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И НЕФТОПРОДУКТИ С ДВОЙНИ ДЪНА 
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The bottom of steel tanks for oil storage bears aggressive influence of the storage product, on cyclic fatigue by filling/empting, and on 
irregular slump of foundations. The bottom thickness decreases in time, depends on corrosion process. Some gaps are possible.  
Putting new bottom over the old, and installing uninterrupted working vacuum – system, give to as possibility to continuous control of 
hermetic of bottom. This system increases the security of tanks many times and decreases the risk of leaks of product and pollution on 
environment. 

 
1. Въведение в проблема 

При ремонт на дъното, ако е необходимо да се проведе пълна негова замяна, се препоръчва в 
резервоара да се поставят системи за откриване на течовете, които осигуряват канал за 
изтичане на течността към място, където тя лесно ще бъде открита и резултатът за това може 
да бъде показан извън резервоара. Наличието на такива системи е задължително за резервоари, 
в които се съхранява етилиран бензин или други екологично опасни продукти. 
През 1994 – 1995 г фирма “КЗУ Холдинг” е монтирала в Германия 4-и резервоара с плаващ 
покрив по проект на NOELL, Hamburg. Характерно за резервоарите е било наличието на 
стоманен котлован и двойно дъно, с вакуум система за откриване на течове по дъното. 
Използваната система е допълнително уточнена, развита и усъвършенствана от “КЗУ 
Холдинг”, и може да се прилага както за нови, така и за резервоари в експлоатация. 
 

2. Решение на задачата 
Съвременните тенденции са да се поставят второ (ново) дъно и вакуум система, дори ако 
старото дъно не е изчерпало напълно ресурса си. Чрез вакуум помпа се понижава налягането 
между двете дъна и непрекъснато се следи за неговото ниво. Всяко повишаване на налягането 
между дъната е сигнал за нарушаване на херметичността им. 

 
фиг. 1 Двойно дъно на резервоара и вакуум система по него 

 
Препоръчително е новото (горното) дъно да бъде с дебелина на листовете tb ≥ 6 mm.  
Платнищата на двете дъна са отделени чрез поставена между тях стоманена мрежа от точково 
заварени гладки арматурни пръти с диаметър Ø3-Ø6. Тя възпрепятства плътното опиране на 
листовете и създаване на области, където е невъзможно свободно движение на течности.  
Разстоянието между два успоредни пръта се определя в зависимост от големината на товара по 
дъното, дебелината на арматурните пръти, дебелината и якостта на листовете по дъното. 
Освен това е необходимо резервоарът периодично да се обследва цялостно. Тези операции са 
свързани с изпразване, почистване и пропарване на резервоара. Интервалът между две пълни 
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обследвания не трябва да надхвърля 10 години. По този начин се следи за състоянието на 
резервоара и дъното в частност. 
 

3. Изследване за определяне на гъстотата на мрежата между двете дъна 
3.1 Изследването е проведено при следните условия: 
а) листовете са от стомана ВСт3, Ry = 215 MPa; 
б) коефициентът на претоварване γf =1,2 и е еднакъв за хидростатичното натоварване и 
свръхналягането в резервоара; 
в) мрежата между двете дъна е с диаметър Ø3 или Ø4 mm; 
г) в посока на сигурността, изследването е проведено, когато част от дъното е “изядено” от 
корозия и дъното е останало дебело само tb = 2 mm; 
д) вътрешното (горното) дъно е разгледано като тънка пластина, подпряна на арматурните 
пръти в мрежата под нея. Отчитайки факта, че арматурата не е на едно ниво, подпирането на 
получилите се полета е двустранно, еластично при прътите, които симулират греди. 

3.2 Анализ на получените резултати: 
Основен в случая е моментът, при който вследствие нарастване на усилията започва развитие 
на пластични деформации. Критерият за пластифициране в точка, в най-общ вид може да се 
запише чрез известната формула на von Mises: 
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Както се очакваше, по-голяма гъстота на мрежата се получава при мрежа Ø3. Най-големи са 
напреженията над местата на кръстосване на прътите (корави опори). В полетата и над 
арматурата в контакт с горното дъно, усилията са няколко пъти по-малки, което се дължи на 
малката коравина на огъване на арматурните пръти.  
В полза на сигурността листовете могат да се разглеждат като точково подпряни. 
Гъстотата на мрежата се определя от фиг. 2 в зависимост от натоварването и диаметъра на 
арматурните пръти. Възможно е използването на мрежи с по-голям диаметър на арматурата, 
като гъстотата на мрежата се отчита от фиг. 2, в зависимост от очаквания диаметър на прътите 
след продължителна експлоатация. 

 
фиг. 2 Необходима гъстота на мрежата, в зависимост от натоварването 

 
Ако изчислителната минимална дебелина на дъното  tb в края на срока до следващото 
вътрешно обследване се получава по-малка от 2 mm, дъното трябва да бъде ремонтирано, 
заменено или интервалът между две негови обследвания трябва да се намали. 
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4. Определяне размерите на ъгловия профил 
Ъгловият профил, който снажда новото дъно и корпуса, трябва да изпълнява следните 
условия: 

- минималната дебелина на профила е равна на дебелината на дъното tb; 
- минималното презастъпване на профила и горното дъно е 5 пъти дебелината на листовете в 
дъното tb; 
- минималната височина на “рамото” към стената е 100 mm, с цел отдалечаване от опорния 
заваръчен шев; 

Заваръчните шевове, снаждащи ъгловия профил, стената и дъното се изпълняват с минимален 
катет, но не по-малки от по-малката от дебелините на дъното или профила. Целта е да се 
осигури плътност и износоустойчивост на шевовете, като се внася минимално количество 
топлинна енергия в конструкцията. 

 
5. Заключение 

Установено е, че 10 % от новопостроените резервоари, в момента на въвеждането им в 
експлоатация, имат пробиви по дъното, респективно течове. При продължителна 
експлоатация, в следствие агресивното действие на съхранявания продукт, дебелината на 
дъното намалява. Всички повреди по дъното са потенциални причини за течове, които е 
възможно  да не бъдат открити с години. 
Използването на двойно стоманено дъно и вакуум система за непрекъснато наблюдение е едно 
съвременно решение, което за сметка на увеличените първоначални разходи, дава многократно 
повишена сигурност. Ако то бъде съчетано и с двоен корпус (стоманен котлован), 
резервоарите ще заемат по- малко площ (икономисва се терен) и ще отговарят на последните 
изисквания за опазване на околната среда в Европа. 


