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  ملخص الوصف الفنى

A bulk storage facility for pulverulaent friable or fungible 

material, such as coal, is disclosed having a slot defined by 

downwardly convergent inclined walls each of which are 

fabricated from a plurality of wall panels, the wall panels are the 

facing for a coherent mass that includes a multiplicity of thin 

flexible reinforcing strips that are each surrounded by particulate 

material, each wall panel has an inclined surface which defines 

an angel with respect to a horizontal plane that exceeds the angel 

of repose of material to be stores in the bulk storage facility, in 

addition , each wall panel may be provided with a pair of gussets 

which extend into the particulate material positioned there 

behind, several flexible metal reinforcing strips may be attached 

in vertically spaced relation to each of the gussets, Each edge 

surface of the wall panel has a tongue and an adjacent rabbet 

such that, when the panels are assembled in a wall, adjacent 

panels interlock to restrain the panels against rotation about 

horizontal and vertical axes, the method of construction includes 

building the inclined walls by laying a first course of panels, 

backfilling the panel with a layer of particulate material, 

attaching a generally horizontal planar array of reinforcing strips 

to the panels, covering the planner array with a lift of particulate 

material, repeating the attaching and covering steps until the first 

course of panel is completely back- filled, placing a second 

course of panels on the first course with sealant material there 

between , repeating the producer for backfilling and placing 

additional courses with backfilling until the wall is completed   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتعلق هذا االختراع بتحسين في بنيان ترابي مثبت داخليا من النوع الذي له جدار

واجهة يشكل من عده عناصر واجهة وعدة خوصات تسليم متصلة بكل عنصر 

مربطة بخوصات التسليم وهذا التحسين ينصب على لوم جدار  واجهة ومادة حسيمية

مستطيل بوجه عام له مسطح ( باندة)  ويتكون من لوح معد لتشييد جدار واجهة مائل

مجاور للمادة الحسيمية و بوصلة تجميع هي  امامه ومسطوح حافات ومسطح خلفي

وتنفذ في المادة الحسيمية ولها وسائل  جزء ال ينقسم من اللوح تبرز من سطحه الخلفي



تحدد زاوية حادة من السطح  لوصل كل خوصة تسليم بها وتشمل مسطح حافة افقية

الوسائل المناظرة للوح  مي وسائل تمتد بطول سطوح الحواف اللوح لتتعاون معاالما

   .والراسي المجاور لتثبيت اللوح ومنع دورانه حول المحورين االفقي
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