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Opdracht

PLANNING VAN HET ONDERZOEK

1 dec. 1980

Opdracht

dec. 1980 - jan. 1981

Bouw van plexiglas hoppermodel
Voorbereidingen
Bouw van stroomgoot-opstellingen
Uittesten meetmethoden

jan.1981 - jUnl 1981

Meten stroompatronen en turbulentiegraad
- onderzoek hopperrendementen voor diverse
zandsoorten (100 ~, 200 ~ en 300 ~)
stroompatronen bij verschillende stroomgeleidingsplaten
stroompatronen dieplaadsysteem

medio jUnl 1981

Interim rapport met o.a. constructieve
aanbevelingen m.b.t. laad- en overvloeisysteem.

jUnl 1981 - dec.1981

Uitwerken meetresultaten
Rapportage
Correlatie meetresultaten en theoretisch
model .

•
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Nadere specificatie van het onderzoek

Fase

Stromingsonderzoek zonder mengsel

Doel

Minimaliseren van turbulentie ~n de hopper

Faciliteiten

Plexiglas schaalmodel schaal

Metingen

Het vastleggen van stromingspatronen in de hopper m.b.v.
waterstofbellen-techniek

1:20

en fotografie.

Het verhang (niveauverschil) over de hopper
De turbulentiegraad
Het debiet
De vleihoogte

Variëren

Het inbrengsysteem

(diffusor-dieplaadsysteem)

De vormgeving en positie van de overvloeikokers
Stroomgeleidingsplaten

ter onderdrukking van wervels

Het debiet
Positie van een vaste zandbodem ~n hoogte en vorm
van het bodemoppervlak
Hoogte overvloeien i.v.m. de invloed van de dekbalken.
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F'ase 2

Uitzakkingsonderzoek

Doel

Het formuleren van een theoretisch onderbouwd verband
tussen het hopperrendement en debiet, concentratie en
turbulentiegraad.

Faciliteit

Stroomgoot modelschaal voor de korreldiameter 1:1 of
1:2. In verband met de modelregels voor het uitzakkings-

y

proces moet het zand op ware grootte (of bijna Hare

v'\grootte)

worden gebruikt. De stroomgoot stelt dan een deel

van de hopper voor waarin het dan om modellering van het
uitzakkingsproces gaat exclusief de randverschijnselen
van inbreng en overvloei.
Metingen

Het debiet
De concentratie
Overvloeiverliezen
Verhang over de hopper
Turbulentiegraad

•

Variëren

Lengte/Breedte verhouding van de hopper
Korreldiameter van het zand
Het debiet
De turbulentiegraad
De concentratie

De turbulentiegraad gemeten in fase li zal worden gebruikt om de
overvloeiver liezen gemeten in fase 2 te extrapoleren.

