige materialen in een bunker. De tegenwoordige kennis 

maakt het alleen in sonnnige gevall en, meestal beperkt tot het ideale 

stortgoed (droog zand), mogelijk, het gedrag van korrelig materiaal te 

voorspelien. 

Een van de voornaamste problemen is het verstopt raken van een bunker, 

want daardoor wor dt het proces onderbroken. Helaas komen deze storingen 

vaak voor en de verliezen die een bedrijf daardoor ondervindt zijn aan

zienlijk. Oe bunkers kunnen verstopt raken, bij voorbeeld bij niet

çohesieve ~taffen, als de verhouding van het uitloopvlak tot de korrel

doorsnede te klein gekoz~n wordt, of bij een grote uitloopopening en 
een materiaal dat ~ich na verloop van tijd zet, of bij cohesieve stof

fen, waar behalve het verstopt raken ook een verandering van eigen

schappen als functie van de in de bunker heersende druk optreedt . 
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Om het gedrag van korrelig materiaal ten aanzien van gewelfvorming, 

m.a.w. verstoppen, te kunnen voorspellen, is door de schrijver het 

verschijnsel gewelfvorming onderzocht en een methode ontwikkeld met 

behulp waarvan het mogelijk is, het al dan niet optreden van stabiele 

gewelfformatie te voorspellen. 

Alvorens over te gaan tot de analyse van de gewelven in bunkers, zul-

len enkele eigenschappen van de korrelige massa waaruit de bunkervul

ling bestaat, besproken worden. Het gedrag van korrelig materiaal (stort

goed), wanneer het over een grote hoeveelheid gaat, wordt grotendeels 

door de wrijvings- en cohesiekrachten tussen de korrels bepaald en 

eerst in tweede instantie door --de· -eigenschappen van het mäl.erfáal van 

de korrels. De grondmechanica richt zich op de behandeling van vraag

stukken als evenwicht en vervorming van grond en stortgoed, zowel na

tuurlijke als kunstmatige, en de daármee in aanraking komende proble-

men. 

In de grondmechanica is de drukspanning positief en de trekspanning ne

gatief gedefinieerd. Voor de hoofdspanningen geldt: 

De schuifspanningen ziJn positief gedefinieerd, ·wanneer ze op een te 

beschouwen element een linksdraaiend koppel leveren (fig. 2.1.1.). 

T>O 

r>O 

----;)llo~ T > 0 

Fig.2.1 .1 Schets behorende bij de definitie 

van de spanningen. 
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De karakteristieke eigenschap van de korrelige massa is, dat langs de 

vlakken waarin de verhouding van de schuifspanningen en normaalspan

ningen een zekere waarde bereikt, het materiaal begint te glijden. 

Afhankelijk van het materiaal kan de genoemde spanningsverhouding con

stant blijven of een functie van de grootte van de deformatie zijn. De 

deformatiesnelheid is in de meeste gevallen ook van invloed op de groot

te en de verhouding van de schuif- en normaalspanningen. 

Afhankelijk van het materiaal, is de verhouding van de spanningen in de 

grenstoestand constant of een functie van de grootte van de spannin

gen. Deze functie wordt in dit werk als vloeigrens aangeduid. 

Afhankelijk van de vorm en ligging van de glijgrens onder$cheidt men 

twee hoofdgroepen bij korrelig materiaal: 

T 

1. Niet cohesief stortgoed (fig.2.1 .2a.) wordt gekenmerkt 

door een al dan niet rechtlijnige vloeigrens gaande cl.oor 

de oorsprong van het a,T assenkruis. Trekspanningen zijn 

niet mogelijk. Een vlakspanningstoestand is niet mogelijk. 

2. Cohesief stortgoed (fig.2.l.2b.) heeft een al dan niet li

neaire vloeigrens die de T -as bij een positieve waarde en 

de a -as bij een negatieve waarde snijdt. 

Trekspanningen en vlakspanningstoestanden zijn mogelijk. 

a. b. 
T 

a a 

Fig.2.1.2 Hoofdgroepen van stortgoed. 

a. niet cohesief stortgoed 

b. cohesief stortgoed 

Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat vele grondmechanische 

problemen door een vlakspanningstoestand benaderd kunnen worden. In de 

elementaire theore~ische grondmechanica worden de korrels als star be

schouwd. Bovendien is grondmechanica alleen dan van toepassing, wanneer 

het een oneindig (zeer groot) aantal korrels betreft. Het evenwicht van 
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de korrelige massa wordt beïnvloed door de wrijvings- en eventuele co

hesiekrachten. In de grondmechanica worden de krachten op de korrels in 

een vlak over dit vlak verdeeld gedacht en men werkt verder met span

ningen. Deze mogen echter niet als spanningen in de korrels opgevat wor

den, want de korrels hebben met elkaar alleen contact via de contact

punten waar een veel grotere spanning optreedt. 

Voor het geval dat een klein aantal korrels in het spel is, kan beter 

met krachten gewerkt worden en de mechanische eigenschappen van korrels 

zelf in rekening gebracht worden. 

Het gedrag van een kleine groep korrels kan sterk afwijken van wat geldt 

voor een grote verzameling van korrels.Het belastingspatroon en de vorm 

vari .ënkele microformaties zijn {Ü. fig.2. 1 .3 schematisch weergegeven. Het 

is duidelijk dat hier de deformatie in contactpunten, de oppervlaktege

steldheid en het belastingspatroon bepalend zijn voor het evenwicht van 

elke korrel. 

Een dergelijke groep korrels kan als een inwendig gewelf 1n de korreli

ge massa beschouwd worden. Een beschouwing over zulk een "microformatie" 

van de korrelige massa heeft alleen zin wanneer de verhouding van de 

grootte van de ruimte waarin zich een proces met korrelige massa af

speelt tot de korrelgrootte klein is. Dit kan het geval zijn bij de 

bunkers voor grofkorrelig materiaal (erts, kool), of bij bunkers voor 

het doseren van kleine hoeveelheden (zoutvaatje). Als een gewelfformatie 

van de korrels door de wanden van de bunker begrensd is, bestaat het 

gevaar dat het gewelf aan de wanden en inwendig in evenwicht komt en de 

bunker verstopt. 

a. 

b. c. 

Fig . 2.1.3 Enkele voorbeelden van mogelijke " microformaties " in korrelig materiaal. 
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De gewelven kunnen ontstaan door toevallige rangschikking van de kor

rels. Dit is echter alleen dan mogelijk als in een horizontale door

snede van de bunker de verticale snelheid van de massa een snelheids

gradiënt heef~. Alleen in dit geval kan zich de situatie voordoen dat 

een of meer korrels als sluitstenen in een reeds gedeeltelijk gevormd 

gewelf terechtkomen en de krachtoverdracht door de gewelfboog mogelijk 

maken. Deze snelheidsgradiënt is aanwezig in het conisch gedeelte van 

de bunker, in de buurt van de uitloop, en hierdoor wordt het aanneme

lijk dat de gewelfvorming in de buurt van de uitloop te verwachten is. 

Dit probleem kan benaderd worden, door te trachten een geïdealiseerd 

theoretis.ch model van de gewelven te vinden en de stabiliteitsvoor

waarde te onderzoeken. 

In het andere uiterste geval, wanneer de korrelgrootte oneindig klein 

is ten opzichte van de ruimte waarin zich het proces afspeelt, kan een 

gewelf alleen dan optreden wanneer een vlakspanningstoestand mogelijk 

is, hetgeen voor cohesieve stoffen van toepassing zal zijn . Hier is het 

probleem, te onderzoeken aan welke voorwaarden voldaan moet worden, 

opdat een vlakspanningstoestand labiel wordt. 

Dit probleem is door enkele onderzoekers onderzocht / 32, 33, 34, 35/ 

en in het eerste gedeelte van dit werk behandeld (zie hoofdstuk 1.9). 
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2.2.ALGEMENE ASPECTEN VAN GEWELFVORMING 

In de Inleiding is al vastgesteld, dat er in de korrelige massa een 

microformatie, waaronder de gewelfvormige structuur, bestaat. In de 

microformatie kan niet meer met spanningen, maar beter met krachten 

in de contactpunten gewerkt worden. 

Het inwendige evenwicht van een gewelf en het evenwicht in de steunpun

ten moet benaderd worden door mechanica van starre, respectievelijk 

elastische.lichamen. In de volgende hoofdstukken zullen enkele aspecten 

van het evenwicht van een gewelf uitgewerkt worden. 

'jl. 

Een oriëntatie-onderzoek bevestigde het vermoeden dat het l open van de 

korrelige massa, vooral bij kleine verhoudingen van uitloopvlak tot 

korreldoorsnede, gepaard gaat met het voortdurend opbouwen en breken 

van gewelven in de buurt van de uitloopopening.Hierbij werden ge

welven (microformaties) waargenomen die de uitloop overbruggen, maar 

ook gewelven die in het materiaal boven de uitloop ontstaan. In het 

laatste geval vindt het gewelf een steun in het materiaal en niet op de 

bunkerwanden. 

Dit onderzoek wees uit, dat de gewelven gevormd worden in uiteenlopende 

tijdintervallen, dat ze willekeurige vormen kunnen aannemen en dat ze 

een verschillende levensduur hebben. In het vervolg worden zelfbrekende 

gewelven dynamische gewelven genoemd. 

Bij elke dynamische gewelfvorming is het uitlopen gestremd en wordt de 

gehele druk van de op het gewelf liggende massa door het gewelf opge

nomen. Afhankelijk van de stabiliteit en de levensduur van het gewelf 

wordt de uitloopsnelheid verminderd of zelfs nul. De uitloopsnelheid is 

het gemiddelde van de snelheden tussen de gewelfformaties. 

(De uitloopsnelheid is op te vatten als de verhouding van de momentane 

volumestroom tot de uitloopoppervlakte.) 

In het geval van zeer kleine verhoudingen van uitloopvlak tot korrel

doorsnede zal bij een gewelfformatie de uitloopsnelheid meestal tot 

nul dalen om dan weer te stijgen totdat het volgende gewelf het uit

lopen verstoort, zoals in fig.2.2.1. weergegeven. 

In het geval van grotere verhoudingen van uitloopvlak tot korreldoor

snede zal de uitloopsnelheid als gevolg van de gewelfformatie meestal 

om een gemiddelde waarde fluctueren en zelden tot nul dalen, zoals in 

fig.2.2.2. weergegeven . 

..,"high speed" filmopnamen van het lopen van zand en plastic korrels. 
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Fig,2.2.1 Uitloopsnelheid als funct i e van de tijd voor kleine 
verhoudingen van uitloopvlak tot korreldoorsnede. 
A zonder gewelfvorming ; B met gewelfvorming ; C gemiddeld. 
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Fig.2.2.2 Uitloopsnelhe i d als functïe van de tijd voor grotere 
verhoudingen van uitloopvlak tot korreldoorsnede. 
A zonder gewelfvorming B met gewelfvo r ming C gemiddeld . 

De dynamische gewelfvorming verschaft een verklaring voor het feno

meen dat de uitloopsnelheid onafhankelijk 1s van de hoogte van he t ma

teriaal in de bunker. Op dit fenomeen berust ook het van ouds bekende 

tijdmeetinstrument - de zandloper. Over de invloed van de inwendige 

wrijvingscoëfficiënt op de uitloopsnelheid vindt men in de literatuur 

verschillende uitspraken. Kvapil / 1 / vindt, dat de uitloopsnelheid 

onafhankelijk 1s van de inwendige wrijvingscoëffic i ënt. Tanaka / 7/ 

vindt een zwakke afhankelijkheid van de uitloopsnelheid van de wrij

vingscoëfficiënt. Blijkbaar is de invloed van de dynamische gewelfvor

ming, vooral bij kleine verhoudingen van uitloopvlak tot korreldoorsne

de, groter dan de invloed van de inwendige wrijving. Bij ongunst i ge om

standigheden kunnen de gewelven stabiel worden en in dit geval raakt 

de bunker verstopt. Wanneer een stabiel gewelf verbroken wordt loopt 

het materiaal weer een zekere tijd - de duur daarvan wordt bepaal d door 

de grootte en vormgeving van de uitloop en de materiaaleigenschappen -

totdat een nieuwe stabiele brug geformeerd wordt. 
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In het algemeen kan gezegd worden dat de kans op gewelfvorming kleiner 

is, naarmate het aantal korrels dat met het formeren van het gewelf 

gemoeid is, groter is. In verband hiermee is te verwachten, dat de kans 

op gewelfvorming groter is naarmate de verhouding van uitloopvlak tot 

korreldoorsnede kleiner is. 

In het volgende zal een theoretisch model van de gewelven opgebouwd en 

de grenswaarden voor de stabiele gewelfvorming bepaald worden. Een 

functioneel verband tussen de kenmerkende grootheden moest in sorrnnige 

gevallen, waar het opstellen van een theoretisch model niet mogelijk 

is, experimenteel gevonden worden. Aan de hand van de resultaten van het 

theoretische en het experimen~~Je onderzoek, is het mogelijk gebleken 

een bunker op stabiele gewelfvorming te beoordelen. Met het verworven 

inzicht is een nieuwe constructieve oplossing gevonden om de 

stabiele gewelfvorming te voorkomen en de dynamische gewelven nog in

stabieler te maken. 
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2.3. EVENWîCHT VAN HET GEWELF AAN DE BUNKERWAND 

Een gewelf dat op de wanden steunt, kan in principe naar boven en naar 

beneden afglij~en. Boven het gewelf bevindt zich echter materiaal dat 

het afglijden verhinderen kan. De nodige steun vindt het gewelf in het 

bovenliggende materiaal en zodoende kan een gewelf ook zonder wrijvings

evenwicht voor afglijden naar boven stabiel blijven. Voor de beoorde

ling van het gevaar van de stabiele gewelfvorming is het dus veiliger 

om aan te n~men dat de gewelven alleen naar beneden kunnen afglijden. 

In het grensgeval van evenwicht is ook de resultante van de uitwen

dige krachten tangentieel aan de gewelfboog gericht. In dit geval 

geldt: 

f3 kri t 
(l:' + p (2. 3. 1.) 

waarin: {3 - de gewelfhoek 

(l:' - de uitloophoek 

p - de wrijvingshoek tussen wand en materiaal 

Het gewelf kan stabiel blijven wanneer 

(2,3,2.) 

Fig. 2.3.1 Grens evenwichtstoestand van een gewelf. 

Het gewelf glijdt langs de wand af wanneer 

(2.3.3.) 



64 

Voor /3k . dient de waarde genomen te worden welke uit relatie (3.2.1 .) . rit 
of (3. 2. 2. ), afhankelijk van de uitloophoek, volgt. 

Hierbij is op te merken dat de gevonden relaties onafhankelijk zijn 

van de uitloopgrootte, van de vorm van het gewelf en van de druk in de 

bunker. 

De gewelven zijn meestal asyrrrrnetrisch, dus met verschillende hoeken 

in de steunpunten. Gegeven, dat in het ene steunpunt aan de even

wichtsvoorwaarde voldaan is, wordt gevraagd welke gewelfhoeken i n het 

andere steunpunt mogelijk zijn. Het grensgeval ligt bij een recht ge

welf (fig.2.3.2.). Hiervoor geldt: 

/3 ~ -{3 
min '""" krit 

indien 90° - 2 a ;;:!: P 

Fig.2.3.2 Uiterste negatieve gewelfhoek 
bij een steile bunker wand. 

(2.3.4.) 

Het opgestelde schema geldt alleen voor vrij steile wanden. Voor vlak

kere bunkerwanden zou het gedachte rechte gewelf niet meer de tegen

overgestelde bunkerwand kunnen raken. 

In het geval van vlakke uitloopwanden (grote a) zal een nieuw schema 

opgesteld moeten worden. Ook in dit geval wordt een gewelf voorgesteld 

door een rechte balk, waarvan het ene einde tegen de uitloopmond 

steunt en het andere tegen het uitloopvlak, zoals in fig. 2.3.3. ge

schetst. Voor deze situatie wordt niet geëist dat een van de hoeken 

gelijk is aan P. Aan beide e inden zou het gewelf naar boven wil-,., krit · 
len afglijden . 

Bij een gegeven uitloopopening D, is de gewelfhoek gegeven door de re

latie 
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sin(90°- a - ~ ) ~ D 
rcos a 

Fig.2.3.3 Uiterste negatieve gewelfhoek 

bij een vlakke bunkerwand. 

(2.3.5.) 

Deze grens is, in tegenstelling tot de grenzen bepaald door de rela

ties (2.3.1 .) en (2.3.4.), niet onafhankelijk van de uitloopdimensies. 

De maximale overspanning L is afhankelijk van de eigenschappen van de 

korrelige materialen en kan niet exact voorspeld worden. 

De maximale overspanning L is afhankelijk van de uitloophoek, zoals in 

hoofdstuk 2.4.2. te zien zal zijn en kan gesteld worden op L = k(a)d 

(zie relatie 2.4.2.10). Hiermee kan bij gegeven uitloopgrootte de mini

mum-gewelfhoek berekend worden volgens de relatie 

sin(90 - a - ~ ) ;;ii: (2.3.6.) 

waarin o - dimensieloze verhouding van uitloopdiameter tot de korrel

diameter 

k - aantal korrels 

De gevonden grenzen, gegeven door de relaties (2.3.1 .), (2.3.4.) en 

(2.3.6.) vormen een gesloten vlak waarbinnen de stabiele situaties 

kunnen voorkomen, zoals in fig.2.3.4. is weergegeven. 
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.l3krit = a + P 

Fig . 2.3.4 Begrenzing van stabiele gewelfhoeken 

9 0 a O 
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2.4. STABILITEIT VAN DE GEWELVEN 

Voor de theoretische benadering van de gewelfvorming in bunkers is de 

klassieke gewelftheorie niet zonder meer van toepassing. 

Er zijn namelijk enkele essentiëele verschillen tussen gewelven in 

bouwwerken en gewelven in bunkers. 

De vorm van de gewelven in bouwwerken wordt gekozen, terwijl de gewel

ven in bunkers zeer uiteenlopende vormen hebben. Het belastingspatroon 

en de gewelfvorm worden bij bouwwerken zodanig gekozen, dat het gewelf 

in evenwicht is. Bij gewelven in bunkers is het evenwicht ontstaan na

dat een wisselwerking van krachten op de korrels tot stilstand geko

men is en de korrels zich niet meer verplaatsen, zodat een stabiele 

toestand bereikt is. Dit zal in het volgende nader uiteengezet worden. 

Tijdens het lopen van een bunker wordt een gewelf in eerste instantie 

geometrisch gevormd, anders gezegd, de korrels rangschikken zich in 

een vlak dat de ruimte tussen de uitloopwanden overkoepelt zodanig, dat 

de onderlinge beweging van de korrels in dit vlak gestremd wordt. Ge

lijktijdig met de voltooing van het gewelf wordt dit door de korrels 

waaruit ~et opgebouwd is belast en het wordt geleidelijk belast door 

de nastromende korrelige massa boven het gewelf, welke massa nu in zijn 

beweging gehinderd wordt. In de buurt van de uitloop namelijk is bij 

bewegende massa de pakkipgsgraad niet maximaal - er is enige af stand 

tussen de korrels / 1; 31 / - zodat de korrelige massa geleidelijk op 

het gewelf komt te rusten en het belast. 

Gelijktijdig m.et de belasting worden in het gewelf krachten opgebouwd. 

Als de krachten op een korrel in het gewelf niet in evenwicht zijn, dan 

beweegt de korrel zich naar boven of naar beneden, afhankelijk van de 

positie van de korrel in het gewelf. 

De naar boven lessende korrels kunnen bij hun beweging op de boven het 

gewelf liggende massa stuiten en hierop een kracht uitoefenen waardoor 

ze zich zelf belasten en mogelijk een evenwichtstoestand bereiken. 

Hierbij wordt het belastingspatroon van de naburige korrels beïnvloed. 

Er ontstaan dus wisselwerkingen van verplaatsingen, belastingen en, 

bij elastische materialen, ook van deformaties, en wanneer al deze 

reacties naar een situatie binnen het mogelijke evenwicht van elke 
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korrel in het gewelf leiden, dan wordt het gewelf stabiel. 

Een naar beneden lossende korrel kan geen nieuw evenwicht vinden zo

dat het gewelf instort. 

Zoals uit het voorgaande te zien is, wordt het ontstaan en het eventu

ele in stand houden van het gewelf door vele factoren beïnvloed. Aange

zien het samenspel van al deze factoren niet bekend is en in vele ge

vallen niet eens bij benadering voorspeld kan worden, zal het niet mo

gelijk zijn een model van het gewelf op te stellen dat alle aspecten 

van het ~erschijnsel omvat. Getracht zal worden het probleem van enke

le kanten te benaderen, dus enkele modellen op te bouwen en zodoende 

verschillende aspecten van het probleem te verklaren. 

De stabiliteit van het gewelf, respectievelijk de voorwaarde voor de 

stabiliteit, wordt door drie benaderingen onderzocht. 

1.Evenwichtsvoorwaarde voor een alleen door eigengewicht be

last segment van het gewelf 

Deze benadering is gerechtvaardigd, omdat men met grote waar

schijnlijkheid mag veronderstellen, dat vooral bij grof

korrelig stortgoed een of meer segmenten (korrels) in een 

gewelf niet belast zijn. 

2.Stabiliteit van gewelven bij variatie van belastingspatroon 

en gewelfvorm 

Dit kan onderzocht worden met behulp van de klassieke ge

welftheorie . Er is echter voor elke vorm van het gewelf een 

oneindig aantal belastingspatronen binnen de evenwichtstoe

stand mogelijk en ook voor elk belastingspatroon een onein

dig aantal gewelfvormen. Gezien het feit, dat een niet in 

evenwicht zijnd gewelf door verschuiving zijn eigen belas

ting kan veranderen en een nieuw evenwicht kan vinden, wordt 

het aantal variatiemogelijkheden nog vergroot. 

Het lijkt Schrijver echter zinvol, enkele geïdealiseerde 

gevallen te onderzoeken met het doel, een kwalitatief beeld 

over de invloed van de gewelfvorm, de gewelfbelasting en de 
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verhouding van de gewelfbelasting tot het eigengewicht van 

de segmenten (korrels) op de stabiliteit van de gewelven 

te verkrijgen. 

3.Invloed van de elasticiteit van de korrelige massa op de 

stabiliteit van het gewelf 

Bij een gegeven vorm en een gegeven belasting van het ge

welf behoort een bepaald belastingsverloop in het gewelf. 

De belasting van het materiaal in het gewelf is in de regel 

groter dan de belasting van het materiaal boven het gewelf. 

Het materiaal waaruit het gewelf is opgebouwd, zal meer 

deformeren dan het materiaal waarmee het belast is. Het ma

teriaal in het gewelf ondergaat een deformatieverandering 

tijdens de gewelfvorming en daardoor verandert de gewelf

vorm. Als gevolg van gewelfvormverandering verandert ook het 

belastingsverloop in het gewelf. Deze interactie van vorm

veranderingen en belastingveranderingen van het materiaal 

in het gewelf kan naar een evenwichtstoestand leiden; zo 

niet, dan knikt het gewelf door. 
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2.4.1. DE DRUKLIJN 

Voor het stabiliteitsonderzoek van een gewelf wordt verondersteld, dat 

het gewelf zich over een grote lengte uitstrekt. Alle op het gewelf 

werkende krachten kunnen tot krachten in de normaaldoorsnede van het 

gewelf worden herleid. 

De gebogen lijnen die het gewelf begrenzen zullen welflijnen genoemd 

worden. De voegen worden steeds loodrecht op de welflijnen gedacht. 

De lijn die in de gewelffiguur de middelpunten van de loodrecht op de 

welflijnen staande doorsneden verbindt, wordt hartlijn van het gewelf 

genoemd. 

De lijn die in de opeenvolgende voegen de aangrijpingspunten van de re

sulterende krachten verbindt, wordt druklijn genoemd. 

Voor.de stabiliteit van het gewelf is de ligging van de druklijn ten 

opzichte van de hartlijn maatgevend. Indien er geen trekspanningen 

mogen optreden, of deze onmogelijk zijn, zoals bij een uit losse seg

menten samengesteld gewelf, dan moet de druklijn binnen de middelste 

derde*van de loodrecht op de welflijn gedachte doorsnede blijven/37-40/. 

Indien de druklijn bovendien een grotere hoek dan de wrijvingshoek 

met de normaal op de doorsnede maakt, gaan de segmenten glijden. 

Bij bouwkundige gewelven mogen de spanningen in het gewelf de toelaat

bare materiaalspanningen niet overschrijden. Bij gewelven in bunkers 

komt dat wel voor, daar de gewelven willekeurige vormen kunnen aanne-

men. 

In het algemeen is een gewelf drievoudig onbepaald. 

Onbekend zijn namelijk de richting, de plaats van aangrijpen en de 

grootte van de krachten in een doorsnede van het gewelf. Voor synune

trische en synnnetrisch belaste gewelven kan de kracht in de top van 

het gewelf horizontaal aangenomen worden. Hierdoor wordt het probleem 

tweevoudig statisch onbepaald. 

De eerste die zich een beeld vormde van de 

ligging van de druklijn in een statisch onbepaald gewelf was de Engel

se ingenieur Moseley /38/ • In die tijd heeft men de stenen waaruit 

een gewelf werd opgebouwd als star beschouwd en voor een star gewelf 

* Hierbij is verondersteld dat het materiaal zich volgens de wet 

van Hooke gedraagt. 
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kunnen oneindig vele druklijnen gelden, Het is echter duidelijk, dat 

zich maar één druklijn in een gewelf kan instellen, Moseley dacht, dat 

als een gewelf geleidelijk belast wordt (door het wegnemen van het 

bouwskelet) de horizontale druk in het gewelf niet verder stijgt, dan 

voor het evenwicht van het gewelf nodig is, Er stelt zich dus een 

druklijn in, die een minimale horizontale druk heeft, dus die de boven

ste rand van de gewelfboog raakt, Dit leidt tot een zeer hoge randbe

lasting van de segmenten. Om deze klip te omzeilen heeft men aangeno

men, dat de druklijn zich op een derde van de gewelfbooghoogte instelt, 

Hiervoor is echter geen reden te vinden, zodat deze theorie zich niet 

heeft kunnen handhaven. Culmann heeft de theorie van de gunstigste 

druk ontwikkeld, Volgens deze wordt het bindmiddel in de meest belas

te voeg er zodanig uitgeperst dat de randspanning de kleinst mogelijke 

waarde aanneemt, Ook hier is de elastische deformatie van de bouwste

nen (segmenten) niet in rekening gebracht, 

Tegenwoordig wordt als beste benadering voor de berekening van de 

druklijn de stelling van Castigliano*aanvaard, volgens welke de sta

tisch onbepaalde grootheden de waarden aannemen waarvoor de elastische 

vormveranderingsarbeid een minimum wordt, Hierbij dient echter veron

dersteld te worden dat voor het materiaal van het gewelf de wet van 

Hooke geldt, Deze veronderstelling is niet geheel correct, maar aan

gezien in de bunkers vrij kleine spanningen heersen ten opzichte van 

de breukspanningen, kan het elastische gedrag met de wet van Hooke 

benaderd worden, 

Wanneer aangenomen wordt, dat de krorrnning van het gewelf vrij klein is, 

dus de kromtestraal vrij groot ten opzichte van de dikte van het ge

welf, dan kunnen de vormveranderingen van de boogelementen berekend 

worden alsof de boog recht is, Een element met een lengte ds zal een 

vormverandering ondergaan als gevolg van de erop aangrijpende dwars

kracht D, normaalkracht N en het buigend moment M. De bijbehorende 

verplaatsingen van een doorsnede van het element zijn da, dn en dw 

waarbij da de verplaatsing loodrecht op de gewelfboog, dn de verplaat

sing tangentieel aan de gewelfboog en dw de hoekverdraaiing van de 

doorsnede is. Uit het voorgaande is gebleken, dat de hoek tussen de 

druklijn en de hartlijn zeer klein is. Dwarskrachten zijn daarom 

meestal klein, zodat de deformaties als gevolg van dwarskrachten ver

waarloosd kunnen worden, De voor de vormveranderingsarbeid maatgevende 

*1it, 37, 38, 39, 40. 
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dn 
Nds 

EF 

Mds 
dw= EJ 
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(2.4.1.1.) 

(2.4.1.2.) 

De vormveranderingsarbeid in het gewelfelement met booglengte ds is: 

waarin F - het oppervlak van de voeg 

J het oppervlaktetraagheidsmoment 

E - de elasticiteitsmodulus 

(2,4.1.3.) 

Voor .een gewelf met een voetlengte d en een lengte 1 in diepterichting 

wordt de vormveranderingsarbeid: 

(2.4.1.4.) 

Met de notaties uit fig. 2.4.1 .1. is de normaalkracht 

N = Hcos 0 (2.4.1.5.) 

waarin H = de gewelfkracht 

e = de hoek tussen de druklijn en de hartlijn van het gewelf. 

Fig 2 .4.1.1 
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Wordt de geometrie van het gewelf in poolcoördinaten (R, ~ ) uitgedrukt 

door de coördinaat van de hartlijn R5 = R5 ( ~ ) dan volgt voor het mo

ment (zie fig. 2.4.1.1.) 

M (R 5 -R)Hcos () (2.4, l .6,) 

Substitutie van (2.4,1.5,), (2,4,1,6,) en ds = R5 d~ in (2,4.1,4,) 

levert 

(2.4,1.7.) 

Voor de werkelijk optredende druklijn moet de vormveranderingsarbeid 

een minimum zijn. 

De termen H,R en () zijn functies van de randcondities H(O), R(O) en 

()(0), waarbij voor symmetrische gewelven geldt, dat () (0) = O, zodat 

() (0) vervalt als onbepaalde grootheid. 

De vormveranderingsenergie kan dus uitgedrukt worden als functie van de 

randwaarden H(O) en R(O): 

A f/H(O), R(O)( (2.4.1.8.) 

De vormveranderingsarbeid heEft een m1n1mum voor 

oA af /H(O)? R(O) / oH(O) + af /H(O), R(O) / oR(O) 0 

a H(O) a R(O) 

(2.4.1 .9.) 

Aangezien oH(O) # 0 en oR(O) # 0 volgt uit (2.4. 1.9.) 

aA 
SH(O)= O (2.4.1.10) 

aA 
a R(O) 0 

(2.4.1.11) 

Uit deze twee relaties kunnen voor een gegeven belasting en de vorm 

van het gewelf de twee statisch onbepaalde grootheden.behorende bij 

de werkelijk optredende druklijn bepaald worden. Uit relatie (2,4.1.7,) 

kan geconcludeerd worden, dat de verandering van de vormveranderings-
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arbeid grotendeels bepaald wordt door de term (Rs - R); omdat zowel H 

als () weinig veranderlijke grootheden zijn. Dit geldt vooral voor 

gewelven met een grote verhouding van kromtestraal R tot de voeglengte 
s 

d, Bij benadering geldt dus dat de vormveranderingsenergie minimaal 

wordt wanneer 

8 ~(0) J (R, 
2 

- R) d <p 0 (2.4.1.12) 

Hieruit kan de volgende uitspraak gedaan worden: De werkelijk optre

dende druklijn is die, die zich zo goed mogelijk aanvlijt tegen de 

hartlijn van her .gewelf. 

Zou de druklijn buiten de gestelde begrenzing vallen, dan bestaat 

nog de kans dat door verschuiving van de korrels in en boven het ge

welf zich een nieuwe situatie instelt, zodanig dat de druklijn weer 

binnen de gestelde grenzen komt. Uit de onderzoekresultaten is te zien, 

dat de waargenomen gewelfhoeken goed aansluiten bij de grens die ge

vonden is voor het wrijvingsevenwicht aan de uitloopwand, hetgeen het 

bovenstaande bevestigt. 

Als een criterium voor de stabiliteit kan ook de hoek tussen de druk

lijn en de hartlijn van het gewelf genomen worden. Indien echter de 

druklijn zich zo goed mogelijk tegen de hartlijn moet aanvlijen zal 

() niet groot zijn, zodat het niet te verwachten is, dat () > P 

wordt, hetgeen betekent, dat dit geval buiten 

gelaten. 

beschouwing kan worden 

Uit het voorgaande lijkt het wel aannemelijk, dat er geen grote fouten 

geïntroduceerd worden, wanneer voor verdere berèkeningen aangenomen 

wordt, dat de druklijn met de hartlijn van het gewelf samenvalt. In 

dit geval kan de stabiliteit van de segmenten van de gewelven als 

functie van de kromming van het gewelf beschouwd worden zoals in het 

volgende hoofdstuk te zien is. 
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2.4.2. EVENWICHT VAN EEN ONBELAST SEGMENT VAN HET GEWELF 

In een stabiel gewelf moeten alle korrels waaruit het opgebouwd is in 

evenwicht zijn. Een korrel die niet in evenwicht is, gaat glijden en wan

neer de korrel in de boven het gewelf liggende massa een weerstand tegen 

verder glijden ondervindt, kan zich een evenwichtssituatie instellen, 

zoals in de inleiding al uiteengezet is. Het kan echter voorkomen, dat 

de schuivende korrel ongehinderd kan glijden, zoals in de situatie waar

in boven de schuivende korrel zich een holte in de korrelige massa be

vindt als gevolg van een inwendig gewelf (microformatie)(fig. 2.4.2.1 .). 

Het is te verwachten dat bij nagenoeg elk gewelf een of meer onbelaste 

segmenten voorkomen. Deze onbelaste segmenten zijn meer instabiel dan 

de belaste. In het onderstaande zullen voorwaarden gevonden worden voor 

het al dan niet stabiel zijn van zulk een onbelast segment. 

gedeelte 

Flg 2.4.2.1 

De beschouwingen van de stabiliteit van het te berekenen segment berus

ten op de volgende veronderstellingen (fig. 2.4.2.2.). 

!.Het gewelf waarvan het te beschouwen segment deel uitmaakt is een on

eindig uitgestrekt tongewelf (gebogen vlak). De krachten in het gewelf 

loodrecht op het tekenvlak in fig. 2.4.1.2. zijn nul. Deze veronder

stelling maakt het mogelijk het probleem in een vlak te beschouwen. 

2.De segmentvorm is begrensd 

a) door de ingeschreven cirkel tussen de welflijnen, 

b) door vl akken loodrecht op de welflijnen en rakend aan de ingeschre

ven cirkel. 

3,Áls gevolg van de uitwendige belasting (p) ondervindt het segment een 

belasting N. Deze is aan beide zijden van het segment even groot, en 

gr i jpt aan in de raakpunten van de segmentvlakken en i ngeschreven cir -
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kel. De belasting N is normaal op het segmentvlak gericht. Het segment 

heeft een eigengewicht G waardoor de gewelfkrachten beïnvloed worden (N'). 

De normaalkrachten in de punten A en B zijn( zie fig. 2.4.2.2.) 

N + N' 
A 

N + N' 
B 

Fig 2.4.2.2 

(2.4.2.1.) . 

(2.4.2.2.) 

De componenten als gevolg van de belasting door het eigengewicht zijn 

N' 
A 

N' 
B 

c{sin(f3 + f3 ') +cos(/)+ f3 ')} 
tan2f3' 

G cos ( f3 + /) ' ) 
sin2f3' 

(2. 4 .2.3.) 

(2.4.2.4.) 

Opwaarts glijden zal optreden wanneer voldaan is aan onderstaande relatie: 

(2.4.2.5.) 

waarin µ = tg p - de wrijvingscoëfficiënt. 

Voor een cylindervormig segment dient het momentenevenwicht om de punten 

A en B bekeken te worden, daar het element ook als gevolg van rollen om 

deze punten kan afglijden. Rollen zal optreden wanneer aan een van onder

staande vergelijkingen voldaan is 
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- 1-~ G cos( f3 + f3 ' ) 
~o MA - +- sin 2 f3' - tg f3' -N 

B 
(2.4.2.6.) 

= - tg p G cos f3 ~ 0 
MB + 

tg f3 NA sin2 f3' (2.4.2.7.) 

0 waarin het teken bij de derde term is + voor f3 < 90 en - voor 

f3 > 90°. Uit beide relaties volgt, dat voor een gewelf met maximale 

kromming geldt, tg p /tg f3' = 1. In dit geval geldt voor het grensgeval 
G cos f3 o 

dat N sin2 f3, = 0, hetgeen betekent dat f3 = 90 kan zijn. Voor 

tg p /~g /3 '> wordt f3 nog groter en kan deze een waarde van 180° berei

ken. 

Ook deze beschouwing leidt dus niet tot nauwere begrenzing van f3 dan 

die welke voor het wrijvingsevenwicht aan de uitloopwand is afgeleid. 

Een waardevolle informatie kan echter verkregen worden uit een beschou

wing over de maximale specifieke hoekverandering f3 ' omdat deze voor 

de kromming van het gewelf maatgevend is. 

Zuiver glijden van de segmenten zal optreden aan de top van het gewelf 

( f3 O). Voor f3 = 0 gaat relatie (2.4.2.5.) over in 

µ tg P' 
1 + G 

2Nsin f3' 
+ -=-2-N---.,.-

G + srnp' 

0,7 

µ 

0,6 

Q'5 

0,4 

Q3 

0.2 

0,1 

0.1 0.2 QJ 0,4 0,5 0,6 

Fig 2/J.2.3 

(2.4.2.8.) 
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In fig. 2.4.2.3. is relatie (2.4.2.8.) weergegeven waaruit te zien is, 

dat de krorrunen voor N > SOG praktisch met de krorrune geldig voor N/G =oo 

overeenkomen. 

Dit betekent dat de resultaten van berekeningen voor N/G = oo niet 

alleen voor de top maar ook voor de resterende gedeelten van het gewelf 

toegepast kunnen worden. 

Uit de figuur is te zien dat naarmate de druk in de bunker groter is 

(dus ook de normaalkracht N) de maximale gewelfhoek en de maximale 

segmenthoek f3 ' (bepalend voor de kronuning van het gewelf) kleiner is. 

Een verhoging van de bunkerdruk werkt dus in negatieve zin op de sta

biliteit van de gewelven. Bij een grotere druk zullen alleen relatief 

vlakkere gewelven -stabiel kunnen zijn. Bij zeet vlakke gewelven zijn 

de gewelfkrachten echter relatief groot, en zullen vele gewelven bre

ken als gevolg van vergruizing van contactpunten en elastische defor

matie van de korrels. 

Dit verkleint op zijn beurt het gebied van de mogelijke stabiele gewel

ven. Hierop zal in volgende hoofdstukken nog worden ingegaan. 

Door verder bewerking van de hier gevonden betrekkingen kunnen rela

ties voor het maximale aantal korrels in de maximale overspanning 

van het gewelf verkregen worden. 

Voor het overbruggen van een afstand tussen twee wanden, is bij 

gegeven gewelfhoek een gegeven specifieke hoekverandering bepaald 

door 

k = f (2.4.2.9) 

Het maximale aantal korrels k in een gewelf kan theoretisch niet exact 

voorspeld worden. Er zal getracht worden een kwalitatief beeld over de 

beïnvloeding van de verschillende factoren op het te verwachten maxi

male aantal korrels te verkrijgen. 

Uit relatie (2.4.2.9.) volgt, dat het aantal korrels groter is naarma

te de gewelfhoek groter en de specifieke gewelfhoekverandering kleiner 

is. Het maximale aantal korrels zou dus verkregen worden voor 

/$ = /$ k . en rit 
tl1 il ' 
1-1 < /-1 max • 
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Het is te verwachten, dat het maximale aantal korrels groter wordt 

naarmate de inwendige wrijvingscoëfficiënt groter wordt, Dit betekent, 

dat ( (J ')k = k kleiner wordt naarmate de inwendige wrijvingscoëffi-

ciënt groter w~~ät, Voor een constante wandwrijvingscoëfficiënt zal de 

gradiënt dk/da 

groter is, 

groter zijn naarmate de materiaalwrijvingscoëfficiënt 

Uit (2.4.2,9,) volgt met (J = fJ k . rit 
pmmc( pmm) f/. 1 = ( f/. 1) ,, /-' k = k = 

max 

Q' + en 

dk max 
da = 

( f/. ')k p C( p ) (2.4,2.10,) 
/-' = k mm mm max 

waarin C( p ) een door onderzoek te bepalen functie is. 
mm 

Een verdere aanwijzing over het verloop van de functie 

k = f( a, p n ) wordt verkregen uit de volgende beschouwing. max wm' ,...mm 

Er is maar één situatie denkbaar waarvoor de gemiddelde, de maximale 

en de minimale waarde van het aantal korrels in een gewelf samenvallen, 

namelijk wanneer a = - p • In die situatie is alleen een rech~ en 
wm 

horizontaal gewelf mogelijk, hetgeen betekent dat alleen een gewelf 

van twee korrels denkbaar is, Omdat de geringste afwijking van de ho

rizontale stand tot het instorten van het gewelf leidt, is voor deze 

situatie de kans op een stabiel gewelf nihil.14 Voor Il' -p is de 
wm 

gewelfvorming onafhankelijk van de materiaaleigenschappen en kan men 

zeggen dat alle krommen voor k = f( a , p , p ) door het punt 
wm mm 

(a = - p, k = 2) moeten gaan. 

Buiten het punt van a = - p kunnen gewelven van drie of meer korrels 

ontstaan, Gewelven van drie korrels zijn zeer stabiel en kunnen bij 

alle uitloophoeken a > - p onafhankelijk van p ontstaan, 
wm mm 

Dit betekent, dat voor kleine uitloophoeken het maximalP. aantal kor

rels vrij constant aangenomen mag worden, Bij de uitloophoeken in de 

buurt van a = 0, kan aangenomen worden, dat het aantal korrels zeker 

niet groter kan zijn dan (k ) 
0 

E; 5 - de veelgebruikte vuist-
max a = 

regel voor de grens van stabiele gewelfvorming bij grotere uitloop-

hoeken - en waarschijnlijk niet groter dan (k ) __ 0 E; 4, 
max a 

*Negatieve uitloophoeken komen in de praktijk voor, zoals b.v. bij 

de door Kvapil /3/ voorgestelde oplossing voor bunkers voor grof

korrelige stoffen. 
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Aan de hand van bovenstaande redenering kan men stellen dat 

3 E:; (k ) 0 E:; 4 waarbij k = 3 voor kleinere en k = 4 voor maxa= 
grotere wrijvingshoeken p zou moeten gelden. 

mm 

Resumerend kan uit het bovenstaande gesteld worden, dat de functie 

k = f(a, p , p ) voor kleine uitloophoeken constant is en dat de max wm mm 
helling van deze functie door p en de positie in het k - a as

mm 
senstelsel door p bepaald wordt. In fig. 2,4,2.4. is de lineair 

wm -
aangenomen functie k = f( a, p , p ) schematisch weergegeven, max wm mm · 
waarin tevens de beïnvloeding door verandering van p wm en p mm aange-

duid is. 

k 

·---4 

(l' =-P.. 2 mm 

0 

Fig 2.4.2.4 

De functie voor het maximale aantal korrels zoals in fig. 2.4.2.4. 

voorgesteld kan weergegeven worden door de relatie: 

k max 
2 + 

a + pwm 

P mmc( P mm) 
(2.4.2.11.) 

De orde van grootte van de nog onbekende functie C( p ) kan als volgt 
mm 

geschat worden. Wanneer voor a = 0 voor kleine p de functie op 
mm 

zijn hoogst door k = 3 en voor grote 

volgt uit (2.4.2.11.) 

p door k = 4 kan gaan, dan 
mm 
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< 

Voor p mm volgt 

~ < C( P ) < 1 
mm 

C( p ) = ! zou voor grote en C( p ) 
nun mm 1 voor kleine waarden van 

Pmm moeten gelden, 

Uit de onderzoekresultaten (hoofdstuk 3,2,2,) is te zien, dat voor de 

hierbij geldende kleine wrijvingscoëfficiënten, de relatie (2,4,2,11,) 

met C( P ) = 1 de werkelijkheid goed benadert, 
mm 

De overspanning van een cirkelvormig en symmetrisch gewelf is, wanneer 

j) en k bekend zijn, gegeven door 

(2.4.2.12.) 

Aangezien 0 < (J < (Jl<rit kan zijn is het gebied van mogelijke overspannin

gen voor gegeven k bepaald door 

sin(Jk . 
k rit 

j)krit 

D 
~ k d ~ (2.4.2.13.) 

Voor de berekening van de maximale overspanning zal veiligheidshalve 

aangenomen worden, dat een recht gewelf ( j) = O) met een aantal korrels 

k = k mogelijk is. In dit geval geldt max 

D 
(2.E.) 

d max k max (2.4.2.14) 

Zoals uit waarnemingen zal blijken wordt de werkelijkheid met relaties 

(2.4.2.10.) en (2.4.2.14.) goed benaderd. 

Voor een storingsvrij lopen van een bunker moet de uitloop groter zijn 

dan de maximale overspanning die door relatie (2.4.2.14.) bepaald is. 

D 
D >-(2.E.) d.,... d max (2.4.2.15.) 
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Wanneer kleine uitloophoeveelheden gewenst zijn, zou een uitloop met 

een zeer kleine uitloophoek toegepast moeten worden, hetgee~ naar een 

grote bouwhoogte leidt. Dit kan voorkomen worden door de uitloop een 

veranderlijke hoek te geven, zodanig, dat op elke doorsnede van de uit

loop aan relatie (2.4.2.12.) voldaan is. De vorm van deze uitloop wordt 

als volgt afgeleid: 

Met notaties als in fig. l.4.2.5 . 

(2.4.2.14.) 

(}' + p 
wm 

y +9p C(p) 
""' mm mm 

Hieruit volgt 

dy - 1 
d6( - 2 p c ( p ) 

mm mm 

D 
en met~ 

d 

fig 24.2.5 

Verder geldt volgens fig.2.4.2.5. 

~ 
dx 

-tga 

ofwel 

et= -arctg~; 

Hieruit volgt: 

da 
dy 

2y volgt uit relatie 

• 
(2.4.2.16.) 

(2.4.2.17) 

(2.4.2.18.) 

(2.4.2.19.) 

(2.4.2.20.) 
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da 
Door eliminatie van~ uit (2.4.2.17.) en (2.4.2.20.) wordt de diffedy 
rentiaalvergelijking verkregen 

Il 

= -2 p c ( p ) 
mm nnn 2 

(1 + y' )y' 
(2.4.2.21) 

Met randvoorwaarden y = y , x = 0 respectievelijk 2Zdd = O, x =oo 
0 x 

is de oplossing van de differentiaalvergelijking 

1 { -2 p c ( p ) • x } 
y = y o + 2 pnnnc(p mm) arcsin e mm mm . -1 

(2.4.2.22) 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Fig 2.4 .2.6 



Door substitutie van 

D 
sp 

2d 

84 

D 
-(....!E.) en y o - d a =ao (2.4.2.23) 

+ arcsin e nnn nnn 
1 l -2p C(p ).x __ n

2

} 

p mrnC( ~) 

(2.4.2.24) 

In fig. 2,4,2.6. is de tegen gewelfvorming veilige uitloop voor 

a0 = 90°, en Pmm P wrn voor waarden van 2pmrn,C(pmm) = 4 weergegeven. 

Zoals uit de figuur te zien is nadert de uitloop snel zijn minimale waar

de, zodat na een vrij korte bouwhoogte de gewenste uitloopdiameter be

reikt wordt. 
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2.5. INVLOED VAN DE ELASTICITEIT VAN HET MATERIAAL OP DE STABILITEIT 

VAN HET GEWELF 

Dit onderzoek zal geschieden aan de hand van een geïdealiseerd model 

van het gewelf. Zoals in het hoofdstuk over de druklijn is aangetoond, 

wordt geen grote fout geïntroduceerd, indien verondersteld wordt, dat 

de druklijn met de hartlijn van het gewelf samenvalt. Als de kromte

straal van het gewelf groot is en de gewelfhoek naar verhouding klein, 

dan kan elke gewelfkromme door een cirkelboog vrij goed benaderd wor

den. 

In het vervolg ~ordt verondersteld dat de gewelfboog cirkelvormig is. 

Uit onderzoekresultaten zal blijken, dat de benadering van de gewelf

boog door een cirkelboog de werkelijkheid goed weergeeft. 

Uit de beschouwing over het drukverloop in een bunkerdoorsnede is 

gebleken dat constante radiale belasting mogelijk, zelfs waarschijn

lijk is, zodat voor de beschouwing over de invloed van de elastici

teit een constante radiale belasting wordt aangenomen. 

Constante radiale belasting en een cirkelvormig gewelf leveren zeer een

voudige relaties voor het in dit hoofdstuk te behandelen probleem, 

Fig. 2 .5 .1 

Het gewelf, zoals in fig.2.5.1, geschetst, wordt gewichtsloos (het eigen

gewicht is klein ten opzichte van de belasting p) en synnnetrisch aange

nomen. Het gewelf is een tongewelf van grote l engte, zodat he t krachten

spel in de normaaldoorsnede als representatief beschouwd kan worden. 

Voor een gewelf van een lengte 1 dwars op de gewelfdoorsnede wordt de 

resulterende kracht in een doorsnede loodrecht op de welflijn (tangenti

eel op de druklijn) berekend volgens de relatie: 
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H Rp 

waarin H - gewelfkracht per lengteëenheid 

p - druk bij niet lopende bunker 

R - kromtestraal van de druklijn 

(2.5,l,) 

Deze kracht is als de kracht in de contactpunten van het uit bolvormige 

segmenten opgebouwde gewelf op te vatten, of als over meerdere contact

punten verdeeld voor het geval dat het gewelf uit korrels van willekeu

rige vormen opgebouwd is. 

Voor het geval dat het gewelf als uit homogeen materiaal opgebouwd be

schouwd mag worden, zoals bij gewelven bestaande uit vele lagen bij be

nadering het geval zou zijn, wordt de spanning in het gewelf berekend 

volgens 

a = Rp 
b (2.5.2.) 

waarin b - de voetlengte (dikte van het gewelf), 

Bij een gegeven overspanning van het gewelf, gedefinieerd als de afstand 

van de snijpunten van de druklijn met de uitloopwanden, kan de lengte 

van de druklijn van het gewelf berekend worden als functie van de krom

testraal. 

1 
D 

2Rarcsin ;~ 

waarin 1 - de lengte van de hartlijn van het gewelf 

D5 P- overspanning 

(2.5.3.) 

Indien het materiaal waaruit het gewelf is opgebouwd elastisch defor

meert, dan is de maximale deformatie voordat het gewelf instort gelijk 

aan 

41 
max 1 - D sp 

De specifieke maximale booglengteverandering is: 

41 max 
1 

(2.5,4,) 

(2,5,5.) 
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of na substitutie van (2.5,3,) 

E 
2R . _ Dsp.. -1 

- (D arcs1u-zp:1 (2.5,6,) 
sp 

Door substitutie van relatie (2,5,1,) respectievelijk (2,5,2,) in 

(2,5,6,) wordt verkregen: 

2H . pDsp -1 
1 - (-D~arcs1~) 

p sp 
(2,5.7.) 

respectievelijk 

E 
2ab . pDsp -1 

- (-- arcs1n::--:--=) ·-· · 
pD 2ab sp 

(2.5.8.) 

De dimensieloze verhouding van de gewelfkracht tot de gewelfbelasting 

wordt uitgedrukt door 

2H 2ab 
v = pD sp = pD sp 

en gesubstitueerd in relatie (2.5.7.) respectievelijk (2.5.8,), Dit 

levert een relatie van dimensieloze kengetallen 

E 

v 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

0 
0 

Fig. 2.5.2 

f. = !1 -(v arcsin....!_ )-l 
1 v 

L - A.L 
" - L 

2ab 
v=-po 

0,05 0,10 

(2.5,9,) 

0,15 0,20 0,25 f. 
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Relatie (2.5.9.) is in fig. 2.5.2. in grafische vorm weergegeven. De

ze kronnne geeft de dimensieloze gewelfkracht als functie van de di

mensieloze maximale specifieke lengteverandering van de gewelfboog 

weer. Deze kromme zal als uitgangspunt voor verdere beschouwingen 

dienen en wordt in het vervolg gewelfkromme genoemd, 

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de gewelfkronune onafhankelijk 

is van de uitloophoek a , In de verdere studie van de invloed van de 

elasticiteit dienen echter gewelven die vanwege te grote hoek /3 af

glijden, zoals in hoofdstuk 2.3. door relatie (2.3,2.) bepaald, bui-
D 

ten beschouwing gelaten te worden. Uit (2.5.6.) en met sin n = sp 
,_, 2R 

volgt, dat een gewelf alleen dan stabiel kan zijn, indien voldaan 

is aan de relatie 

i:stab ~ i:krit 
sinf3krit 

1 - -----
/3krit 

In fig.(2,5,3,) is de relatie nk . ,_, rit 
vorm weergegeven, 

20 

10 

0 

0 1 

0 2 

0 3 

0 4 

Fig . 2 . 5.3 

f (a, µ ) en n k . ,_, rit 

(2.5.10) 

f(t:) in grafiek-

Zoals uit het verloop van de€= f(,13)kronnne te zien is, zal in de meeste 

gevallen voor uitloophoekena<45° enµ= 0,2, de Ek. <0,15 zijn en ' rit 
bij kleiner wordende uitloophoek a snel naar nul dalen. Aangezien 

€ . een maat is voor de nodige elastische vervorming voor het door
krit 
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knikken van het gewelf, kan uit het bovenstaande geconcludeerd worden, 

dat de kans op het doorknikken van gewelven bij kleinere uitloophoeken 

groter is dan bij grotere uitloophoeken. 

Een beperking voor de stabiliteit van een gewelf kan gevonden worden 

door het feit, dat een zeer dun en lang gewelf niet zo ideaal door toe

vallige rangschikking gevormd kan worden, dat voldaan wordt aan de voor

waarde dat de hartlijn van het gewelf niet verder dan een zesde van de 

druklijn verwijderd is. Uit de literatuur /1,4/ en eigen onderzoekingen 

volgt, dat de maximale overspanning van een gewelf niet groter kan zijn 

dan 

(D ) ~ nd sp max (2. 5. 11.) 

waarin d - de korreldiameter 

n - factor, afhankelijk van materiaaleigenschappen en uitloopvorm, 

(zie onderzoekresultaten hoofdstuk 3.2.3 relatie (3.2.3.3) 

Aangezien het gewelf een dikte (voeglengte) van minimaal een korreldia

meter moet hebben, kan gesteld worden dat stabiele gewelfvorming moge

lijk is voor 

~ n (2.5.12.) 

Zeer dikke gewelven, met een d ikte van vel e korre ldiameters, kunnen ook 

moeilijk stabiel zijn, want <le kans op een voor de krachtoverdracht in 

de gewelfboog noodzakelijke rangschikking neemt af naar gelang het aan

tal korrels groter wordt. Daar hierover geen gegevens bestaan, heeft 

Schrijver enkele filmopnamen van het uitlopen van kiezels en plastic 

korrels onderzocht. Hierbij werden alleen gewelven (stabiele en dyna

mische) met een verhouding van de overspanning tot de gewelfdikte groter 

dan twee (bij uitloopdiameters 3d < D < IOd) waargenomen. Er kan ge

steld worden dat stabiele gewelfvorming kan optreden indien 

D 
2.E. >- 2 

d --
(2.5.13.) 
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Uit relatie (2.5.12.) en (2.5.13.) wordt een begrenzing van het gebied 

van stabiele gewelfvorming verkregen. 

D 
2 < <-jE->stab < n (2.5.14.) ' 

De dynamische gewelven kunnen ontstaan binnen en buiten het gebied van 

stabiel~ gewelven, 

a 
p 

16 

15 

14 

13 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

0 

Fig. 2.5.4 

c 

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 E 
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Nu de grenswaarden voor de stabiele gewelfvorming gevonden zijn, kunnen 

deze in relatie (2,5,8.) gesubstitueerd worden, Hierdoor wordt een ge

sloten gebied, waarvan de grootte afhankelijk is van n, verkregen waar 

de stabiele gewelfvorming mogelijk is. 

Het stabiele gebied is voor D /d = 6 in fig. 2,5,4. door het gear-
sp 

ceerdeoppervlak B aangeduid. In de gebieden A, Ben C kan dynamische 

gewelfvorming optreden, Elk van deze gebieden vindt in de bunkerbouw 

zijn toepassing. 

Gebied A ~. De dynamische gewelfvorming beheerst 

naast de wrijvingskrachten het lopen van een bunker en draagt er toe bij 

dat de uitloophoeveelheid onafhankelijk is van de hoogte van het m_ate

riaal in de bunker. Dit is het gebied waarin de meeste bunkers en silo's 

werken, 

Gebied B, waarin een stabiele en dynamische gewelfvorming mogelijk 

is, wordt in het algemeen vermeden, daar de bunkers kunnen verstop

pen, Er is echter een aantal toepassingen waar men j{iist van deze 

verstoppingen gebruik maakt, zoals b.v. bij het zoutvaatje, dat een 

zeer kleine hoeveelheid zout moet doorlaten maar tevens niet mag 

doorlopen. Door er constant mee te schudden verbreken we de gewelven 

en komt er zout uit. Bij het ophouden met schudden dient het lopen 

van het zout onmiddellijk te stoppen. De gaatjes moeten echter tus

sen 3d < D < 5d zijn want anders komt er Óf helemaal niets uit, Óf 

blijft het zout lopen. 

Het is nu begrijpelijk waarom de werking van zoutvaatjes nogal eens 

ergernis geeft, want een kleine verandering in de korrelgrootte of in 

het vochtgehalte verstoort meteen het goede functioneren, 

Voor grofkorrelige stoffen, zoals grote brokken erts of kolen, is het 

niet mogelijk een bunker volgens het principe van zwaartekrachtslossen 

in het gebied van dynamische gewelfvorming te bouwen, ogdat de uitloop

openingen groot zouden moeten zijn en de hiermee gekoppelde uitloophoe

veelheden niet meer t e beheersen zouden zijn, Voor deze stoffen heeft 

men bunkers ontwi kkeld die juist van verstoppingen gebruik maken /1/. 

Gebied C. In dit gebied treedt weer alleen dynamische gewelfvorming 

op. De kans dat zich de korrels zo ideaal zouden rangschikken dat 

een stabiel gewe lf ont staat i s nihil. 
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Het niet gearceerde gebied a/p < l ln fig.3 lS het gebied waar b.v. een 

afvoerbuis voor korrelige materialen of een spleet van kleine afmetingen 

zou gelden. Hier moet van geval tot geval een model opgesteld worden, 

al naar de hoeveelheid korrels die daarbij betrokken worden. Vanwege 

het kleine aantal korrels zal de vervormingskarakteristiek zeer s teil 

lopen zodat het wrijvingsevenwicht op de wanden de voornaa~ste rol zal 

spelen. Er zijn echter ook hier gebieden waar geen stabiele toestand 

bereikt kan worden, B.v. voor een buis met 2d < D < 3d kan een gewelf 

alleen uit drie korrels geformeerd worden. Door het krachtenevenwicht 

te bekijken kan voor een gegeven wrijvingscoëfficiënt het gebied van de 

buisdiameter waar geen wrijvingsevenwicht mogelij k is, gevonden wo~den. 

Hierop wordt in dit werk echter niet verder ingegaan. 

Invloed van de interactie van de gewelf spanningen en deformatiekarak

teristiek van het stortgoed op de stabiliteit van het gewelf kan als 

volgt beschreven worden. Bij het ontstaan van een gewelf treedt een 

plotselinge spanningsverhoging op en het materiaal waaruit het gewelf 

gevormd is reageert met een deformatie. Als gevolg van de deformatie 

van het materiaal wordt de kromming van het gewelf kleiner en dat 

leidt weer tot een hogere spanning in het gewelf. Dit interactie

proces herhaalt zich totdat evenwicht bereikt is, of totdat het 

gewelf doorknikt. "" 

a 
p 

Emat 

Fig. 2.5.5 Deformatlekromme 

De deformatiekarakteristiek van het materiaal zal ln het algemeen 

de vorm hebben zoals in fig. 2.5.S. geschetst. De spanning a is hier

bij gedacht als de resulterende gewelfkracht H verdeeld over de dik

te b van het gewelf. Bij kleine spanningen zal de deformatie groot 

zijn, omdat ze door de deformatie in de contactpunten bepaald wordt. 

Verder zal de deformatie gedeeltelijk door die van het materiaal bui

ten de contactpunten en gedeeltelijk door die van de contactpunten 

bepaald worden. 
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Tenslotte treedt er plastische deformatie op, die door het breken van 

korrels eindigt. In het algemeen zal de deformatiekarakteristiek een 

niet lineair verloop hebben, 

De interactie van deformatie- en spanningsveranderingen kan aanschou

welijk gemaakt worden door de materiaalkarakteristiek en de gewelf

kromme op dezelfde maatstaf te brengen en in één grafiek op te nemen. 

Als de abscisse (E-as) in dezelfde maatstaf getekend is, is ze naar 

grootte gelijk, alleen de richting en het nulpunt moeten ten opzichte 

van elkaar bepaald worden, De ordinaat van beide krommen dient met de-

zelfde maatstaf getransformeerd te worden. Voor een speciaal geval, 

wanneer p, b en D bekend zijn, wordt de gewelfkronnne omgewerkt tot 

a /p = f ( E:), dus_ de v -as vermenigvuldigd met 2~ .- De a -as van de ma

teriaalkromme wordt tot a/p omgewerkt. De E: heeft bij beide krornmen 

dezelfde betekenis, namelijk de specifieke verandering van de lengte. 

Voor de gewelfkronnne geldt d(~~p) = negatief, Voor de materiaalkronnne 

geldt d(~~p) = positief, 

Dit betekent dat, wanneer beide krommen in een grafiek getekend worden, 

de E-assen in tegengestelde richting lopen. 

De positie van de €-assen ten opzichte van elkaar hangt af van de de

formatietoestand van het materiaal vóór de gewelfvorming, Er kunnen 

twee extreme gevallen onderscheiden worden: 

!, Bij zwaartekrachtslossen kan in de onmiddellijke buurt van de uit

loopopening de druk gelijk nul verondersteld worden. De korrels in 

de onmiddellijke omgeving van de uitloop worden versneld onder vol

ledige werking van de zwaartekrachtsversnelling. In de hogere regionen 

boven de uitloop wordt de beweging van de korrels door wrijvings

krachten gehinderd. Het is dus te verwachten, dat in de buurt van de 

uitloop de korrelige massa losser wordt, zodat de druk op de korrels 

nul is, 

In dit geval dient voor een gekozen gewelf, gekarakteriseerd door 

€ = € , het nulpunt van de materiaalkarakteristiek in het punt 
0 

(a/p = O, € = € ) geplaatst te worden. 
0 

2, Bij het lossen van een bunker met behulp van een uitlooporgaan, 

waarbij verondersteld wordt dat de uitloopsnelheid een fractie van 

de uitloopsnelheid bij het zwaartekrachtslossen is, kan aangenomen 
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worden dat er in de buurt van de uitloop een druk p
1 

heerst zoals 

voor de lopende toestand berekend kan worden, Met deze druk dient 

de deformatie van het materiaal vóór de gewelfvorming berekend te 

worden. In dit geval heeft de korrelige massa reeds vóór de gewelf

vorming een deformatie corresponderend met de in de huurt van de uit

loop heersende druk, Voor een gekozen gewelf dient de deformatie

kromme ten opzichte van de gewelfkromme zodanig geplaatst te worden 

dat het punt <a/p 1 , f. = f. ) 
a=p 

van de materiaalkromme met het punt 

( a/p = 1, E = E ) 
0 

van het gekozen gewelf samenvalt. 

De gewelfkracht, respectievelijk de spanning a in het gewelf is bij 

het ontstaan van het gewelf alleen afhankelijk van de vorm van het ge

welf. Als gevolg van de gewelfkracht zal, indien het materiaal vóór de 

gewelfvorming niet gedeformeerd is geweest, het gewelf een grotere de

formatie ondergaan dan indien dat wel het geval geweest is. 

In het onder 2 geschetst geval voor een bunker met een uitlooporgaan 

zal het gewelf dus minder deformeren dan bij zwaartekrachtslossen. Dit 

betekent, dat de kans op het doorknikken van een gewelf als gevolg van 

interactie van deformaties en van veranderingen van spanningen in het 

gewelf veroorzaakt door deze deformaties, groter is hij zwaartekrachts

lossen dan bij het toepassen van een uitlooporgaan. 

Het interactieproces zal geîllustreerd worden met een voorbeeld voor het 

geval dat een uitlooporgaan toegepast wordt, dus dat het materiaal vóór 

de gewelfvorming een deformatie f. (f) heeft. Het interactie-
a =- p 

proces is bij elk zich instellend gewelf van de beginvorm van het ge-

welf afhankelijk. Als voorbeeld wordt het gewelf gekozen dat gekarak

teriseerd wordt door E = ek . , dat is het eerst mogelijke gewelf rit 
dat niet langs de wanden afglijdt, Zoals uit het voorbeeld te zien zal 

zijn leidt de interactie voor het gewelf met f. = f.krit naar de meest 

stabiele situatie voor alle mogelijke gewelven in het stabiele gebied 

van 0 < e < e kr i t . 

Wanneer de materiaalkromme op de boven beschreven wijze in de grafiek 

van de gewelfkromme wordt getekend dan zijn drie kenmerkende situaties 

(fig.2,5.6.) mogelijk. 

a) De krommen hebben geen snijpunten (fig.2,5,6a.), De interactie tus

sen gewelfspanningen en deformaties leidt tot het doorknikken van het 
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gewelf in punt C, dat tevens de maximale belasting van de uitloop

wand als gevolg van de gewelfvorming weergeeft. Is deze situatie 

voor 

gebied 

E = E krit gevonden, dan kan ook voor alle situaties in het 

0 < E < E k . geen stabiel gewelf gevormd worden, rit 

b) De krorrnnen hebben een raakpunt (fig,2.5,6b,). Evenwicht is alleen 

mogelijk in punt B, maar dit punt stelt een labiele evenwichtstoe

stand voor. Elke kleine verstoring leidt tot het doorknikken van het 

gewelf. 

c) De krorrnnen hebben twee snijpunten (fig. 2.5.6c.). In dit geval kun-

nen gewelven ontstaan in een interval van E • < E < E k . , dat min rit 
gevonden kan worden door de materiaalkarakteristiek te laten ra-

ken aan de gewelfkrorrnne. De grootte van dit interval is een maat 

voor de beoordeling van het gevaar van stabiele gewelfvorming. 

-Emat 

Fig. 2 . 5 .6 

a 
p 

-fmat -Emat 

2 

Hiermee is een mogelijkheid verkregen om de bunkers op het gevaar van 

stabiele gewelfvorming te beoordelen. Er zijn nu twee manieren gevolgd 

om de gewelven op hun stabiliteit te beoordelen, 

1. naar de interactie van de gewel f spanning en de deformatie van het 

materiaal; 

2. naar de verhouding van de overspanning tot de gewelfnikte. 

Worden de beide gezichtspunten samen gebracht, dan kan het gebied van 

de mogelijke stabiele gewelfvorming nog nauwer begrensd worden. In fig. 

(2,5.7,) zijn van de onderste en bovenste grens voor stabiele gewelf

vorming de punten gevonden die met de snijpunten van de materiaalkrom

me en de gewelfkrorrnne corresponderen. A1 en A2 zijn de punten behorende 

bij de materiaalkromme die door a/p = a/p 1 en E = f krit gaat, 
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~ = 2 

f 

Fig. 2.5 . 7 Begrenzing van het gebied 
van stabiele gewelfvorming. 

Voor het verschuiven van de materiaalkromme langs de E -as kunnen raak

punten met de gewelfkrommen, voor de laagste het punt B1 en voor de 

hoogste het punt B
2

, gevonden worden. 

Het gesloten vlak tussen de punten A
1
A

2
B

1
B

2
, vormt een gebied waarin 

stabiele gewelven kunnen voorkomen. Het gebied is hegrensd door de lij-

nen: 

de lijnen behorende bij de gewelfkrommen voor de maxi

male en minimale gewelfdikte; 

- de verbindingslijn tussen de snijpunten van de gewelf

krommen en materiaalkromme. Deze lijn heeft de vorm 

van de materiaalkromme, 

- de verbindingslijn tussen de raakpunten van de gewelf

krommen en de materiaalkromme. 

Resumerend kunnen stabiele gewelven in een begrensd gebied optreden, 

dat door berekeningen gevonden kan worden. 

Door constructief ingrijpen kan het stabiele gebied ook instabiel ge

maakt worden, zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken. 
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2,6, ELASTISCHE BUNKERUITLOOP 

Vele stortgoederen zijn in het gebied van de voorkomende brugspanningen 

als star te beschouwen. Zijn we genoodzaakt een bunker te construeren 

in het gebied van de stabiele gewelfvorming (geb. B fig.2.5.4.), dan 

kunnen we de ontbrekende materiaalelasticiteit door een elastische bun

keruitloop introduceren en zodoende de stabiele gewelfvorming voorkomen. 

In plaats van het in elkaar drukken van het materiaal zal de elastische 

uitloop op de toeneming van belasting, als gevolg van gewelfvorming, met 

een uitwijking reageren en bij juiste dimensionering van het verende 

ëlement zal de uitwijking voldoende groot worden en het gewelf instor

ten. Een bunker met een elastisch ondersteunde uitloopwand is in fig. 

2.6. l. schematisch weergegeven. 

Fig. 

Voor de berekening van de gewelfspanningen geldt ook hier de bunkerkrom

me, alleen betekent hier E de uitwijking van de wand en niet de in

drukking van het materiaal zoals dit in het voorgaande hoofdstuk het 

geval was. We nemen aan, dat het gewelf bij het volgen van de wand zijn 

vorm behoudt en dat alleen de kronuningsstraal verandert. Daarbij zal de 

gewelfkracht op de wand steeds van richting veranderen. De belasting 

vóór de gewelfvorming, d.w.z. die van de hydrostatisch aangenomen druk, 

werkt echter altijd loodrecht op de uitloopwand. Het verschil van de be

lasting als gevolg van de gewelfvorming zal een vectorsom van gewelfbe

lasting en drukbelasting zijn (zie fig.2.6.2.). 

- - ---.1P =ab - p.b. 
cos(a-j)) 

(2.6.1.) 
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a 

Fig. 2.6.2 

Kan de elastische uitloop alleen in de richting ~ uitwij ken, dan is 

voor de veerbelasting de componente van het belastingsverschil in de 

uitwijkrichting voor en na de gewelfvorming maatgevend. De belastings

toeneming per lengteëenheid is dan: 

'1 P' = a bcos ( n - r ) - b cos ( a - ~ ) 
,., ::> P cos ( a - f3 ) (2.6.2.) 

Voor de gewelfkracht geldt - onder veronderstelling dat de gewelfboog 

cirkelvormig is - dat ab = Rp en dat betekent, dat de gewelfkracht voor 

gegeven R en p onafhankelijk van de gewelfdikte is. 

De verhouding van het oppervlak belast door het gewelf tot het oppervlak 

belast door de normale bunkerdruk verandert echter wel met de verandering 

van de gewelfdikte. Voor het berekenen van een veilige veerconstante 

moeten we uitgaan van de minimale toeneming van de belasting en deze 

treedt op voor maximale gewelfdikte. In hoofdstuk 2.5. is geponeerd dat 

b Q. 
max 2' 

U. (2 6 2 ) k . . b D b . ' b .EQ d it . . . ver riJgen we met = 2 en su stitutie van a = v 
2 

e 

minimale toeneming van de belasting als gevolg van gewelfvorming. 

('1P;) . 
::> min 

pD{ cos(a - ~) 
2 v cos ( f3 - ~ ) - cos ( (l' - /3 ) } (2.6.3.) 

Zoals uit (2.6.3.) blijkt, moet de bunkerkromme aangepast worden aan de 

gekozen uitwijkrichting ~, door de ordinaat van de bunkerkromme met 

cos ( f3 - ~ ) te vermenigvuldigen. 

In fig. 2.6.3. is een aangepaste bunkerkromme voor enkele waarden van 

k getekend. 
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3 
v 

2 

0,1 0,2 f 

Fig 2.6.3 

De component van de wandbelasting in de uitwij krichting, als gevolg 

van de bunkerdruk, is in fig. 2.6.3. door de ordinaat v 

bepaald. 

Een rechte lijn (AB in fig. 2.6.3.), welke door het punt 

V =cos( a -~)} 
E • ' ) kri t COS ( CT - f3 • 

cos ( (}' - ~ ) 
cos ( a - f3 ) 

gaat en de aangepaste bunkerkrorrnne raakt, stelt een dimensieloze line

aire veerkarakteristiek voor met een labiel evenwichtspunt in 

(: b' 

De interactie van gewelfspanningen en veerdeformaties leidt in dit 

geval voor alle situaties in het gebied van 0 < E < Ek . tot het ri t 
instorten van de gewelven en zodoende kan de bunker tegen verstoppen 

beveiligd worden. 

Het interactieproces is niet omkeerbaar en de kr achten en deformaties 

zijn alleen voor de punten A en B eenduidig gedefinieerd. 

Met de gevonden coördinaten van het raakpunt berekenen we de toeneming 

van de belasting tussen A en B als volgt: 

~ { - cos ( (}' - ~ ) } 
C1PPmin = 2 ( v b)~ cos( a - f3 ) (2.6.4.) 

De bijbehorende uitwijking van de veer moet corresponderen met de koor-
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deverlenging van het gewelf (Ekrit- fb)D, die per definitie horizontaal 

is en in fig. 2.6.4. door AB wordt voorgesteld. 

Fig. 2.~:1 
Het bevestigingspunt van de veer verplaatst zich van A naar C. Is de 

veerlengte veel groter dan de benodigde lengteverandering, dan bere

kenen we de lengteverandering van de veer als volgt: 

(i::krit- Eb)D {cos~ - sin~ tan(a - ~)}cos(~--~) 
(2.6.5.) 

De veerconstante per lengteëenheid berekenen we uit (2.6.5.) en (2.6.6.) 

{ 
cos (Cl' - ~ ) } 

('1P ~) . 
C, _ :, nn.n 

- '1Lk cos ( ~ - ~ ) 

p (î'b)~ - cos(a - f3 ) 

(2.6.7.) 

Voor een uitloop met lengte 1 (1 loodrecht op fig. 2.6.1) is de veer-

constante C = C' .1 (2.6.8.) 

De belasting van de elastische wand met een hoogte 

b max 
h ~ ( ) onder druk p is: cos O' -{3 

K = phl cos ( a - ~ ) (2. 6. 9.) 
0 

De voorspankracht van de veer 

K~: C • '1 L 
0 

K 
0 

cos(~-~) 

Hieruit volgt de voorspanweg 

hl cos ( Cl' - ( ) 

p cos(~-~) (2.6.10.) 



'1L = ~ 
o C' 

De totale veerweg is 

cos ( à - ~ ) 

cos ( [, - ~ ) 
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(2. 6. 11 . ) 

'1L = (Ekrit- Eb)D {cos~ - sin~ tan( a- ~)}cos([, - ~) + $- cos(a- 0 
cos([,-~) 

(2.6.12.) 

De totale veerkracht is 

K (2.6.13.) 

die met (7.17), (7.21) en (7.22) berekend kan worden. 

Voor de gevoeligheid van de veer op de gewelfbelasting is maatgevend 

de verhouding tussen de projecties van gewelfkracht en drukbelasting 

in de uitwijkrichting. Deze wordt het grootst wanneer de uitwijkrich

ting van de gewelftangente in de evenwichtstoestand valt, dus voor 

~ ,8 b. 

In dit geval komt het raakpunt B weer aan de oorspronkelijke bunkerkrom

me te liggen, zodat we deze voor iedere ~ kunnen gebruiken. Voor alle 

andere punten geldt dat natuurlijk niet. De raaklijn aan de kronune 

E = f ( i· cos ( ,8 - ~ ) kan met voldoende nauwkeurigheid als de raaklijn aan 

E = f ( v ) aangenomen worden. 

De kleinste veerkracht verkrijgen we, wanneer de werklijn van de veer 

met de uitwijkrichting samenvalt. De gevoeligste veer met de minimale 

veerkracht wordt dus verkregen wanneer ~ ,8 b. Dan wordt de veer-

constante per lengteëenheid welke we van index p voorzien: 

C' 
(3 

De voorspankracht is: 

K' 
0 

(2.6.14.) 

(2.6.15.) 

Door substitutie van (2.6.14.) en (2.6. ll.) in (2.6,15.) wordt ver

kregen 



K' 
0 

De voorspanweg 

LlL 
0 
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phlcos ( a - f3 b) (2.6.16.) 

(2.6.17.) 

De hoogte van de elastische uitloop dient groter genomen te worden dan 

de maximaal te verwachten dikte van het gewelf die als b < D aanmax ..... 2 
genomen wordt. 

Bovendien mag de grootste diameter van de e l astische ui tloop niet 

kleiner zijn dan de grootste overspanning (D ) die volgens relatie 
sp max 

(2.4.2. 14.) berekend kan worden, want anders zou de kans bestaan dat 

zich boven de elastische uitloop een stabiel gewelf vormt. 

De hoogte moet dus voldoen aan twee voorwaarden: 

h D 
>2cos(a -13) 

(2.6.18.) 

(Dsp)max - D 
h>------- (2.6.19.) 

2sina 

Bij bunkers met een lange uitloop (spleetbunkers) zal de elasti sche 

wand in segmenten verdeeld moeten worden. De veiligste l engte zou gelijk 

moeten zijn aan de korreldiameter. Voor het geval dat 1 > d is, zal het 

verende segment met de berekende veerconstante volgens (2.6.8.) o f 

(2.6.14.) niet voldoende uitwijken, omdat het gewelf niet de volle lengte 

van het elastisch segment bestrijkt. Dit behoeft echter geen bezwaar te 

zijn, want over de resterende lengte loopt het materiaal . en het gewe lf 

zal door de langslopende korrels toch verstoord worden. 

Is de belaste lengte 1 = dn, (waarin n ;a: 1 de minimale gewelflengte 
1 

aangeeft), dan geldt voor de veerconstante met C' volgens (2.6. 7 .) 

C'l 
1 

C'dn 

Voor goed lopende materialen kan 1 < n < 2 gekozen worden en 

voor materialen met een haakweerstand 2 < n < 4. Deze waarden zijn ont

leend aan een voorlopig onderzoek en zolang geen nauwkeurige gegevens be

schikbaar zijn moeten ze met voorzichtigheid gehan teerd worden. 

De waarde van n is ook afhankelijk van D/d. 
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De voorspanning werkt echter op de volle lengte van het segment en bij 

de kleiner geworden veerconstante wordt de voorspanweg groter. 

cos(a-[,) 
cos(s -~) (2.6.20.) 

De voorspankracht verandert natuurlijk niet en hiervoor geldt relatie 

(2.6.10.). 

BEREKENINGSVOORBEELD 

Bepaal een elastische uitloop voor een bunker van ertsblokken met een 

·· -korreldiameter van JO cm. 

Gegeven: p 1 kgf /cm2 

D 50 cm 

1 50 cm 

µ 0,3 

a = 30° 

Voor ertskorrels kunnen we een kleine haakweerstand aannemen en we kie

zen n = 2. De uitloop voeren we in twee segmenten uit van 1
1 

= 25 cm. 

Fig . 2 .6 .5 

De segmenten bevestigen we aan de bunkerwand zoals in fig.2.6.5. geschetst. 

We bepalen de veer voor optimale condities dus s = ~ = f3 b. 

Uit fig.2.5.3. vinden we voor 

a = 30° - E • 
krit µ = 0,3 0, 125 

Uit fig. 2.6.3. vinden we voor Ekrit 0, 125 Eb 0,06 

1) 1 , 8 
b 

Uit fig. 2.5.3. volgt voor Eb 0,06 - /3B 
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Voor de optimale veer geldt (grootste gevoeligheid en kleinste veerkracht ) 

Met behulp van relatie 2.6.14. vinden we voor 1 

timale veerconstante. 

1 ( 1'8 - 1) 0,8 
0 2(0,125 - 0,06)cos34 

2.0,065.0,83 

De veerconstante 

De voorspanweg 

LlL = 
ol 

ph'l 
C'l 

1 

7,4.20 

= pDl 
2C' l 

1 

De kritische uitwijking 

148 kgf/cm 

1 .50 .25 ........ 4 2 
2. 148 .......- ' cm 

LlLk . = E k . Dcos f3 = 0, 12. 50. 0, 83 i::::: 5 cm rit rit 

De totale veerlengteverandering 

LlL = Ll Lk . + Ll 1 J = 5 + 4, 2 rit o 9,2 cm 

De totale veerkracht per segment 

p C LlL 148.9,2 

De voorspankracht 

p 
0 

C LlL 
0 

148.4,2 

1360 kgf 

620 kgf 

1 = 2d 
1 20 cm de op-

7,4 kgf/cm/cm 

Plaatsen we per segment twee veren, dan wordt voor een veer: 

C 74 kgf / cm 

p 680 kgf 

LlL = 9,2 cm 
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Met deze waarde bepalen we de veerdimensies. 

Volgens nomogram - Dubbel I blz. 757 uitgave 1955 worden de veerdimen-

sies: draaddikte d 17 mm 

veerdiameter D 100 mm 

aantal windingen i 10 
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3 ~EXPERIMENTEEL ONDERZOEK 

3.1, OPZET VAN HET ONDERZOEKPROGRAMMA 

Uit het theoretisch onderzoek is gebleken, dat het niet mogelijk is 

het fenomeen van de gewelfvorming door theoretische beschouwingen 

volledig te voorspellen. De afhankelijkheid van een aantal factoren, 

onder andere de frequentie van de stabiele en dynamische gewelfvorming, 

de invloed van de uitloopdiameter en de uitloophoek op de frequentie 

van de gewelfvorming en de gewelfvorm zal uit onderzoekresultaten 

gevonden moeten worden. Het onderzoek dient bovendien het door de 

theoretische beschouwingen voorspelde te bevestigen. 

Het probleem van de gewelfvorming is in het algemeen een ruimtelijk pro

bleem, Bij een ruimtelijk gewelf kunnen echter moeilijk de vorm en het 

gewelfoppervlak, de hoeken met de uitloopwand en andere voor het gewelf 

van belang zijnde grootheden gemeten worden. Elke doorsnede van het ge~ 

welf zou een ander beeld vertonen, waardoor vergelijking van de gewel

ven met elkaar zeer moeilijk zou zijn. Bóvendien zou voor de stabili

teit van het gewelf de ongunstigste doorsnede bepalend zijn. De gewel

ven die zich het best voor d~ meiingen lenen zijn die welke ontstaan in 

een vlakke bunker van de diepte van een korreldiameter. Deze gewelven 

zouden als representatief voor gewelven die in een vlak-synunetrische 

bunker (spleetbunker) ontstaan beschouwd kunnen worden, Voor een ruimte

lijk gewelf in een vlak-symmetrisch geval gelden de grenswaarden gevon

den voor een vlak gewelf, alleen wordt de kans op het formerèn van een 

gewelf dat de gehele uitloop overkoepelt kleiner, en zou volstaan kun

nen worden met een onderzoek naar de frequentie van gewelfvorming als 

functie van het uitloopvlak. 

De korrelvorm en ~ spreiding van de korrelgrootte heeft ook invloed 

op de gewelfvorming. Om het aantal nodige waarnemingen tot een redelij

ke hoeveelheid te beperken, is de bol als korrelvorm gekozen en de kor

reldiameter constant genomen. Deze keuze kan gerechtvaardigd worden 

doordat de theoretisch gevonden grenswaarden van de stabiele gewelfvor

ming uitsluitend van de materiaaleigenschappen (wrijvingscoëfficiënt, 

elasticiteit) afhankelijk zijn. De invloed van de korrelvorm en van de 

spreiding van de korrelgrootte ten aanzien van de kans op vorming en 

stabiliteit van gewelven is de volgende: 
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De kans op gewelfvorming is bij bolvormige korrels groot in verge

lijking met korrels van onregelmatige vorm, omdat de positie van de 

korrels op het moment van het ontstaan van het gewelf, alsook daarna, 

geen rol speelt. De stabiliteit van een gewelf van bolvormige korrels 

is groter dan van korrels van onregelmatige vorm, omdat bij een even

tuele draaibeweging van de korrels de lengte van het gewelf niet ver

andert, Ten aanzien van de spreiding van de korreldiameter kan aan

genomen worden, dat de kans op gewelfvorming voor een korrelige mas

sa met een grote spreiding in de korrelgrootte kleiner is dan voor 

korrelige massa's met een kleine spreiding in de korrelgrootte (zie 

fig. 1.3.1.). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de resultaten van 

het onderzoek m.~ t__h_olvormige korrels veilig _t:oegepast mogen worden 

voor normale soorten stortgoed. Uit een vooronderzoek is gebleken, dat 

er metingen aan minimaal 100 gewelven per instelling nodig zijn om de 

verdelingskrommen van de gemeten parameters reproduceerbaar te krij

gen (gemiddelde waarden zijn op~ 2% nauwkeurig), hetgeen neerkomt 

op ruim 20.000 waarnemingen voor het opgestelde prograrrnna. 

Het is duidelijk dat met elke variabele het aantal waarnemingen een 

veelvoud wordt en het programma niet meer uitvoerbaar is, Om het 

mechanisme van de gewelfvorming te kunnen bepalen, is het noodzake

lijk geweest de bovengenoemde beperkingen te accepteren. De onder

zoekresultaten voor sommige aspecten van de gewelfvorming, zoals de 

grenzen van de stabiele gewelfvorming, zullen ondanks de gestelde be

perkingen ook voor praktische gevallen geldig zijn. Voor enkele an

dere aspecten, zoals de frequentie van stabiele en dynamische gewel

ven, is met het verkrijgen van een fenomenologisch beeld genoegen ge-

nomen. 

• 
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3,2, ONDERZOEK VAN STABIELE GEWELFVORMING 

In het gebied van de stabiele gewelfvorming werden de combinaties van 

instellingen van de uitloophoek en de uitloopdiameter zodanig gekozen. 

dat, waar mogelijk, voor elke uitloopdiameter bij vier uitloophoeken 

gemeten werd~ Het meetgebied werd begrensd door: 

a. de tijdsduur tussen optreden van twee opeenvolgende gewelven, 

Deze grens is gekozen bij een instelling waarbij bij doorstromen van 

50 kgf stalen kogels van 6 mm geen gewelf ontstaat, 

b, de beïnvloeding van het ontstaan van gewelven door het verstoren 

van gewelven. Deze treedt op bij zeer kleine verhoudingen van uit

loopdiameter tot de korrelgrootte. 

In figuur 3,2,I, zijn het meetgebied en de gekozen instellingen in tabel-

vorm weergegeven. 

D/d 
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75 
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)( )( x -x l( - geen stabiel gewelf 

Bij deze instellingen werd de vulhoogte H van de bunker (fig.3.2,3,) 

constant gehouden; bij elk gemeten gewelf was H = 500 cm, zodat de druk 

van het stortgoed op de gewelven voor alle metingen constant bleef, 

Voor het vastleggen van de vorm van het gewelf bij een groot aantal 

waarnemingen zijn enkele kenmerkende grootheden gekozen, die de vorm 

zo goed mogelijk vastleggen en die snel gemeten kunnen worden; hiervoor 

zijn de volgende grootheden gekozen (zie ook fig. 3,2,2,). 

k - het aantal kor re ls van de onderste laag waaruit het gewelf is 

opgebouwd: 

D - de horizontal e projektie van de overspanning van het gewelf: sp 
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de hoogte van de wandcontactpunten en de maximale hoogte van 

de brug t.o.v. het uitloopvlak: 

- de gewelfdikte, uitgedrukt in het aantal lagen korrels: 

- de gewelfhoek, de hoek tussen de horizontaal en de verbindings-

lijn van de zwaartepunten van een wandbol en de.daarnaast gele

gen gewe lfbo 1. 

Osp. 

Fig 3 .2 .2 

Als maat voor de frequentie van de stabiele gewelven wordt het gewicht 

van het stortgoed gemeten dat tussen twee statische gewelven uitstroomt, 

~G. Indien bij constante bunkerwandhoek de uitstroomopening wordt ver

groot, zal de frequentie afnemen en ~G uiteraard toenemen. 

Voor het berekenen van de uitloopsnelheid werden~G en de tijd gemeten 

die verloopt tussen het verbreken van een gewelf en het ontstaan van 

het volgende stabiele gewelf ~t. 

De metingen werden verricht met een spleetvormige bunker (fig. 3.2.3.). 

Deze is 600 mm hoog, 300 nnn breed, terwijl de diepte gelijk is aan de 

korreldiameter (6 mm). Voor- en achterwand zijn terwille van de zicht

baarheid van de gewelven en het stromingspatroon uitgevoerd van perspex; 

de instelbare zijwanden zijn van messing in verband met goede elektrische 
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geleiding die nodig is voor de meting van de tijd tussen de twee gewelf

vormingen die in deze paragraaf nog ter sprake komt, Iedere in te stel

len bunkerwand wordt gevormd door 2 messing driehoeken met tophoeken 

van 15~ 30~ 45~ 60°en 75° die ten opzichte van elkaar verschoven kun

nen worden, zodat de uitloopbreedte van de bunker met behulp van enig~ 

afstandplaatjes op 0,1 mm nauwkeurig ingesteld kan worden tussen Oen 

40 mm. De uitgestroomde hoeveelheid stalen kogels wordt gemeten met 

een Mettlerbalans op 1 gf nauwkeurig. 

Bij die uitloopdiameters waarbij de tijddt groter is dan vijf seconden, 

kan deze met behulp van een stopwatch gemeten worden, 

Voor kleinere diameters en dientengevolge kleine uitlooptijden is deze 

methode te onnauwkeurig, zo niet onmogelijk. Voor metingen bij deze 

instellingen werd gebruik gemaakt van het waargenomen feit dat de elek

trische weerstand van de bunkerinhoud bij een lopende bunker veel gro

ter is (bij benaderingoo) dan bij een verstopte (stilstaande inhoud) 

bunker. Het ontstaan van een gewelf kan dus waargenomen worden door het 

meten van de elektrische weerstand, Voor deze instellingen wordt ge

bruik gemaakt van een fotorecorder. Over de tegenovergestelde uitloop

wanden wordt een gelijkspanning aangelegd van 1 volt. Wanneer er een 

stabiel gewelf ontstaat sluit deze de stroomkring en zal de galvanome

ter van de in serie geschakelde fotorecorder onder deze spanning zijn 

volle uitslag geven. 

De recorder geeft per instelbare tijdseenheid een lichtflits waardoor 

de tijdas op het lichtgevoelige recorderpapier ingesteld kan worden 

afhankelijk van de papiersnelheid, Uit de geregistreerde spanning over 

het gewelf als functie van de tijd kan de uitlooptijd tussen twee sta

tische gewelven op eenhonderdste seconde nauwkeurig bepaald worden, 

De gewelfhoeken worden met een hoekmeter op een halve graad nauwkeurig 

gemeten, 

De hoogten h
1

, h
2 

en h
3 

zijn afgelezen op een strook mi:limeterpapier 

die aan de achterkant van de bunker bevestigd is. De geringe nauwkeu

righeid van de metingen is geen bezwaar, daar deze gegevens alleen ge-

bruikt worden om een indicatie te krijgen van het al of niet symmetrisch 

zijn van de gevormde gewelven. 

De overspanning wordt bepaald met een schuifmaat. 
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Fig. 3.2.3 Meetopstelling voor stabiele gewelfvorming 



113 

In fig. 3.2.4. zijn enkele waargenomen gewelven bij verschillende 

uitloophoeken weergegeven. 

Fig. 3.2.4 Voorbeelden van gewelven bij verschillende uitloophoeken 

Als illustratie van de verscheidenheid van gewelfvormen en andere para

meters zijn in fig. 3.2.5. enkele gewelven bij constante uitloophoek 
0 

van 90 weergegeven, omdat de spreiding van de te meten grootheden bij 

deze hoek het grootst is. 

Fig . 3 . 2 . 5 Voorbeelden van gewelven bij een uitloophoek van 90° 
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3.2.1. DE GEWELFHOEK (VERDELINGSCURVEN EN GRENSWAARDEN) 

De gemeten gewelven zijn meestal asynnnetrisch geweest, hetgeen betekent, 

dat voor elk gewelf twee hoeken gemeten zijn in de twee steunpunten. 

Bij het opzetten van verdelingscurven is geen onderscheid gemaakt tus

sen de hoeken in het linker en rechter steunpunt (zie fig. 3.2.2,) zo

dat per instelling een verdelingscurve van 200 waarnemingen ontstaat. 

In fig. 3.2.1.l. zijn de verdelingscurven van de gewelfhoek voor de ge

kozen instellingen weergegeven. 

Zoals bij theoretische beschouwingen is voorspeld (hoofdstuk 2.3) zijn 

__ de grenswaarde11 _en de verdelingscurven onafhankelijk van de uitloopdia

meter voor een constante uitloophoek, hetgeen in fig. 3.2.1,1. duide-

lijk te zien is. Alle verdelingscurven voor a 0 30 , vertonen een 

voorkeurshoek. De plaats van de piek in de verdelingscurve is afhankelijk 

van de hoek van de uitloopwand. De voorkeurshoek ontstaat doordat de 

pijler van het gewelf volgens de dichtste bolstapeling is opgebouwd 

en zodoende zeer stabiel is (fig. 3.2,1.2.). 

De voorkeurshoek kan uitgedrukt worden door de relatie: 

([3~ = a - 30° voorkeur (3. 2. 1. 1.) 

Het feit dat bij a = 30° de voorkeurshoek niet onafhankelijk is van 

de uitstroombreedte, is te verklaren doordat de voorkeurshoek nul gra

den bedraagt. Deze weinig stabiele situatie kan nog wel optreden bij 

een kleine uitstroomopening en daarbij behorend minimaal aantal korrelp, 

maar kennelijk steeds minder frequent voor grotere diameters en groter 

aantal korrels (bijlage 16). Dat de voorkeurshoek alleen optreedt 

voor a<30° wil zeggen dat de gewelfhoek positief moet zijn, hetgeen 

zonder meer noodzakelijk is voor een symmetrisch stabiel gewelf. Alleen 

bij asynnnetrische gewelven komen negatieve gewelfhoeken voor. Aangezien 

de verdelingscurven voor de gewelfhoek alleen onafhankelijk van de uit

loopdiameter zijn, is het mogelijk de verdelingscurven van de verschil

lende uitloopdiameters van één ingestelde bunkerwandhoek samen te stel

len zodat curven van 600 (800 voor~ ~ 3,5) waarnemingen ontstaan (zie 

fig. 3 • 2. 1 • 3 • ) • 
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Fig. 3.2.1.2 

Immers, bij willekeurig stortgoed komen, binnen bepaalde grenzen, ver

schillende korre1diameters voor. Indien de pijler van het gewelf nu 

eveneens versterkt wordt door een zo gunstig mogelijke ligging van de 

korrels, zal, door de diverse combinatiemogelijkheden van de gunstig 

liggende korreldeeltjes met verschillende vorm en afmetingen, de voor

keurshoek kunnen optreden over het gehele ~ - interval, De verdelings

curve van de gewelfhoek zal dan niet zulke sterke uitschieters meer 

vertonen, Voor de toepassing van de hier gevonden resultaten omtrent 

de gewelfhoek die optreedt bij materialen met niet constante korrel

grootte, is het van belang de verdelingscurve van de gewelfhoek te we

ten zonder voorkeurshoek. 

Om het verloop van de gewelfhoek zonder de voorkeurspiek te bepalen 

zijn de verdelingscurven in fig. 3.2.1 .4. cumulatief uitgezet op waar

schijnlijkheidspapier. Deze curven bestaan bij benadering uit twee 

rechte stukken, hetgeen wijst op een normaalverdeling. 

De verklaring voor het afwijken van de normaalverdeling van gewelfhoe

ken voor sommige instellingen (b.v. a = 30°) is de volgende: 

Bij deze gedeelten van het onderzoek zijn alleen stabiele gewelven ge

meten. Deze kunnen als een speciaal geval van de dynamische gewelven op

gevat worden, Indien aangenomen wordt, dat een bepaald percentage van 

elk type van de gewelven stabiel wordt, dan verloopt de verdelingscurve 

voor stabiele gewelven gelijkvormig met de verdelingscurve voor dyna

mische plus stabiele gewelven, zoals in fig. 3,2, 1,5, door de krommen 

a en b is weergegeven. Voor het geval dat een gedeelte van de gewelven 

waarbij kans op stabiliteit bestaat langs de wand moet afglijden, omdat 

vanwege de te grote hoek tussen de gewelflaag en de wand geen wrijvings

evenwicht kan ontstaan, wordt een verdelingscurve van stabiele gewelven 

verkregen die niet syrnp1etrisch is, zoals door kromme c in fig. 3.2.1.S. 

is weergegeven, 
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a 

Fig 3.2.1.5 

Verdelingskromme voor de gewelfhoeken 

van : 

a-dynamische en stabiele gewelven . 

b_ gewelven met een kans op het stabiel 

Zijn 

c_stabiele gewelven begrensd door de 

voorwaarden voor het afglyden langs 

de wand . 

De horizontale afstand tussen beide delen van de in fig.3.2. 1.4. weer

gegeven krommen, voor en na de sprong ter hoogte van de voorkeurshoek, 

geeft het percentage aan van het aantal gemeten gewelfhoeken dat gevormd 

werd ten gevolge van de gunstige ondersteuning van de gewelfvoet. Dit 

percentage is in tabelvorm in fig. 3.2.1.4. weergegeven. 

In fig. 3.2.1 .3. is in de verdelingskrommen dit gedeelte aangeduid met 

een horizontaal streepje. 

De integrale frequentieverdeling zonder de voorkeurshoek is in 

fig. 3.2.1.6. weergegeven. Bij benadering kan hier van een normaalver

deling gesproken worden. De snijpunten van de rechten met de 50%-lijn 

geven de gemiddelde gewelfhoek aan (zonder voorkeurspiek). In hoofd~ 

stuk 3.2.4. zal worden aangetoond, dat de gemiddelde waarde van de ge

welfhoek overeenkomt met die wanneer de gewelfkracht loodrecht op de 

uitloopwand gericht is, hetgeen ook te verwachten is omdat dit ten aan

zien van het wrijvingsevenwicht de meest stabiele situatie is. Om dit 

te kunnen aantonen zijn de resultaten van de metingen van het aantal 

korrels en de overspanning nodig, zodat hier alleen met deze vermel

ding volstaan wordt. Op dit moment kan alleen één punt aangegeven wor

den waardoor de kronune van de gemiddelde gewelfhoek moet gaan. Voor 

a = - p valt de gemi ddelde, de max i male en de minimale gewelfhoek sa

men en hie rvoor geldt: 

-Jft_ *' - ~! f3 - f3 max - f3 min 0 (3.2.1.2,) 

Het spreidingsgebied wordt bepaald door de in hoof dstuk 2.3. gevonden 

relaties (2.3.1,), (2.3.4,) en (2.3.6.). 
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Het meten van de richting van de gewelfkracht op de uitloopwand, ge

geven door relatie (2,3,1.) is zeer moeilijk. Veel nauwkeuriger kan 

de hoek tussen de raaklijn aan de eerste twee bollen en de horizon

taal gemeten worden (zie fig. 3.2.2,). 

De maximale hoek van de raaklijn aan de eerste twee kogels wordt in 

de grenssituatie van het evenwicht voor een onbelaste randbol gegeven 

door: 

* f3* f>max = krit a + 2 P (3.2.1.3,) 
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In (3.2.1 .3.) is p de kleinste van de voor materiaal-op-wand en mate

riaal-op-materiaal geldige wrijvingscogfficignten. 

In de voor dit onderzoek gebruikte bunker zijn de uitloopwanden van 

messing geweest en werden stalen kogellagerkogels van 6 mm toegepast. 

De gemeten bewegingswrijvingscogfficignten: 

stalen kogels-op-messing 

kogel-op-kogel 

-µwm= 0,185 - Pwm= I0,5° 

-µmm= O, 132 - P mm 7 ,50° 

Hiermee wordt de maximale gewelfhoek bepaald: 

1,* = Q' + 150 
1-'max 

De grenzen volgens (2.3.4.) en (2.3.6.) blijven gelden en worden hier 

ter wille van een beter overzicht herhaald: 

* * P min = - f3 max (3.2.I,4.) 

o * D sin(90 - a - /3) ~ Icos a (3.2.1,5.) 

In fig. 3.2. 1.7. zijn deze grenzen voor de omstandigheden van uitge

voerde experimenten weergegeven. Uit de waarnemingen zijn de minimale 

en maximale gemeten gewe lfhoeken in de figuur gebracht. Deze punten 

kunnen bij benadering door rechten verbonden worden die dan de expe

rimenteel gevonden grenskrommen voor de gewelfhoeken weergeven. Deze 

krommen lopen op vrij kleine afstand parallel aan de theoretische 

grenskrommen, waaruit geconclud eerd mag worden dat de theoretisch af

geleide relaties de werkelijkheid goed benaderen. De spreiding en de 

gemiddelde waarde van de gewelfhoek kunnen als een maat voor het ge

vaar van de stabiele gewelfvorming beschouwd worden. Zoal ~ uit fig. 

3.2.I .7. te zien is, is het gebied van de stabiele gewe lfvorming bij 

grote re uitloophoe ken groter dan bij kleinere . 
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3.2,2. AANTAL KORRELS IN HET GEWELF (DE BOOGLENGTE) 

Voor elke ingestelde waarde van de uitloopbreedte en de uitloophoek is 

de verdelingscurve van het aantal kogels waaruit het gewelf ~estaat in 

fig. 3.2.2.1. weergegeven. Alle waargenomen gewelven zijn uit één laag 

kogels opgebouwd geweest, zodat het aantal kogels in een gewelf ook een 

maat voor de gewelflengte is (zie ook hoofdstuk 3.2.4.). 

Uit een aantal dubbel uitgevoerde waarnemingen (voor D/d = 3,5) bleek, 

dat de gemiddelde waarde van het aantal kogels door 100 waarnemingen 

met een nauwkeurigheid van ~ 2% bepaald kan worden, 

De meest voorkomende waarde heeft de neiging zich voor kleinere uit

loophoeken bij kleinere k's in te stellen, Dit kan verklaard worden 

doordat bij een steilere uitloopwand (a klein) de uitloopsnelheid en de 

kinetische energie van het stortgoed groter zijn dan bij een vlakkere 

uitloophoek, onder voorwaarde dat de uitloopbreedte in beide gevallen 
gelijk is. 

Bij een bunker met steile uitloopwanden zijn dus stabielere gewelven 

nodig, wil de bunkerinhoud tot stilstand komen. Het is aannemelijk dat 

de gewelven die uit een klein aantal korrels zijn opgebouwd een meer 

vloeiend verlopende welflijn hebben, dus ook stabieler zijn dan de ge

welven bestaande uit een groot aantal korrels, zodat het te verwachten 

is dat voor kleinere uitloophoeken het meest voorkomende aantal korrels 

waaruit het gewelf is opgebouwd de minimale waarde nadert. 

Uit fig. 3.2.2,I. is tevens te zien, dat het maximaal voorkomende aan

tal kogels nauwelijks afhankelijk is van de uitloopbreedte en in hoofd

zaak bepaald wordt door de uitloophoek. 

De kleine verschillen in de gevonden maximale waarden zijn te verklaren, 

doordat het aantal waarnemingen per instelling vrij klein is. Een be

tere benadering van de verdelingskromme wordt verkregen door de waarne

mingen van alle uitloopdiameters bij constante uitloophuek samen te 

voegen - uit het identieke verloop van de krommen mag dit als toelaat

baar beschouwd worden - zoals in fig. 3.2.2,2. weergegeven, Het mini

male aantal kogels wordt uitsluitend door de uitloopgrootte bepaald, 

onafhankelijk van de uitloophoek en kan weergegeven worden door de 

relatie: 
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k .!?. ( ) min ;as d 3,2,2,l. 

waarin k . het eerstvolgende gehele getal is. min 

In fig. 3.2.2.2 komen de krommen voor de minimale, de gemiddelde en 

de maximale waarde in een punt uit ( a = - P. k = 2) , hetgeen 
wm 

theoretisch voorspeld is geweest (zie hoofdstuk 2,4.2). 

Het absolute minimum aantal korrels van het gewelf is dus: 

(Kmin)abs 2 (3.2.2.2.) 

Voor de condities van het onderzoek volgt, dat de krommen voor de mini

male, de gemiddelde en de maximale waarden van k door het punt (k = 2; 

a = -p~ -8,5°) moeten gaan, hetgeen ook het geval is, · 

De vorm van de verdelingskrommen lijkt bij grotere uitloophoeken op de 

normaalverdelingskromme en bij kleinere uitloophoeken op een afgekapte 

normaalverdelingskrorrnne. 

Het ontbrekende gedeelte zou gevonden ziJn, indien de metingen ook in 

het gebied van 2 < J < 3 verricht waren. Indien de gevonden verde-

lingskrommen als een gedeelte van de door k = 2 en k begrensde max 
normale verdelingskronnnen geïnterpreteerd worden, dan heeft de nor-

male verdelingskromme de gemiddelde waarde van 

(3.2.2,3,) 

Indien deze veronderstellingen juist zijn, dan moeten de experimenteel 

gevonden verdelingskrommen,die als een gedeelte van de normaalverdelin

gskromme geïnterpreteerd worden, op het waarschijnlijkheidspapier uit

gezet, rechten zijn, hetgeen in het volgende aangetoond zal worden. 

De gemiddelde waarde van k die bij de volledige normale verdelings

kronnne zou behoren is volgens relatie (3,2.2.3.) berekend en in fig. 

3.2.2.2. weergegeven. Voor verdere verwerking voor meetresultaten 

wordt aangenomen dat het aantal waarnemingen rechts van k1 , 50% van 

het aantal waarnemingen voorstelt behorende bij de halve verdelings

kromme, In fig. 3.2.2.3, zijn de waarnemingen op waarschijnlijkheids-



126 

1100 waa.rnemingen 

6 7 8 9 10 11 12 k 

a =-P = -10,5' 

Fig3.2.2.2 

Verdelingskrommen voor aantal bollen In een gewelf 
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papier uitgezet en zoals te zien is, kunnen de verkregen punten door 

een rechte met een oorsprong bij k = 2 weergegeven worden, waarmede 

de juistheid van de veronderstellingen aangetoond is. 

Het verloop van de experimenteel gevonden grens voor k wordt goed max 
weergegeven door de theoretisch gevonden grens volgens relatie (2.4.2.11 .) 

Bij kleinere wrijvingscoëfficiënten, zoals geldig voor bij dit materiaal 

gebruikte materialen (p = 10,5, p 
mm mm 

= 7,5°)dient volgens het theore-

tisch voorspelde in de relatie (2,4,2, Il) voor het maximale aantal kor-

rels pmm c(pmm)/ pwm = 1 gesteld .te worden, Deze grens is bij 3,2.2,2. 

naast de experimenteel gevonden grens voor k weergegeven, waaruit te max 
zien is dat de theoretisch gevonden grens voor k de werkelijkheid max 
goed benadert. 

Om de onafhankelijkheid van het maximale aantal korrels bij klei

~~~~nere uitloophoeken/"is een onderzoek \ van begrensde omvang) bij 

uitloophoeken van 0°, 5° en 10° ingesteld, waarbij in alle gevallen 

een k = 4 is gevonden,hetgeen met het theoretisch voorspelde 
max 

correspondeert. 

Bij grotere uitloophoeken is de spreiding van voorkomende k's groter 

en is de kans dat bij 100 waarnemingen de maximale waarde waargenomen 

wordt klein (volgens fig. 3.2.2.3 kleiner dan 0, 1%), waardoor de afwij

king van de experimenteel en theoretisch gevonden functies voor k = k(a) 

verklaard kan worden. 

Uit fig. 3.2,2.3, volgt dat de kans voor het waarnemen van de extre-

' me waarden van dek s kleiner is dan 0,1%, Hieruit volgt dat het niet 

te verwachten is dat bij elke instelling de maximale waarde waarge

nomen wordt omdat het aantal waarnemingen (100) daarvoor te klein is. 

Wel te verwachten is,dat bij één van de instellingen de maximale· 

waarde optredt omdat het totale aantal waarnemingen ( ongeveer 2400) 

vrij groot is. 

Het verloop van de kromme voor k zal in het onderste gedeelte ook max 
onafhankelijk zijn van de vorm van de korrels, omdat voor 3 < k < 4 voor 

de stabiliteit van het gewelf in hoofdzaak het evenwicht aan de wand en 

voor k = 2 uitsluitend het evenwicht aan de wand bepalend is, 
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3.2.3. DE OVERSPANNING VAN HET GEWELF 

De overspanning van het gewelf heeft een nauwe samenhang.met de gewelf

hoeken het aantal korrels in het gewelf. Wanneer de vorm van het ge

welf bekend is kunnen de overspanning uit de gewelfhoek en het aantal 

korrels berekend worden. Zoals eerder vermeld, kunnen de gewelven voor

al bij grotere uitloophoeken zeer uiteenlopende vormen aannemen. Voor 

kleinere uitloophoeken kan de gewelfvorm door de cirkelböog benaderd 

worden, zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken. 

Voor een cirkelboogvormig gewelf (zie fig. 3.2.2.) kunnen voor gegeven 

a en ~krit de grenzen gevonden worden waarbinnen de overspanning van 

een uit k kogels bestaand gewelf moet blijven. 

k.180°sin~k* . /-' rit D 
< ~<k 

d 
(3.2.3.1.) 

De bovenste grens is bepaald door een recht gewelf en de onderste grens 

door een gewelf dat zich op de grens van het wrijvingsevenwicht aan de 

wand instelt. Indien de uitloopdiameter groter is dan de onderste grens, 

dan wordt de minimale overspanning gelijk aan de uitloopdiameter. 

Als illustratie van de meetresultaten zijn de verdelingskrommen voor 

gevonden overspanningen, gesplitst naar het aantal kogels in het gewelf, 

in fig. 3.2.3.1. voor a = 60° en in fig. 3.2.3.2. voor J = 3,5 weer

gegeven. Terwille van een beter overzicht zijn de figuren gesplitst 

voor even en oneven k's. 

De grenzen volgens relatie (3.2.3.1 .) zijn in fig.3.2.3.1. voor elk van 

de voorkomende k's aangeduid; er blijkt uit dat de spreiding van de re

sultaten door deze grenzen goed wordt weergegeven. 

In het algemeen blijkt uit fig. 3.2.3.1. dat voor een bepaald aantal 

kogels van het gewelf de overspanning nauwelijks afhankelijk is van de 

uitstroombreedte. Daar de overspanning altijd groter is clan de uitloop

breedte zal in deze grenssituatie de overspanning met de diameter toe

nemen. In hoofdstuk 3.2.2. hebben we gezien dat voor kleine waarden 

van a het aantal kogels zeer dicht bij zijn minimale waarde ligt; een 

gevolg daarvan is dat ook de gemiddelde overspanning zijn minimum nadert. 

Uit fig. 3.2.3.1. is te zien, dat de spreiding van de overspanning toe

neemt bij groter wordende uitloophoek, hetgeen ook voor een bepaalde k 

uit relatie (3.2.3.1 .) volgt. 
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Dat het totale spreidingsgebied voor alle voorkomende k's bij toenemen

de uitloophoek toeneemt, is te verwachten omdat het maximale aantal 

korrels, zoals in hoofdstuk 3.2.2. te zien is, ook toeneemt bij toene

mende uitloophoek. 

Het is opmerkelijk dat, ondanks het kleine aantal waarnemingen voor 

een bepaalde k de verdelingskronnnen op de normale verdelingskromme 

gelijken, vooral in die gevallen waarin het spreidingsgebied binnen 

het meetgebied valt. 

Zoals uit het voorgaande blijkt, is de maximale overspanning onafhan

kelijk van de grootte van de uitloop. Alleen de kleinste overspanning 

wordt door de uitloopgrootte bepaald. De resultaten van de waarnemingen 

kunnen voor een constante hoek samengevoegd worden. 

De gemiddelde waarden van de overspanning zijB naast de theoretische 

maximum-grens volgens relatie (2.4.2.12.) en(~ds) . = 2 in fig. 3.2.3.4. 
min 

weergegeven. 

In fig. 3.2.3.3. zijn de meetresultaten door middel van de gemiddelde 

overspanning voor constant aantal korrels opgenomen. Hieruit is duide

lijk te zien dat de gemiddelde waarde van de overspanning onafhankelijk 

is van de grootte van de uitloop. De afwijking vaq de rechte bij klei

nere k's en naar verhouding grotere uitloopdiameters kan daardoor ver

klaard worden, dat de weergegeven gemiddelden betrekking hebben op de 

gemeten afgekapte normale verdelingskronnne. 

Voor kleinere k's en relatief grote uitloopdiameters zijn de waarne

mingen begrensd door de uitloopgrootte, zodat niet de volledige ver

delingskromme waargenomen kan worden. Hierdoor komt het gemiddelde 

van de waarnemingen hoger te liggen. Wanneer de waarnemingen tot een 

door de uitloopgrootte afgekapte normale verdelingskromme behoren, 

dan moet het gemiddelde de minimale waarde naderen, hetgeen uit fig. 

3.2.3.3. ook te zien is. De in fig. 3.2.3.4. aangegeven punten voor 

de gevonden maximale overspanning zijn vrij sterk verstrooid, hetgeen 

te verklaren is, doordat het niet noodzakelijk is de maximale waarden 

bij honderd gemeten gewelven waar te nemen. Bovendien is het gebied 

van mogelijke overspanningen bij grotere uitloophoeken ook gr9ter zo

dat het aantal waarnemingen in de buurt van de grenswaarden relatief 

kleiner is. Bij kleinere uitloophoeken is het dus waarschijnlijker 

dat de juiste waarde van de maximale overspanningen waargenomen wordt. 
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Voor het bepalen van de grens van maximale overspanningen is uitgegegaan 

van de gegevens voor 1 s0 < a < 30°. 

a.o 
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Fig 3.2.3 .4 . 

. Overspanning van het gewelf 

0- gemiddelde 

X- maximaal 

®- theoret isc.h 
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d 

DD grens wordt benaderd door de rechte die loopt door het punt 

( dsp = 2; a= - P ) en door dat waarnemingspunt dat de grootste L1D /L1 a: 
. sp 

geeft, zodat alle gevonden maxima van de overspanning in het spreidings-

gebied komen te liggen dat gegeven wordt door de experimenteel gevonden 

maximumgrens en de theoretisch gevonden minimumgrens. 

Een controle op de juistheid van de expfirimenteel gevonden maximumgrens 

is. dat deze in de buurt van het punt (~ = 2; a = -p) dezelfde helling 

heeft als de theoretisch afgeleide grens, maar ook dezelfde helling als 

de grens voor het aantal kogels (fig. 3.2.2.2.). 
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Alle drie de grenzen zijn in fig. 3.2.3.4. getekend, en zoals hieruit 

te zien is, lopen de krommen voor kleine a's naar elkaar toe. 

Hieruit mag geconcludeerd worden dat de experimenteel gevonden kromme 

de werkelijkheid goed benadert. 

Ook hier kunnen de onderzoekresultaten voor niet-bolvormige korrels 

toegepast worden, omdat bij kleinere uitloophoeken de stabiliteit van 

het gewelf in hoofdzaak door het evenwicht aan de uitloopwanden bepaald 

wordt en voor k = 2 uitsluitend door het evenwicht aan de wand. Hieruit 

mag gesteld worden, dat onafhankelijk van de korrelvorm, de kromme voor 

de maximale overspanning bij kleine uitloophoeken dezelfde gradiënt 

zal hebben. Het beginpunt is beBaald door de wrijvingscoëffic:iënt en 

ligt op de rechte gegeven door ~ 2 in het punt a = -p. 
d 

Uit de waarnemingen (fig. 3.2.3.4.) volgt voor de helling van de maxi-

mumgrens: 

D 

d(-p-) 

da const. 0, 143 (3.2.3.2.) 

De maximumgrens voor de overspanning is gegeven door de relatie 

2+c(a+p) (3.2.3.3.) 

Met het in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 2.4.2. verworven inzicht is het 

mogelijk een uitloop zodanig te ontwerpen dat nog bij zeer kleine uit

loopopeningen storingsvrij uitlopen verzekerd is. Als voor een uitloop 

de eis gesteld wordt, dat voor elke doorsnede voldaan moet worden aan 

de relatie 

~ 
da A 

Met randvoorwaarden 

x = o, 7r 

2' 

(3.2.3.4.) 

(3.2.3.5.) 

is de oplossing van de differentiaalvergelijking (2.4.2.18.) 



135 

x 

y y + A(arcsin e A - !!.) 
0 2 (3.2.3.6.) 

geldig voor 0 < a < 90°. 

Uit de bovenstaande relatie volgt voor x = oo dat ~ = tg a = O, het-
dx 

geen betekent dat een uitloop die in een rechte pijp uitmondt oneindig 

lang zou moeten zijn. De functie verandert echter zeer snel zodat de 

diameter van de uitloop snel zijn minimale waarde (voor a = O) nadert, 

dus praktisch na zee~ korte bouwlengte de minimale diameter heeft. 

Voor A>C, wat volgens relatie (3.2.3.2.) bepaald wordt, zou een uit-

loop verkregen worden waarbij in elke doorsnede een even grote kans op 

gewelfvorming zou zijn. 

Voor A< C wordt een uitloop verkregen, waardoor gewelfvorming uitge

sloten is. 

Voor een wrijvingscogfficignt vanµ =0,18, zoals geldt voor staal op 

messing, kan een uitloop van % = 4 en a = 15° (zie figuur 3. 2. 3. 5.) 

verkregen worden zonder dat stabiele gewelfvorming optreedt. Met behulp 

van een model, zoals in fig. 3.2.3.5. weergegeven, is door onderzoek de 

juistheid van de berekeningen gecontroleerd en bevestigd. 

Fig 3.2.3.5 

In vele praktische gevallen kan door de toepassing van de voorgestelde 

uitloop de massastroom tot de gewenste grootte teruggebracht worden, 

zodat een uitlooporgaan kan vervallen, waardoor de installatie eenvou

diger en goedkoper wordt. Het is ook mogelijk de werking van bestaande 
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bunkers te verbeteren door de uitloop te wijzigen, zodanig dat in het 

inwendige van de uitloop platen aangebracht worden zodat het verloop van 

de uitloop aan relatie (2.4.2. 18.) voldoet, hetgeen in fig. 3.2.3,6, 

schematisch is weergegeven. 

Het grote voordeel van deze oplossing is, dat aan de uitwendige dimen

sie van de uitloop niets verandert, zodat eventuele uittrekorganen of 

andere installaties ongewijzigd gehandhaafd kunnen worden, 

Fig 3.2 .3.6 

___ oorspronkelijke uitloop 

l'-al'-----·· verbeterde uitloop 
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3.2.4. DE VORM EN HET BELASTINGSPATROON VAN HET GEWELF 

Zoals in vorige hoofdstukken besproken, neemt het gewelf een vrij wil

lekeurige vorm aan en van een continue belasting kan bij kleine aantal

len korrels in een gewelf dan ook geen sprake zijn. Het was ook niet 

doenlijk, door de metingen de verscheidenheid van de gewelfvormen vast 

te leggen. De grenstoestanden konden echter door metingen aangetoond 

worden, zoals uit de vorige hoofdstukken blijkt. 

In het volgende zal aan de hand van gemeten grootheden getracht worden 

de vraag, welke gemiddelde vorm de gewelven aannemen, te beantwoorden. 

De beschouwingen zullen beperkt blijven tot de vergelijking van de 

meetresultaten met een gewelf waarin de contactpunten van de kogels 

op een cirkelboog of parabool liggen. 

Een symmetrisch gewelf bestaande uit "k" korrels is,wanneer de gewelf

vorm bekend is, volledig bepaald voor gegeven overspanning en gewelfhoek. 

Het lijkt aannemelijk, dat de gemiddelde waarde van de gewelfhoeken die 

is, die overeenkomt met de situatie waarin de gewelfkracht loodrecht 

op de uitloopwand gericht is. Ten aanzien van het evenwicht aan de wand 

is dat de meest stabiele situatie. 

Voor een cirkelboogvormig gewelf bestaande uit k korrels, geldt voor de 

bovengeschetste situatie en notaties zoals in fig. 3.2.4.1. 

* k - 2 
{J = k a (3.2.4. 1.) 

De overspanning voor een cirkelboogvormig gewelf onder bovengenoemde 

condities wordt weergegeven door de relatie 

D 
~= 2(cosa + 1) 

d 

1h.<k-2) 

L 
n :1 

2n a 
co5k (3.2.4.2.) 

Voor parabolische gewelven wordt voor de gewelfhoek een transcendente · 

vergelijking verkregen. Het kleine aantal nodige oplossingen is gra

fisch gevonden, de uitwerking daarvan wordt hier achterwege gelaten 

en in de desbetreffende figuren alleen het resultaat van de oplossingen 

in grafische vorm weergegeven. 
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Als meest representatieve gewelven kunnen de gewelven voor a = constant 

met een aantal kogels genomen worden die met de gemiddelde waarde over-
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eenkomen. Aangezien deze gewelven in het midden van het mogelijke sprei

dingsgebied vallen, zijn de waargenomen krommen het meest volledig en 

benaderen ze de werkelijkheid het best. 

In fig. 3.2.4.2. zijn de resultaten van berekeningen weergegeven voor 

de gewelfhoek voor een parabolisch cirkelboogvormig gewelf met een ge

middeld aantal kogels k, dat met behulp van fi-g. 3.2.2.2. gevonden kan 

worden. 

De experimenteel gevonden gemiddelde gewelfhoeken (fig. 3.2.1.5.) zijn 

in fig. 3.2.4.2. ingetekend en zoals te zien is, liggen zij dicht bij 

de kromme van de cirkelboogvormige gewelven. Voor kleinere uitloophoe

ken worden de meetresultaten ook door een parabool goed benaderd, om

dat voor de in dit gebied voorkomende kleine ~'s de afw~jking van de 

parabool van de cirkel zeer gering is. 
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Fig 3.2!13 

---:berekend volgens parabool 

-: berekend volgens cirkel 

X: gemeten 



140 

In fig. 3.2.4.3. zijn behalve de meetresultaten ook de resultaten van 

de berekeningen van de overspanning van de cirkelboogvormige en para

bool vormige gewelven weergegeven, waaruit te zien is dat de uit meet

resultaten verkregen punten praktisch op de kromme liggen die voor 

cirkelboogvormige gewelven geldt. 

Uit beide figuren volgt ondubbelzinnig, dat een cirkelboog een goede 

benadering van de gemiddelde gewelfvorm is. Bij de beschouwingen over 

de invloed van de elasticiteit van het korrelig materiaal op de gewelf

vorming zal van het boven verkregen inzicht gebruik gemaakt worden. 

Ten aanzien van het belastingspatroon is in het theoretisch gedeelte 

aangetoond dat de druklijn zich zo dicht mogelijk bij de hartlijn in

stelt. Bij kogelvormige korrels is de ligging van de druklijn door de 

contactpunten bepaald. Dit betekent, dat voor een cirkelboogvormig ge

welf dat uit kogels opgebouwd is, de druklijn ook met de hartlijn van 

het gewelf samenvalt. Dit kan echter alleen wanneer het gewelf radiaal 

belast is. Hieruit mag eeconcludeerd worden, dat het gemiddelde belas

tingspatroon radiaal is, gezien de gemiddelde gewelfvorm als cirkel

boogvormig aangenomen mag worden. 
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3.2.5. KANS OP STABIELE GEWELFVORMING 

Wanneer een stabiel gewelf gebroken wordt, dan loopt de bunker een 

zekere tijd voordat zich een nieuw stabiel gewelf instelt. Afhanke

lijk van de uitloophoek en materiaaleigenschappen is het te verwach

ten dat bij een zekere uitloopgrootte geen stabielè gewelven meer 

ontstaan. 

Experimenteel kan deze grensdiameter niet gevonden worden, want een 

bunker zou oneindig lang moeten lopen, om er zeker van te zijn dat 

bij de ingestelde uitloopgrootte geen stabiel ~ewelf ontstaat. De 

spreiding van de doorgestroomde hoeveelheid tussen twee gewelfvormin

gen is zeer groot en er zou een veel groter aantal metingen dan voor 

dit onderzoek gedaan is, nodig zijn om representatieve verdelings

krommen te verkrijgen. Dit blijkt ook uit de ter illustratie gepre

senteerde verdelingskronnnen in fig. 3.2.5.1. 

De gemiddelde waarden van de doorgestroomde hoeveelheid tussen twee 

stabiele gewelven hebben voor een constante uitloophoek een parabo

lisch verloop, zoals uit fig. 3.2.5.2. te zien is. 

Het verloop van de krommen in fig. 3.2.5.2. kan op logaritmisch pa

pier voor het gemeten gebied goed door een rechte benaderd worden ; de 

rechten lopen parallel, hetgeen de toelaatbaarheid van de extrapola

tie buiten het meetgebied aannemelijk maakt. 

In fig. 3.2.5.3. is de door extrapolatie gevonden dimensieloze grens

diameter voor een doorstroomhoeveelheid van 106 kgf materiaal als 

functie van de uitloophoek weergegeven. Ter vergelijking zijn ook de 

maximaal gemeten overspanningen in de figuur weergegeven. Zoals te 

zien is, komen de krommen voor grotere waarden van a goed met elkaar 

overeen. Voor kleinere a's zijn de gemeten overspanningen veel klei

ner dan de door extrapolatie gevonden kronnne, hetgeen te verklaren is 

doordat bij kleinere uitloophoeken veel grotere snelheden ontstaan, 

zodat de gewelven door de massatraagheidskrachten verbroken worden. 

Om een betere indruk van het verloop van de krommen voor de doorge

stroomde hoeveelheid te verkrijgen is een onderzoek ingesteld, waar

bij het aantal gewelven bij 8 uur looptijd voor kleinere uitloopdia

meters en bij 16 uur looptijd voor grotere uitloopdiameters gemeten 

werd. 
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De resultaten van dit onderzoek zijn 1n fig. 3.2.5.4 weergegeven, 

waaruit te zien is, dat de krorrune de nul-as steeds langzamer nadert. 

Hieruit blijkt dat het niet mogelijk is, de grensdiameter voor het al 

of niet optreden van stabiele gewelven experimenteel te bepalen. 

Het lijkt echter verantwoord de grensdiameter van de uitloop gelijk 

te stellen aan de theoretisch gevonden en experimenteel aangetoonde 

grens voor maximale overspanning (zie hoofdstuk 2.4.2., respectieve

lijk hoofdstuk 3.2.3.). 
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3.3. UITLOOPSNELHEID 

Uit het grote aantal waarnemingen per instelling is het mogelijk ge

weest de gemiddelde uitloopsnelheid nauwkeurig te bepalen. 

In fig. 3.3.1. is de snelheid als functie van de uitloopdiameter 

weergegeven voor constante uitloophoeken. Het is opmerkelijk, dat de 

krorrnnen geen continue functies zijn, maar uit vele boogjes zijn 

samengesteld. De verklaring daarvoor is de volgende: 

Zoals in hoofdstuk 3.2.2. te zien is, worden gewelven opgebouwd uit 

verscheidene aantallen korrels waarbij de spreiding van k afhankelijk 

is van de uitloo~"h_o~k. Het grootste aantal stabiele gewelven is opge

bouwd uit dat aantal korrels dat de kleinst mogelijke overspanning 

heeft. Wanneer nu verondersteld wordt, dat de verdelingskrorrnne van de 

dynamische gewelven een soortgelijk verloop heeft als datvan stabie

le gewelven, dan wordt de uitloopsnelheid het meest beïnvloed door de 

dynamische gewelven met een aantal korrels dat met het voor de geko

zen instelling geldende minimale aantal korrels van stabiele gewelven 

overeenkomt. 

Uit de figuur is ook te zien dat het aantal boogjes waaruit een krom

me is samengesteld correspondeert met het aantal mogelijke k's voor 

de desbetreffende uitloophoek. Ter illustratie van het bovengenoemde 

zijn in fig. 3.3.1. de gemiddelde overspanningen voor constante k's 

door stippellijnen aangeduid waaruit blijkt dat deze de boogjes in 

de diepste punten snijden. 

De scherpe punten corresponderen zodoende met een situatie waarvoor 

de gewelven met de kleinere k niet kunnen voorkomen en de gewelven 

met een grotere k een zeer grote krorrnning hebben, dus zeer instabiel 

zijn. Voor a = 30° is als illustratie het spreidingsgebied van de mo

gelijke overspanning van stabiele gewelven aangeduid, waaruit te 

zien is dat deze gebieden niet overlappend zijn . 

Het overeenkomen van de diepste plaats van boogjes op d~ snelheids

curven met de gemiddelde overspanning van de gewelven met een zeker 

aantal kogels is een aanwijzing dat de snelheid door de dynamische 

gewelfvorming beheerst wordt. 

Voor materiaal met een grotere spreiding in korrelgrootte zou de sprei

ding van de overspanning voor een gewelf met een zeker aantal korrels 
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groter worden. De spreidingsgebieden zouden elkaar meer overlappen, 

zodat de snelheidskrommen afgevlakt zouden worden. De afgevlakte krom

men gelden dan voor normaal stortgoed. Voor de toepassing van de on

derzoekresultaten voor een ander dan het onderzochte materiaal is het 

zinvol, de meetgegevens in dimensieloze kengetallen weer te geven. 

Met behulp van dimensieanalyse kunnen twee kerngetallen gevonden wor

den 

v 

v 
VgTJ 

D 
ëï 

(3.3.1.) 

(3.3.2.) 

In fig. 3.3.2. zijn de resultaten van de metingen, op dubbellogarit

misch papier uitgezet. Hieruit is te zien, dat de snelheidskronnnen 

uit twee rechten bestaan en dat de rechten parallel zijn. 

Het knikpunt ligt bij v ~ 4. 

In fig. 3.3.3. zijn de waarden van de rechte gedeelten op dubbelloga

ritmisch papier als functie van de uitloophoek uitgezet, waaruit blijkt, 

dat de snelheid met a
0

•
52 verandert. Het kengetal voor de uitloopsnel

heid wordt hiermee 

0,52 va 
gD 

(3.3.3.) 

Voor de rechte gedeelten ( v >4) van de in fig. 3.3.4. weergegeven 

snelheidskromme geldt 

0,52 v.a 
gD 

5,3 (3.3.4.) 

waarin a de uitloophoek in graden is. 

Hiermee is de relatie verkregen voor de uitloopsnelheid geldig voor 

kleine verhoudingen van uitloopdiameter tot de korreldiameter. 
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Om de beïnvloeding van de uitloopsnelheid door de dynamische gewel f 

vorming te kunnen aantonen is een beperkt onderzoek naar dynamische 

gewelfvorming ingesteld. 

Het onderste gedeelte van de bunkeruitloop is door een op een druk

doos aangebrachte plaat vervangen. Wanneer een gewelf zich instelt dan 

wordt de kracht op de drukdoos verhoogd, hetgeen een aanwijzing is 

voor het bestaan van een gewelf. Wanneer de bunker loopt, is de elek

trische weerstand van de bunkervulling zeer groot. In de tijd dat 

zich een dynamisch gewelf instelt zijn de twee zijden van de uitloop 

kortgesloten en kan een sprong in de elektrische spanning waargeno

men worden. Met een zeer snel en gevoelig apparaat wordt de verhoging 

van druk en spanningssprong tijdens het lopen van een bunker gere

gistreerd. Voor betere elektrische geleiding zijn de stalen kogels 

verzilverd. 

Wanneer uit de registratiestrook bleek dat zowel een drukverhoging 

als een spanningssprong tegelijkertijd optrad, was dit een aanwijz i ng 

dat er op dat ogenblik een dynamisch gewelf was. Uit de meetgegevens 

konden de tijd tussen twee opeenvolgende gewelfvormingen en de levens

duur bepaald worden. 

De snelheid wordt als volgt berekend: 

Tussen twee dynamische gewelfvormingen loopt het materiaa l onder in

vloed van de zwaartekracht en wrijvingskrachten uit de bunker. Na 

elke gewelfvorming daalt de snelheid to t nul en bij het ins t orten van 

het gewelf stijgt de snelheid totdat een nieuw gewelf gevormd wordt. 

In fig. 3.3.5. is het verloop van de snelheid als functie van de tijd 

schematisch weergegeven, en tevens is het ontstaan en instorten van 

een dynamisch gewelf door enkele beelden uit een filmopname geïllus

treerd. Met de notaties uit fig. 3.3.5. volgt voor de gemiddelde snel

heid tussen twee dynamische gewelven 

v 
n 

(3.3.5.) 
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Fig. 3.3.5 

J. 
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Uit een groot aantal meetgegevens kan de gemidd~lde uitloopsnelheid 

berekend worden volgens 

v 

n 2 
L't 

1 n 
n 

.L:T 
1 n 

(3.3.6.) 

Wordt met 

aangeduid 

t2 
Il 

T = 1' de gemiddelde periode van dynamische gewelfvorming 
n dan geldt: 

V = CgT (3.3.7.) 

Voor kleine waarden van T kan aangenomen worden dat uitsluitend de 

zwaartekracht de snelheid beïnvloedt. In dit geval geldt: 

v (3.3.8.) 

In fig. 3.3.6. zijn de resultaten weergegeven van de snelheidsbereke

ningen uit de gemeten gemiddelde periode van vorming en de gemeten 

snelheidskromme die verkregen 'is uit de meting van gewichtsstroom. 
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Zoals hieruit te zien is, komen de snelheden goed overeen, hetgeen 

een bewijs i's dat de snelheid door de dynamische gewelfvorming 

beïnvloed wordt. 
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3.4. ONDERZOEK MET ELASTISCHE UITLOOP 

Door dit gedeelte van het onderzoek is getracht aan te tonen, dat 

door het aanbrengen van een elastisch gedeelte in het onderste ge

deelte van de uitloop de stabiele gewelfvorming voorkomen kan worden. 

Zoals in hoofdstuk 2.6 is uiteengezet is het mogelijk, uit construc

tieve gegevens van de uitloop en gegeven druk in de buurt van de uit

loopopening de nodige veerconstante ter voorkoming van stabiele ge

welfvorming te berekenen. 

De berekening van de druk volgens de bekende relaties voor het geval 

van zeer kleine uitloopopeningen is niet voldoende nauwkeurig, want 

wanneer de diameter van de uitloop slechts enkele korreldiameters . 
bedraagt, kunnen in de buurt van de uitloop microformaties voorkomen 

waarvoor, zoals in hoofdstuk 2 uiteengezet, de berekeningen voor 

grote ve rzamelingen van korre l s niet gelden. 

In de buurt van de uitloop kunnen zich gewelven instellen die bij 

een lopende bunker niet stabiel genoeg zijn en zouden instorten, maar 

bij een stilstaande bunkerinhoud toch het grootste gedeelte van de 

be las ting van de bovenliggende massa kunnen opnemen en zodoende de 

druk op de massa die onder dit gewelf is tot een minimum reduceren. 

Wanneer de niet stabiele gedeelten van het genoemde gewelf een steun 

in de eronder liggende massa vinden, dan kunnen deze gedee lten 1n 

evenwi cht komen zonder dat de druk op de onde r het gewelf s taande 

massa noemenswaardig verhoogd wordt. 

Fig 3.4.1 

Reductie van de druk 
door mie reformatie 
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In fig. 3.4.1. is de bovengenoemde situatie schematisch weergegeven. 

De druk op een stabiel gewelf kan dus door een er boven ontstaan niet 

stabiel gewelf op een fractie van de normale bunkerdruk gereduceerd 

worden. De minimale belasting van het gewelf wordt bepaald door de 

hoogte van de elastische uitloop, want onmiddellijk bij het begin van 

de starre wand kan zich een drukverlagende microformatie instellen. 

Voor de toegepaste afmetingen van de elastische uitloop bij dit on

derzoek geldt, dat het gewelf belast wordt met een minimale belasting 

die correspondeert met een materiaalhoogte van twee korreldiameters. 

Voor zwaartekrachtlossen geldt volgens hoofdstuk 2.5. dat de druk op 

het verende element tijdens het lopen van de bunker nul is, hetgeen 

betekent, dat de voorspanning van de veer ook nul moet zijn, in 

ieder geval zeer klein. 

Uit de constructieve gegevens van de elastische uitloop, zoals in 

fig. 3.4.2. weergegeven, volgt, dat 

a 30° 

~ a = 30° 

~ 52,35° 

Fig 3.4.2 
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Met het wrijvingsvlak voor stalen kogels op messing 

berekend 

fJ kri t 

f krit 

50° 

0' 1137 

10° wordt 

Twee kogels wegen 1,78 gr, de diameter van kogels is 6 mm, hetgeen 

betekent dat wanneer de gewelfbelasting over de gewelfboog verdeeld 

gedacht wordt, het gewelf belast is met een radiale druk 

2 p ~ 0,05 gf/mm 
v 

De druk op de uitloopwand tijdens het lopen is: 

. p = 0 
w 

Uit fig. 3.4.3. volgt voor fk. = 0,1137 dat Cab)= 2,34 en rit 
fk . - fb = 0,079 is. De veerconstante per lengteëenheid van het rit 
verende element (bunkerdiepte) wordt berekend volgens relatie (zie 

hoofdstuk 2.6.) 

C' 
2(t:k . -Eb) cos~ - sin~ tg( et - ~ ) rit 

Hieruit volgt met bovenstaande gegevens 

c' - 0,05.2,34 = 1,53 gf/mm2 
- ,0,079.0,972 

Met de uitlooplengte van 6 mm wordt de veerconstante 

C = C'l = 8,3 gf/mm 

2 cos ( ~ - ~ ) 

(3. 4. 1.) 

(3.4.2.) 

Aangezien de veer op een hefboom met een hefboomverhouding van 1 2 

bevestigd is, is de nodige veerconstante 

4C 33 gf/nnn 330 gf/cm 
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Bij deze veer zou de voorspanning echter nihil moeten zijn, zodat een 

slappere veer gekozen is, namelijk 
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c2 275 gf/cm 

De maximale voorspanning kan gevonden worden uit fig. 3.4.3, waarin 

de bij deze veerkarakteristiek behorende lijn is getekend, Hieruit is 

af te lezen dat 

f voorsp 0,028 

De maximale voorspanweg voor een D 

bevestiging 

.1 s 0,028.21 
2 

De voorspankracht 

~ 0,31 mm 

22 mm op de plaats van de veer-

8,6 gf 

Het meetprogramma werd beperkt tot het bepalen van het aantal stabie

le gewelven voor een looptijd van 2 uur bij constante veerstijfheid 

en variatie van de voorspanning. Wanneer de voorspanning groter wordt 

gekozen dan de berekende, dan verschuift de veerkarakteristiek in 

fig. 3.4.3. naar rechts. In dit geval snijdt de veerkarakteristiek de 

gewelfkromme, hetgeen betekent dat stabiele gewelven mogelijk zijn. 

Hoe meer de karakteristiek naar techts v~rschuift des te meer door 

f ~ fk. gekarakteriseerde gewelftypen stabiel kunnen worden. 
rit 

De onderzoekopstelling is in fig. 3.4.4, geschetst. Een stabiel ge-

welf wordt als volgt automatisch waargenomen. Door de schuine opstel

ling van de weegschaal wordt deze ontlast zodra er geen nieuw materiaal 

meer komt; een fotocel neemt de beweging van de weegschaal waar en 

geeft een impuls aan het registratietoestel en een impuls aan een 

kleine pneumatische cylinder die het gewelf verbreekt, zodat het ma

teriaal weer begint te lopen totdat er een nieuw stabiel gewelf ont

staat. In fig. 3.4.5. zijn de resultaten van de waarnemingen weerge

geven. Voor een voorspankracht. kleiner dan 10 gf treedt stabiele 

gewelfvorming niet meer op, hetgeen met de berekeningen goed overeen

komt. Ter vergelijking is het aantal gewelven dat bij starre uitloop

wand zou optreden aangeduid, waaruit de grote verbetering van de loop

eigenschappen als gevolg van de elastische uitloop ook bij niet ideale 

voorspanning volgt. 
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c= 0,275 kg~cm 

o= 22mm 

a=30° 

'1G=1 (bij niet-

elastische 

uitloop) 

Fig 3.4.6 

Invloed van de voorspanning 

bij een bunker met elastische 

uitloop 

In fig. 3.4.6. is de doorgestroomde hoeveelheid tussen twee gewelven 

als functie van de voorspankracht in vergelijking met die geldig voor 

een starre wand weergegeven, waaruit de beînvloeding van de loopeigen

s chappen door de elas tische uitloop nog duidelijker blijkt. 

· De elastische uitloop reageert vanzelfsprekend ook op de dynamische 

gewelven, hetgeen tot een toeneming van de uitloopsnelheid moet lei

den. In fig. 3.4.7. is de verhouding van de uitloopsne lheid tot die 

van de starre wand weergegeven, waaruit blijkt, dat de snelheid bij 

de elastische wand ongeveer 33% groter is. 

Bij normaal stortgoed is te verwachten, dat de reductie van de druk 

als gevolg van gewelfvorming kleiner is dan bij staalkogels. Als gevolg 

van de spreiding in de korrelgrootte en korrelvorm zullen in een 

microformatie verscheiden plaatsen instabiel zijn, zodat de overdracht 

van de druk beter wordt; derhalve mag aangenomen worden dat de bere

keningen ook voor normaal stortgoed gelden. 
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Bij stortgoed met een haakweerstand kan de reductie van de druk nog 

groter worden zodat voor de keuze van de elasticiteit van de uitloop 

een zo groot mogelijke veiligheidsfactor genomen moet worden, met 

andere woorden, een zo slap mogelijke veer. 
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3.5. ONDERZOEK MET ELASTISCHE KORRELS 

Voor het onderzoek naar de beïnvloeding van de gewelfvorming door de 

elastische eigenschappen van het materiaal werden rubber kogels met 

een diameter van 12 mm gebruikt. Zij waren uit drie soorten rubber ver

vaardigd. De elastische eigenschappen van"elke soort rubber bollen wer

den door het belasten van een rij van 4 en het meten van de verplaat

sing bepaald. De gemeten vervormingskarakteristiek is in fig. 3.5.1. 

weergegeven. 
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Fig 3.5.1 

Gezien het beperkte aantal rubber kogels (3000 stuks per soort) waar

over men beschikte, was het niet mogelijk een opstelling met gesloten 

materiaalstroom te verwezenlijken en zodoende was het ook niet mogelijk 

het onderzoek te automatiseren, zodat de omvang van het onderzoek beperkt 

moest zijn. 

De rubber bollen werden bestrooid met talkpoeder omdat ze iets plak

kerig waren en het doorstromen eerst bij zeer grote diameters mogelijk 

was. 

Gemeten werd bij slechts één uitloophoek ( a 

diameters (D/d = 3,5, 4 en 4,5). 

60°) en bij drie uitloop-
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De gewelfhoeken kunnen in een groot gebied voorkomen, omdat de wrij

vingshoek tussen materiaal en wand, P = 37°, groot is. 

20 40 

Fig 3.5.2 

I10waarnemingen 

n= 100 

soort: Grijs 

60 80 /)* 
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Hiermee wordt de maximale gewelfhoek 

f3 max ll'+2P 134~ 

Gemeten werden echter veel kleinere maximale gewelfhoeken, zoals uit 

de verdelingskromtnen in fig. 3.5.2. te zien is. 

De minimale gewelfhoeken kunnen theoretisch gevonden worden indien de 

druk op en de overspanning van het gewelf bekend zijn. Hiertoe dient 

het raakpunt van de deformatiekarakteristiek en de gewelfkrormne gevon

den te worden. De helling in v - E coördinaten van de deformatieka

rakteristiek is 

waarin: 

Llv _ LlK 2d 
~ - .1E ' F D p sp 

L.\K 
~ verandering van de kracht bij verandering van de spe

cifieke deformatie 

F -.de grootste doorsnede van de kogel 

p - druk op het gewelf 

Hierbij zijn de krachten in de contactpunten over de grootste door

snede verdeeld gedacht. Ook bij dit onderzoek is een vermindering van 

de druk door de microformatie (zie hoofdstuk 3,4.) waargenomen. In het 

vervolg wordt aangenomen dat een gewelf door een materiaalhoogte van 

twee korreldiarneters belast is. In dit geval geldt: 

LlK d 
. 0--

sp 

waarin G het gewicht van de kogel is. 
0 

v 

Flg 3.5.3 
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Met bekende~~' kan het punt op de gewelfkromme dat deze helling heeft, 

gevonden worden, zoals in fig. 3.5.3, schematisch weergegeven. 

Hiermee is Eb en dus ook f3 . = ( fJ ) min E =E 
b 

bekend, 

Bij deze zeer kleine belastingen is de -~ v zeer groot, dus de gewelf-
~" 

kromme zeer steil, zodat grafisch het raakpunt niet voldoende nauwkeu-

rig bepaald kan worden. In fig. 3.5.4. zijn de berekende en de experimen

teel gevonden minimale gewelfhoeken weergegeven, waaruit te zien is dat 

de experimenteel gevonden waarden de berekende goed benaderen. 
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Wanneer een stabiel gewelf doorbroken wordt, stroomt een aantal kogels 

door totdat zich een nieuw stabiel gewelf vormt, 

De gemeten doorstroomhoeveelheid is in fig. 3.5.5. als het aantal kor

rels dat tussen twee stabiele gewelven doorstroomt, voor de drie soor

ten van rubber bollen weergegeven. 

Hieruit blijkt, dat bij de proeven met de meest elastische kogels het 

grootste aantal kogels doorstroomt. Di t betekent, dat vele stabiele 

gewelven door de elastische indrukking dynamisch worden. Hieruit blijkt 

de gunstige beïnvloeding van de loopeigenschappen door de elasticiteit 

van het materiaal zoals in hoofdstuk 2 theoretisch is voorspeld. 
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Een vergelijking van de meetresultaten met die van de stalen kogels is 

niet mogelijk omdat de wrijvingscoëfficiënten te ver van elkaar af

wijken. Ter illustratie is in fig. 3.5,5. het aantal kogels tussen twee 

stabiele gewelven gestippeld aangeduid. 
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Zoals hieruit te zien is, heeft de wrijvingscoëfficiënt in het geval 

van rubber- en staalkogels een grotere invloed op de gewelfvorming dan 

de elasticiteit. 
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4. CONCLUSIES EN SUGGESTIES 

Het complexe probleem van de gewelfvorming in bunkers laat zich be

schrijven door enkele parameters, welke theoretisch voorspeld en expe

rimenteel bevestigd kunnen worden, hetgeen in dit werk is aangetoond. 

Zoals te verwachten is geweest, hebben niet alle resultaten van het 

onderzoek gelijke overeenstemming met de theorie en zijn ze niet in 

gelijke mate toepasselijk in ~e praktijk. In het algemeen kan echter 

gesteld worden, dat het probleem van de gewelfvorming voor een groot 

gedeelte opgelost is, hetgeen uit de goede overeenkomst van de the

oretisch afgeleide relaties voor de grenzen van gewelfhoeken van 

stabiele gewelven,_.het- maximale aantal korrels en de maximale over

spanning met de experimentele resultaten blijkt. De resultaten van 

dit gedeelte van het onderzoek zijn praktisch toepasselijk, ook voor 

het in praktijk voorkomende niet cohesieve stortgoed. 

De grens van stabiele gewelfvorming is gevonden en uit theoretisch 

en experimenteel onderzoek blijkt, dat deze grens sterk afhankelijk is 

van de uitloophoek, de wrijvingscoëfficiënt tussen de korrels en de 

wrijvingscoëfficiënt tussen de korrels en de uitloopwand. De invloed 

van de wrijvingscoëfficiënt zou experimenteel bepaald moeten worden. 

Het blijkt echter, dat voor extreme verschillen in de wrijvings

coëfficiënten, zoals bij de in dit onderzoek gebruikte stalen en rub

ber kogels, de grens van stabiele gewelfvorming niet meer dan een fac

tor 3 verschilt. Dit betekent, dat de onderzoekresultaten naar gelang 

van de grootte van de wrijvingscoëfficiënten en toepassing van een 

veiligheidsfactor 1 < T/ < 3 gebruikt kunnen worden. 

Door een verder onderzoek kunnen hier meer betrouwbare gegevens ver

kregen worden. 

Het bestaan van de dynamische gewelfvorming is experimenteel bevestigd 

en de beïnvloeding van de uitloopsnelheid door de dynamische gewelf~ 

vorming is aangetoond. De met behulp van de gemiddelde frequentie van 

de dynamische gewelfvorming berekende uitloopsnelheid komt goed over

een met de gemeten uitloopsnelheid maar heeft geen praktisch nut en 

het lijkt de schrijver niet zinvol om het onderzoek op dit punt 

voort te zetten. 
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Het onderzoek naar de invloed van de elasticiteit van het materiaal 

op gewelfvorming bevestigde de theoretische berekeningen. De in dit on

derzoek ontdekte drukverminderende microformaties in de hogere regionen 

van de uitloop, leiden echter naar een zeer kleine belasting van de ge

welven in de buurt van de uitloop, zodat de deformatie van het gewelf 

klein blijft en de gewelven in vele gevallen niet doorknikken. 

Aangezien het in de praktijk voorkomende stortgoed onvervormbaar is, is 

het niet te verwachten dat het dimensioneren van de uitloop met inacht

neming van de elasticiteit van het materiaal tot kleinere uitloopdi

mensies zou leiden. 

Uit de beschouwingen over de invloed van de elasticiteit is echter 

een bruikbare constructieve oplossing - de elastische uitloopwand -

voortgevloeid, 

De juistheid van de. berekeningen is experimenteel aangetoond, 

De volgens een exponentiële kromme verlopende uitloop, waarvan de vorm 

door theoretische beschouwingen is gevonden, is misschien voor de prak

tijk het belangrijkste resultaat van dit onderzoek, vooral omdat de 

werking van bestaande installaties verbeterd kan worden door het aan

brengen van enkele platen aan de binnenzijde van de uitloop, die volgens 

bovengenoemde kromme gebogen zijn. Dit kan gemakkelijk en zonder gro-

te kosten verwezenlijkt worden. 

Ten slotte kan aan de hand van de resultaten van theoretische en ex

perimentele onderzoekingen gesteld wordert, dat dit onderzoek tot een 

inzicht in het mechanisme van dé gewelfvorming geleid heeft. 
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LIJST VAN SYMBOLEN 

A arbeid 

B bunkerdiameter 

C constante 

D uitloopdiameter 

F oppervlakte 

G gewichtsstroom 

H resulterende gewelfkracht 

K kracht 

L lengte 

M moment 

N normaalkracht 

R straal 

U omtrek 

V volume 

VA actief volume 

b dikte om het gewelf 

d korreldiamter 

f maximale drukspanning 
c 

ff vloeifunctie 

g zwaartekrachtsversnelling 

h hoogte 

k aantal korrels 
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p druk; index v - verticaal; h - horizontaal, w - langs de wand 

a hellingshoek van de uitloopwand 

* f3,f3 gewelfhoek 

f3' specifieke hoekverandering van de gewelfboog 

y stortgewicht 

kengetal ( = D/d) 

t specifieke verlenging 

~'S kenmerkende hoeken voor de elastische uitloopwand 

1/ kengetal 

e hoek tussen druklijn en synnnetrielijn 

À verhouding van ph tot pv 

µ wrijvingscoëfficiënt. Index mm - materiaal op materiaal 

wm - materiaal op wand 



v kengetal voor gewelfkronune 

p wrijvingshoek 

a spanning 

~a2 hoofdspanningen 

T schuifspanning 

~ inwendige wrijvingshoek 
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~e effectieve inwendige wrijvingshoek 

Verdere gebruikte tekens worden in de tekst verklaard. 
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1. Het Westen en het Oosten hebben een maatschappeliike structuur ont

wikkeld waarin de leiders niet in staat zijn naar hun geestelijke 

capaciteiten de beste beslissingen te nemen. 

2. Door de grote concentratie van de industriële macht wordt de vrij

heid van de consument zeer beperkt. 

3. Het rendement van een industrieel produkt zou gemeten moeten wor

den naar het optimale quotiënt van levensduur en verkoopsprijs. 

Het vervaardigen van een industrieel produkt dat een kleiner ren

dement heeft, betekent vernietiging van de arbeid en daarmee ook 

van de welvaart. 

4. Het bedrijven van industriële of politieke reclame die men niet 

kan waarmaken, zou strafbaar moeten zijn. 

5. Mensen in paniek gedragen zich bij vluchten door uitgangen als de 

korrelige massa in een bunker. 

6. Uitgangen van ruimten waar veel mensen verblijven en in geval van 

paniek snel moeten kunnen vluchten, kunnen met behulp van de theo

rie van gewelven in bunkers zodanig gedimensioneerd worden, dat er 

geen verstoppingen en geen kneuzingen van mensen mogelijk zijn. 

7. Draaideuren dienen verboden te worden voor gebouwen waaruit in ge

val van nood veel mensen moeten vluchten. 

8. De krimpmaat en bewerkingstolerantie van krimpverbindingen kunnen 

door een geschikte keuze van materialen voor as en zitting een 

veelvoud worden van datgene wat geldt voor een stalen as en een 

stalen zitting. 

9. Door een geschikte keuze van de bewegingsvorm van de triltranspor

teurs kan de nadelige invloed van de gasdoorlaatbaarheid op de trans

portsnelheid in zijn geheel voorkomen worden. 

JO. Door het aanbrengen van een rubberlaag op een op de korrelige mas

sa drukkende wand, wordt de wandwrijvingscoëfficiënt nul gesimuleerd. 

11. Door invoering van kengetallen voor de kettinglijn is het mogelijk 

ook zeer lange ankerkettingen nauwkeurig te berekenen. 
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