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Глава 1 

Стоманени листови конструкции 
Листови наричаме конструкциите, които са изградени преобладаващо от стоманени 

листове и/или ленти, и са предназначени за съхраняване, транспортиране, претоварване или 
преработка на течности, газове или насипни материали. Изграждащите конструкцията стоманени 
листове (или ленти) изпълняват следните две функции: 

а) ограждаща функция – държат съхранявания продукт вътре в съоръжението, изолиран от 
околното пространство; 

б) носеща функция – не позволяват силовите въздействия, породени от съхранявания 
продукт, хора, вятър, сняг, земетръс, да разруши и/или да деформират прекомерно стоманените 
листове. 

1. Класификация на листовите конструкции 

Листовите конструкции могат да бъдат класифицирани по различни показатели. Един от 
тях е предназначението им. То оказва влияние върху вида и стойностите на технологичните 
товари, респективно на формата на листовите конструкции. Друг възможен критерий е знакът на 
гаусовата им кривина. Той е пряко свързан с формата на съдовете, но предвид ограждащата им 
функция, стоманените листови конструкции имат положителна или нулева гаусова кривина. 

1.1. Класификация според тяхното предназначение 

а) резервоари за съхраняване на течности 
Вероятно това са най-широко разпространените листови конструкции. Намират 

приложение във всички отрасли на икономиката. Имат най-различна форма, в зависимост от 
условията на експлоатация, но обичайно са с поне една ос на симетрия, виж фиг. 1.1. 
Разнообразието на конструктивните форми е особено силно застъпено при съвременните 
стоманени водни кули. 

 

а) стоманен вертикален цилиндричен резервоар 

 

б) водна кула 

Фиг. 1.1. Стоманени резервоари за съхраняване на течности 
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б) газхолдери за съхраняване на газове 
Газхолдерите са съоръжения, чието предназначение, както подсказва името им, е да 

съхраняват газове. Първите образци датират от началото на XIX век и са били изработени от 
дърво. Постепенно се е преминало през зидани, а след това – към метални газхолдери. 
Напоследък, с развитието на полимерите, все по-често могат да бъдат видени такива съоръжения 
от гъвкави мембрани. 

Към настоящия момент стоманените газхолдери са най-широко разпространения тип. 
Според наличието на постоянна вода в тях, те могат да бъдат разделени на „мокри“, виж фиг. 1.2 
и „сухи“. 

 
Фиг. 1.2. Стоманен газхолдер, който оригинално е от „мокър“ тип 

в) бункери и силози за съхраняване на насипни материали 
Заедно с резервоарите, бункерите са едни от първите инженерни постижения на 

човечеството. Да си припомним древните глинени делви, в които хората са съхранявали своите 
запаси от зърно и маслини. 

 
Фиг. 1.3. Стоманени силози за съхраняване на пясъчни фракции 
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Характерно при съхраняване на насипни материали е, че между продукта и стените на 
съоръжението възникват сили на триене. При силозите, виж фиг. 1.3, поради относително 
голямата им височина, силите на триене пораждат значителни по стойност натискови усилия в 
цилиндричното им тяло. При бункерите, предвид сравнително малката им височина, натисковите 
сили в елементите, предизвикани от преместването на продукта, са относително малки и могат 
да бъдат пренебрегнати. 

 
в) тръбопроводи за транспортиране на течности и газове 
Тръбопроводите са най-лесния и най-евтин начин за транспортиране на флуиди. В резултат 

от стремежа на Европа за диверсификация на енергийните източници, тяхното значение все по-
вече ще нараства. 

Тръбопроводите се характеризират с голяма линейна дължина, понякога надхвърляща 
1 000 km. Те могат да преминават през терени, характеризиращи се с най-разнообразни почвени, 
климатични и сеизмични условия. Напоследък, с развитие на технологиите, много често 
тръбопроводи се полагат и върху морското дъно.  

Според тяхното местоположение, тръбопроводите могат да бъдат разделени на надземни, 
виж фиг. 1.4, подземни и подводни. 

 
Фиг. 1.4. Надземен стоманен тръбопровод 

г) димни и вентилационни тръби 
Димните и вентилационните тръби представляват безнапорни тръбопроводи. Поради тази 

причина стените им могат да бъдат много тънки. Предназначението на димните тръби 
(комините) е да отвеждат димните газове в атмосферата, далече от източниците на тези газове. 
Вентилационните тръби осигуряват свеж и/или климатизиран въздух.  

Геометрическата неизменяемост на димните и вентилационни тръби може да бъде 
осигурена по два начина: 

- стоманената тръба, отвеждаща газовете, има достатъчна дебелина, позволяваща ѝ 
самостоятелно да понася вертикалните и хоризонталните товари. При това решение има 
съвместяване на ограждаща и носеща функция, виж фиг. 1.5а; 

- стоманената тръба изпълнява само ограждаща функция. Необходимата конструктивна 
коравина и геометрическа неизменяемост на тръбите се осигурява от външна конструкция, 
например вертикални ферми, виж фиг. 1.5б. 

 
д) кожуси на доменни пещи, скрубери, електро-филтри 
Изброените по-горе съоръжения имат различно предназначение, но всички те са 

технологични съоръжения, чести от по-големи металургични производства. 
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а) самоносеща димна тръба 

 
б) носена димна тръба 

Фиг. 1.5. Стоманени димни тръби (комини) 

1.2. Класификация според знака на гаусовата им кривина 

Според гаусовата им кривина, черупките биват: 
а) черупки с положителна гаусова кривина – например със сферична, капковидна или 

елиптична форма; 
б) черупки с нулева гаусова кривина – биват конични и цилиндрични. 

2. Положителни качества на стоманените листови конструкции 

Положителните качества на листовите конструкции мога да се обобщят до: 

2.1. Намален разход на материал 

Това се дължи на: 
а) съвместяване на носеща и ограждаща функции 
Изпълняването на няколко функции от един елемент води до концентрация на материала, 

което от своя страна способства да се намали неговото количество. 
б) намалено натоварване от вятър поради обтекаемата им форма 
Поради стремежът стоманените листове да бъдат натоварени с преобладаващо опънни 

усилия, много често листовите конструкции са с цилиндрична или сферична форма. Този тип 
сечения са с понижено съпротивление при обтичане от вятър, което води до понижени стойности 
на разрезните усилия в стоманената конструкция и фундаментната конструкция. 

2.2. Технологичност на листовите конструкции 

Стоманените листови конструкции се изработват от горещовалцувани листове, които са 
разкроени в подходяща форма и впоследствие са съединени чрез заваръчни шевове. Предвид 
специфичните особености на този тип конструкции, заваръчните шевове са с голяма дължина и 
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са тежко натоварени. Това изисква заваръчните операции да бъдат автоматизирани във възможно 
най-голям обем. За щастие, наличните технологии на заваряване позволяват отделните листове 
да се заваряват автоматизирано. Като пряк резултат, това води до: 

- повишено качество на заваръчните шевове; 
- по-висока скорост на изпълнение на шевовете; 
- понижена себестойност на строителните изделия. 

 
Независимо от безспорните предимства на заваряването като технологичен процес, в 

строителната практика са познати съоръжения, чиито листове се снаждат посредством 
множество болтове – например силози за зърно, малки резервоари за вода. В тези случаи 
използването на болтове като съединителни средства е наложено от: 

- възможност за използване на по-нискоквалифициран, респективно по-евтин 
персонал; 

- носещите елементи са от тънка поцинкована профилирана ламарина, която много 
трудно би се заварила на обекта. 

3. Особености на листовите конструкции 

Стоманените листови конструкции се различават съществено от традиционните сгради със 
стоманен скелет или от стоманените мостове. Това е породено от тяхното предназначение – да 
съхраняват и/или транспортират флуиди, или насипни материали. Като пряк резултат от 
функцията им, понасящият натоварването материал не е концентриран в линейни елементи 
(греди, колони, връзки), а е сравнително равномерно разпределен в пространството. Носещите 
елементи имат дължини и широчини, които са съизмерими помежду си. Това обуславя техните 
специфични особености: 

а) стоманените листове са със съизмерими дължина и широчина, а дебелината им е 
пренебрежима на фона на размерите на съоръжението. В общия случай това води до тяхното 
двумерно напрегнато състояние; 

б) стоманените листови конструкции се характеризират с относително голяма дължина на 
заваръчните шевове, в следствие на което масово се използва автоматично или полуавтоматично 
заваряване; 

в) заваръчните им шевове трябва едновременно да удовлетворяват изискванията за якост и 
непроницаемост; 

г) при изготвянето на листовите конструкции е необходимо да се извършват операции, 
които липсват при традиционните стоманени конструкции. Част от тези операции са: 

- обработването на краищата на листовете (обрязване, скосяване); 
- оптимален разкрой на елементите с цел получаването на минимален отпадък; 
- огъване на листовете, за да може от тях да се получи пространствена черупка без 

ръбове; 
- щамповане (избиване) на дъната на хоризонталните резервоари. 

 
д) при снаждане на: 

- стоманени черупки с различни дебелини, виж фиг. 1.6а; 
- черупки, чиито оси не са успоредни, виж фиг. 1.6б; 
- черупки със закоравяващи ги пръстени, виж фиг. 1.6в; 
- черупки с плоско дъно на съдовете, виж фиг. 1.6г, 

в преходните зони напрегнатото и деформирано състояние (НДС) на черупките се променя, 
т.е. имаме краеви ефект. В резултат, в тези зони имаме рязък скок в стойностите на 
напреженията. 

 
е) при съдове с голям обем или с голямо вътрешно налягане е рационално най-тежко 

натоварените листове да бъдат изпълнени от високоякостни стомани; 
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Фиг. 1.6. Възли, в които има промяна на НДС на черупките 

ж) поради голямата им площ листовите конструкции са податливи на корозия. За защитата 
на основния (носещия) метал се прилагат следните мерки: 

- боядисване със специални защитни бои; 
- оставяне на добавка за корозия, която корозира и така предпазва основния метал; 
- използване на листове, които са произведени от устойчиви метали (алуминий, 

легирани стомани и т.н.); 
- използване на биметални листове, като вторият (вътрешният) лист е изпълнен от 

метал, който е устойчив на корозионния агент; 
- подаване на ток към стоманената конструкция, който е с противоположен знак на 

корозионния ток (катодна защита). Или свързване на метал с по-висок 
електрохимичен потенциал към съоръжението, който метал корозира и по този начин 
предпазва основната конструкция (анодна защита). 

4. Оптимална геометрия на листовите конструкции  

Определянето на оптималната форма и размери на листовите конструкции е от 
първостепенна важност за постигане на най-ниска стойност на съоръженията. При определянето 
им следните фактори трябва да бъдат взети предвид: 

а) съоръжението, което е част от по-голяма промишлена система, трябва най-пълно да 
удовлетворява технологичните изисквания към него; 

б) количеството вложен метал следва да бъде минимално. Трябва да се подчертае, че това 
изискване не гарантира най-ниска себестойност, но е важна предпоставка за постигането ѝ; 

в) технологичност на конструктивните решения – елементите и снаждащите ги възли 
трябва да бъдат изработвани качествено и бързо, с минимален разход на човешки труд; 

г) броят и дължината на заваръчните шевове да бъде минимален. Това важи с още по-
голяма сила за шевовете, изпълнявани на обекта; 

д) разкроят на листовете трябва да бъде оптимален. По този начин се гарантира, че 
количеството отпадък (метал за скрап) ще бъде минимално; 

е) постигане на възможно най-голяма заводска завършеност на листовите конструкции или 
на отделните им елементи, като се отчитат възможностите за транспорт до мястото на монтаж; 

ж) експлоатацията и поддръжката на листовите конструкции след въвеждането им в 
експлоатация да е лесна и евтина; 

з) да са удобни за възможни ремонтни дейности и/или промяна в конструкцията. 
 
Стоманите листове се използват най-оптимално, когато са натоварени с опънни усилия, тъй 

като при натиск те са склонни да губят устойчивост. Следователно, винаги когато е възможно, 
трябва да се подбира такава конструктивна форма, при която черупката да бъде подложена на 
опън в две взаимно перпендикулярни направления. Най-ярък пример за подобно решение са 
сферичните резервоари за съхраняване на газове при повишено налягане. 
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В листовите конструкции най-широко приложение имат простите геометрични форми, 
които са най-лесни за изработване [6]. Такива форми са цилиндър, конус, сфера. Те могат да 
бъдат получени чрез валцуване на отделните листове и последващо снаждане. 

Чрез щамповане могат да бъдат получени всякакви форми, но високата стойност за 
изработване на щампите намалява областите на нейното приложение. Щамповане се прилага 
когато ще се изработват голям брой еднакви елементи с двоен радиус на кривина, при което 
веднъж изработените щампи ще се използват многократно. Като примери могат да бъдат 
посочени дъната за авто- и жп цистерни, сферичните резервоари. 

5. Методи за анализ на стоманените листови конструкции 

Стоманените листови конструкции, като дял от строителните конструкции, се изчисляват и 
оразмеряват на силови и други въздействия в зависимост от изискванията на нормативните 
документи, спецификата на обекта и предназначението на съоръжението. Напрегнатото и 
деформирано състояние се установява след провеждане на статически и динамични изследвания 
на якост, устойчивост и деформации за всички носещи елементи.  

Според наличието и отчитането огъващите моменти в черупките, към момента съществуват 
три вида теории за техния анализ – безмоментна (мембранна), полубезмоментна и моментна. 
Сравнително най-проста и лесна за усвояване, и използване е безмоментовата теория. Тя е 
приложима, когато са изпълнени следните условия [4]: 

- граничните условия са такива, че опорните реакции не предизвикват огъване в 
черупката; 

- средната повърхнина на черупката се изменя плавно, без прекъсвания в нея; 
- дебелината на черупката се променя плавно; 
- външните товари са разпределени съгласно непрекъсната и плавно изменяща се 

функция, без локални „скокове“ в тях или концентрирани сили; 
- направлението на силите, приложени към контура на черупката, трябва да е по 

допирателната към средната повърхнина. 
 
Видът на напреженията, които могат да бъдат получени по мембранната (безмоментовата) 

теория е показан на фиг. 1.7: 

 
Фиг. 1.7. Мембранни напрежения в стоманена черупка 

Мембранните напрежения са: 
σx e нормалното напрежение в осово (меридианно) направление; 
σθ – нормалното напрежение в пръстеновидно (радиално) направление; 
τxθ или τθx – мембранните срязващи напрежения. 
 
Когато някое от условията по-горе не е изпълнено, следва да се използва моментовата 

теория. Тя е най-сложна и трудна за прилагане при аналитично използване, но получените чрез 
нея резултати са най-достоверни. Чрез нея могат да бъдат изчислени напреженията, дължащи се 
на огъване на черупката или на срязване, напречно на повърхността ѝ. 
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Според поведението на конструктивните елементи са се обособили две качествено други 
теории за анализ на черупките – линейна и нелинейна. Линейната теория е сравнително проста за 
овладяване и прилагане, но има относително тясно поле за прилагане [8]. Тя описва 
напрегнатото и деформирано състояние на черупките, които са изработени от материали, за 
които е в сила законът на Hooke. Т.е. при тях има линейна зависимост между сила и преместване. 
Такива например са въглеродните стомани. За да можем да използваме линейната теория е 
необходимо преместванията, породени от натоварването на черупката, да са малки и да не 
оказват съществено влияние върху преразпределянето на усилията, т.е. това е теория от I-и ред.  

Нелинейната теория може да даде изчерпателен отговор за напрегнатото и деформирано 
състояние на черупките, но е по-трудна за прилагане. В строителните конструкции различаваме 
следните видове нелинейност: 

- физическа (нелинейност по материал) – обусловена е от факта, че при голямо число 
строителни материали отношението σ - ε не е линейно, т.е. законът на Hooke не е в 
сила. Същото се отнася и за нисковъглеродните стомани, в които напреженията са 
надхвърлили границата на провлачане fy; 

- геометрична – имаме нелинейна връзка между усилията в елементите и техните 
премествания; 

- конструктивна – свързана е с промяна на статическата схема на черупката в процеса 
на нейното натоварване. 

 
Съгласно стандарт БДС EN 1993-1-6:2007 [1], възможните методи за анализ и изчисление 

на тънкостенните стоманени черупки, каквито по същество са листовите конструкции, са: 
Изчисляване на черупки по мембранна (безмоментна) теория – тази теория достатъчно 

точно представя поведението на тънкостенна листова конструкция, натоварена с разпределен 
товар. В резултат, в конструкцията възникват мембранни усилия (усилията от огъващи моменти 
са пренебрежимо малки) , които са в равновесие с външните товари.  

 
Изчисляване на черупки чрез линейно-еластичен анализ (LA) – при този метод за 

изследване, поведението на тънкостенна листова конструкция се представя чрез използване на 
моментовата теория. Геометрията на съоръжението съвпада с идеалната проектна форма, която 
преминава през нулевата линия на черупката. Материалът е линейно-еластичен, т.е. 
зависимостта между деформациите и напреженията е линейна. Преместванията в черупката са 
малки и оказват несъществено влияние върху преразпределението на усилията. 

 
Изчисляване на черупки чрез линейно-еластичен бифуркационен анализ (LBA) – при 

този метод за изследване, на базата на линейно-еластичната теория за огъване на черупките, се 
оценява собствената бифуркационна стойност на тънкостенната черупка. Геометрията на 
съоръжението съвпада с идеалната проектна форма. Преместванията в черупката са малки. 

 
Изчисляване на черупки при отчитане на тяхната геометрична нелинейност и 

еластично поведение на материала (GNA) – този метод за анализ е базиран на принципите на 
моментовата теория, приложена към идеални черупки. Материалът е идеално-еластичен, но 
преместванията в черупката, в резултат от приложените товари, са големи. Използва се теорията 
за големите премествания, т.е. теория от II ред. 

 
Изчисляване на черупки при нелинейно поведение на материала (MNA) – този метод 

за анализ е базиран на моментовата теория, приложена към идеални черупки. Преместванията в 
черупката под действието на приложените товари са малки, както при линейно-еластичния 
анализ. Материалът има нелинейно, еласто-пластично поведение. 

 
Изчисляване на черупки с отчитане на геометричната и материална нелинейност 

(GMNA) – този метод за изследване е базиран на принципите на моментовата теория, приложена 
към идеални черупки. Материалът има нелинейно, еласто-пластично поведение. Преместванията 
в черупката под действието на приложените товари са големи. 
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Изчисляване на черупки чрез отчитане на геометричната нелинейност при еластичен 
материал и несъвършена черупка (GNIA) – този вид анализ е подобен на геометрично-
нелинейния еластичен анализ GNA, но тук се отчитат реалните геометрични отклонения от 
идеалната проектна форма. С други думи, геометрията на средната повърхност включва 
непредвидени отклоненията от идеалната форма. 

Чрез GNIA се получават критичните товари в еластичен стадий за несъвършената 
конструкция, които могат да бъдат използвани при проверка за загуба на устойчивост. 

 
Изчисляване на черупки при отчитане на геометричната и материална нелинейност 

при несъвършена черупка (GMNIA) – този вид анализ е подобен на анализа при геометрична и 
материална нелинейност GMNA, но тук се отчитат реалните геометрични отклонения от 
идеалната проектна форма. 

Анализът GMNIA се прилага в случаите, когато напреженията на натиск или на срязване 
преобладават в черупката. Чрез него се получават критичните товари за действителната, 
несъвършена конструкция, в еласто - пластичен стадий. Те могат да бъдат използвани при 
проверка за загуба на устойчивост. 

 
Цялостен анализ – Това е анализ, при който е включена цялата конструкция на 

съоръжението. 

Таблица 1.1. Възможни методи за анализ на черупки 

Вид на анализа Теория на черупката Работа на материала Геометрия 
Мембранна теория мембранно равновесие не се прилага идеална 

LA линейно огъване и удължаване линейна идеална 
LBA линейно огъване и удължаване линейна идеална 
GNA нелинейна линейна идеална 
MNA линейна нелинейна идеална 

GMNA нелинейна нелинейна идеална 
GNIA нелинейна линейна несъвършена 

GMNIA нелинейна нелинейна несъвършена 
 
При анализ на черупки с GNIA или GMNIA, в изчислителния модел следва да бъдат 

въведени набор от несъвършенства, но последните могат да имат най-различни форми и 
амплитуди, което превръща определянето на най-неблагоприятния им вид и размери в истинско 
предизвикателство [29]. Важно е несъвършенствата да бъдат реалистични, отчитайки начина на 
производство на стоманените черупки. Например настоящите формули за ръчно изчисляване са 
получени емпирично, след провеждане на множество лабораторни опити, чрез които е 
определена най-ниската носеща способност на черупката преди да се изкоруби. Тъй като 
изследваните образци са произвеждани в лабораториите, тяхното качество, респективно – 
несъвършенства, е съвсем различно от пълноразмерните, реални черупки [30]. 

В общия случай несъвършенствата рязко снижават носещата способност на стоманените 
черупки, но понякога, при дълбоки несъвършенства, последните могат да доведат до 
увеличаване на нейната носимоспособност при загуба на устойчивост. Като пример могат да 
бъдат посочени дълбоките несъвършенства, които предизвикват форми на загуба на 
устойчивост, обхващащи цялата дължина на черупката [28]. 

При стоманените черупки процесът за откриване кои са най-неблагоприятните 
несъвършенства в тях е допълнително затруднен поради множеството взаимно влияещи си 
форми на изкорубване, което води до различна чувствителност към геометричните 
несъвършенства. Например, много цилиндрични черупки са подложени на комплексно 
натоварване от осов (меридианен) натиск и пръстеновидно налягане. Несъвършенствата, даващи 
най-ниска носеща способност за осов натиск са съвсем различни от тези за пръстеновидно 
налягане. Първите са местни, докато вторите следва да се разпростират върху голяма дължина. 
Когато добавим, че реалните черупки са натоварени с неравномерно разпределени или 
концентрирани товари, става съвсем трудно да се определи коя е най-неблагоприятната форма на 
несъвършенствата [30]. 



17 

Очевидно, GNIA или GMNIA са по-подходящи за анализ на вече построени черупки, при 
които несъвършенствата са еднозначно определени в процеса на тяхното производство. 

 
При тънкостенни черупки с постоянна дебелина t, за които може да се приложи 

безмоментовата (мембранната) теория, в сила е уравнението на Laplace (1740 ÷ 1827): 

 t
p

RRx


θ

θx σσ

, (1.1) 
където σx e нормалното напрежение в меридианно направление, виж фиг. 1.8; 

σθ – нормалното напрежение в радиално (пръстеновидно) направление; 
Rx – радиусът на кривина на меридианното сечение; 
Rθ – радиусът на кривина на пръстеновидното сечение; 
p – стойността на налягането върху черупката, което може да бъде функция единствено на 

координатата z; 
t – дебелината на черупката. 

 
Фиг. 1.8. Черупка ос на симетрия (на въртене) z и постоянна дебелина t 

Сечение, което се получава от пресичането на равнина, преминаваща през оста на ротация 
z с черупката, се нарича меридианно сечение [7]. 

Сечение, което се получава от пресичането на равнина, перпендикулярна на оста на 
ротация z с черупката, се нарича пръстеновидно (кръгово) сечение. 

Уравнение (1.1) съдържа две неизвестни напрежения, σx и σθ , които очевидно няма как да 
бъдат определени само чрез едно уравнение. За целта е нужно още едно, второ уравнение. То ще 
бъде получено чрез определяне на равновесните сили в елемент, изрязан в черупката с 
произволно кръгово сечение, виж фиг. 1.9.  

 
Фиг. 1.9. Меридианни нормални напрежения σх , породени от вътрешното налягане р 
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Меридианните нормални напрежения σx могат да бъдат получени чрез израза: 

 )β(sin..π..2
σ 2

θ

z
x tR

R


, (1.2) 
където Rz e равнодействащата на налягането p по ос z; 

β – ъгълът между ос z и перпендикулярната на образуващата повърхност, където са 
приложени меридианните нормални напрежения. 

 
За определяне на равнодействащата сила Rz следва да бъдат припомнени две теореми, 

изучавани по дисциплината „Съпротивление на материалите“ [7]: 
 
Теорема 1 – За равнодействащата на равномерно разпределено налягане 
Проекцията върху дадена ос z на равнодействащата на равномерно разпределено налягане, 

действащо по произволна повърхнина, е равно на произведението от налягането и проекцията на 
повърхнината върху равнина, перпендикулярна на тази ос z. Или, изразено математически: 

 zz .ApR  , (1.3) 
където Az e проекцията на произволна повърхнина върху равнина, перпендикулярна на ос z 

 
Теорема 2 – За равнодействащата при хидростатично налягане 
Ако върху дъното на съд действа хидростатично налягане, то вертикалната компонента на 

главния вектор на налягането върху дъното е равно на теглото на призматичния обем течност, 
независимо от формата на съда. Математическият израз на тази теорема има следния вид: 

 dz .γ. AhR  , (1.4) 
където γ е плътността на продукта, намиращ се в разглеждания съд; 

h – височината на продукта над дъното на съда, виж фиг. 1.10; 
Ad – площта на дъното. 

 
Фиг. 1.10. Равнодействаща сила от хидростатично налягане върху дъното 

По долу ще бъдат разгледани две тънкостенни затворени съоръжения, които са натоварени 
с вътрешно налягане с интензивност р. Стените имат еднаква и постоянна дебелина t. 

При цилиндрични затворени черупки с кръгла основа в план, виж фиг. 1.11, радиусът на 
кривина на меридианното сечение Rx = ∞. Изхождайки от формула (1.1), нормалните напрежения 
в пръстеновидно (радиално) направление σθ могат да се определят чрез израза: 

 
θθ .σ R

t
p


 . (1.5) 

Меридианните нормални напрежения σx в цилиндричната черупка ще бъдат изчислени по: 
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θx .

.2
σ R

t
p


 . (1.6) 

Вижда се, че при цилиндрични черупки, меридианните и радиалните нормални напрежения 
имат следното отношението помежду си: 
 2.σx = σθ . (1.7) 

 
При сферични черупки, в които радиусът на кривина във всички сечения е един и същ, т.е. 

Rx = Rθ = R, виж фиг. 1.15, нормалните напрежения във всички направления ще бъдат еднакви. Те 
могат да бъдат определени по формулата: 

 
R

t
p .
.2

σσ θx 
 . (1.8) 

Сравнявайки формули (1.5) и (1.8), ясно се вижда, че при еднакви изходни условия 
сферичната черупка „изпитва” два пъти по-малки нормални напрежения, в сравнение с 
пръстеновидните напрежения в цилиндричната. От тук се е породила идеята газове с повишено 
налягане да се съхраняват в съдове със сферична форма. 

6. Определяне на необходимата дебелина на стоманени черупки  

За определяне на необходимите дебелини на стоманените черупки трябва да бъдат 
направени проверки за следните изчислителни състояния: 

6.1. Граница на пластичност – LS1  

При гранично изчислително състояние граница на пластичност, способността на 
конструкцията да понася приложените върху нея въздействия се е изчерпала вследствие 
провлачане на материала. Натоварването, което конструкцията понася, не може да бъде 
увеличено без значителни промени в геометрията на конструкцията или механично уякчаване на 
материала. 

За определяне на изчислителните напрежения при проверка по LS1 следва да се използва 
един или по-вече от изброените по-долу методи за анализ [1]: 

- изследване по безмоментова (мембранна) теория – би могло да бъде използвано 
уравнението на Laplace (1.1); 

- линеен еластичен анализ (LA); 
- анализ, при който се отчита нелинейното поведение на материала (MNA); 
- анализ, при който се отчита нелинейното поведение на материала и на геометрията 

на конструкцията (GMNA). 
 
При провеждане на съответния анализ, временните товари следва да са приложени по такъв 

начин, че напреженията в елементите на черупката да достигат до възможно най-големи 
стойности. 

Когато се използва безмоментовата (мембранната) теория, отчитайки двумерното 
напрегнато състояние в черупката, еквивалентното изчислително напрежение σeq може да бъде 
определено чрез израза: 

 
2
xθθx

2
θ

2
xeq .3..1σ nnnnn

t


, (1.9) 
където t e дебелината на стоманената черупка; 

nx – меридианното резултантно усилие в черупката, за единица широчина; 
nθ – радиалното (пръстеновидното) резултантно усилие в черупката, за единица широчина; 
nxθ – резултантното срязващо мембраната усилие, за единица дължина. 
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Когато се използват LA или GNA анализ, отчитайки двумерното напрегнато състояние в 
черупката, еквивалентното изчислително напрежение σeq може да бъде определено по von Mises: 

  2
θn

2
xn

2
xθθx

2
θ

2
xeq τττ3..σσσσσ  , (1.10) 

където: 

 
 4

σ 2
xx

x t
m

t
n

  – меридианно напрежение; (1.11) 

 
 4

σ 2
θθ

θ t
m

t
n

  – радиално (пръстеновидното) напрежение; (1.12) 

 
 4

τ 2
xθxθ

xθ t
m

t
n

  – срязващо напрежение в равнината на черупката; (1.13) 

 
t

qxn
xnτ   – меридианно напречно срязващо напрежение; (1.14) 

 
t

qθn
θnτ   – пръстеновидно напречно срязващо напрежение,  (1.15) 

в която mx e меридианен огъващ момент за единица широчина на черупката; 
mθ – огъващ момент за единица широчина по обиколката на черупката; 
mxθ – усукващ момент за единица широчина на черупката; 
qxn – напречна срязваща сила, съчетана с меридианно огъване; 
qθn – напречна срязваща сила, съчетана с огъване по обиколката на черупката. 
 
Формули (1.9) и (1.10) дават опростен израз на еквивалентното напрежение σeq, в посока на 

сигурността. 
Стойностите на срязващите напрежения τxn и τθn обикновено са много малки и не влияят 

върху пластичната носимоспособност, поради което могат да се пренебрегнат [1]. 
 
Изчислителната стойност на границата на провлачане се определя чрез израза: 

 M0

y
ydRdeq, γ

f
ff 

, (1.16) 
където fy e характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата; 

γМ0 – коефициент на сигурност по материал. 
 
При проверка на черупката за изчислително състояние LS1, изчислителните еквивалентни 

напрежения σeq,Ed следва да удовлетворяват условието: 

 Rdeq,Edeq, f  (1.17) 
а) нормални напрежения σx в цилиндрична черупка, под действие на осово усилие Fx 
Нормалните напрежения σx в меридианно направление, съгласно показаната на фиг. 1.11 

посока на действие на осовата сила Fx, биха могли да бъдат определени чрез израза: 

 tR
F

..π.2
σ x

x 
, (1.18) 

където Fx e осовото усилие, приложено по оста на цилиндричната черупка; 
R – радиусът на средната повърхнина на цилиндричната черупка, имаща кръгла в план 

основа, виж фиг. 1.11. 
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Фиг. 1.11. Цилиндрична черупка с кръгла в план основа под действие на осово усилие 

Равномерно разпределеният товар px по кръглите основи на цилиндричната черупка, 
породен от осовото усилие Fx , ще бъде с интензитет: 

 R
Fp

.π.2
x

x 
. (1.19) 

б) нормални напрежения σx в цилиндрична черупка, под действие на огъващ момент М 
Нормалните напрежения σx в меридианно направление, породени от огъващия момент М се  

определят по формулата [8]: 

 
 cos.

..π
σ 2ix, tR

M


, (1.20) 
където α е ъгълът сключен между равнината на огъващия момент и т. i от кръглата основа на 
цилиндричната черупка, виж фиг. 1.12. 

 
Фиг. 1.12. Цилиндрична черупка с кръгла в план основа под действие на огъващ момент 

Очевидно е, че нормалните напрежения ще са с максимални стойности, т.е. σx,i = σx,max , при 
сключени централни ъгли α = 0° и α = 180°. 

Максималните стойности на разпределения товар px,max по кръглите основи, виж фиг. 1.12, 
породен от огъващите моменти M , ще бъдат с интензитет [1]: 
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2maxx, .π R

Mp 
 . (1.21) 

в) нормални напрежения σθ в цилиндрична черупка, под действие на радиално налягане pr 

 

Фиг. 1.13. Цилиндрична черупка с кръгла в план основа под действие на радиално налягане 
Нормалните напрежения σθ в радиално направление, породени от налягане pθ , биха могли 

да бъдат определени по формула (1.5). При показаната на фиг. 1.13 схема на товарното 
състояние, радиалните напрежения ще бъдат натискови. 

 
г) тангенциални напрежения τ в цилиндрична черупка, под действие на срязваща сила V 
Тангенциалните напрежения τ, породени от срязващата сила V, действаща 

перпендикулярно на оста на цилиндричната черупка, се  определят по формулата: 

 
 sin.

..π
τi tR

V


, (1.22) 
където α е ъгълът сключен между направлението на срязващата сила V и т. i от кръглата основа 
на цилиндричната черупка, виж фиг. 1.14. 

 
Фиг. 1.14. Цилиндрична черупка с кръгла в план основа под действие на срязваща сила 

Ясно е, че тангенциалните напрежения ще са с максимални стойности, т.е. τi = τmax при 
централен ъгъл със стойност α = 90° и α = 270°. 

 
д) нормални напрежения σθ и σx в сферична черупка, под действие на равномерно налягане 

p 
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Нормалните напрежения σθ в радиално и σx в меридианно направление, породени от  
равномерно налягане p върху сферичната черупка, биха могли да бъдат определени по формула 
(1.8). При показаната на фиг. 1.15 схема на товарното състояние, нормалните напрежения ще 
бъдат натискови. 

 
Фиг. 1.15. Сферична черупка под действие на равномерно външно налягане 

e) нормални напрежения σθ и σx в сферична черупка, под действие на собственото и тегло g 
Нормалните напрежения σθ в радиално и σx в меридианно направление, породени от  

собственото тегло g на сферичната черупка, биха могли да бъдат определени по следните 
формули [1]: 

 
 

 












φcos1
1φcos..σθ t

Rg

 (1.23) 

  












φcos1
1..σx t

Rg

, (1.24) 
където g e собственото тегло на черупката; 

φ – централният ъгъл, виж фиг. 1.16. 

 
Фиг. 1.16. Сферична черупка под действие на собственото тегло g 

ж) нормални напрежения σx в конична черупка, под действие на осово усилие Fx 
Нормалните напрежения σx в меридианно направление на коничната черупка, съгласно 

показаната на фиг. 1.17 посока на действие на осовата сила Fx, се определят чрез израза: 

  βcos...π.2
σ

i

x
x tR

F


, (1.25) 
където Ri e текущият радиус по височина на коничната черупка, виж фиг. 1.17; 

β – ъгълът между надлъжната ос и повърхнината на коничната черупка. 
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Фиг. 1.17. Конична черупка с кръгла в план основа под действие на осово усилие 

Радиалните (пръстеновидните) напрежения са със стойност σθ = 0. 
Равномерно разпределеният товар px,i по кръглите основи, породен от осовото усилие Fx , 

ще бъде с интензитет: 

 i

x
ix, .π.2 R

Fp 

. (1.26) 
 
з) нормални напрежения σx в конична черупка, под действие на огъващ момент М 
Нормалните напрежения σx в меридианно направление, породени от огъващия момент М се 

определят по формулата: 

 

 
 βcos
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ix,


tR
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. (1.27) 
Радиалните (пръстеновидните) напрежения са със стойност σθ = 0. 
Максималните стойности на разпределения товар px,i,max по кръглите основи, виж фиг. 1.18, 

породен от огъващите моменти M , ще бъдат с интензитет: 

 
2
i

maxi,x, .π R
Mp 

. (1.28) 

 
Фиг. 1.18. Конична черупка с кръгла в план основа под действие на огъващ момент 
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и) нормални напрежения в конична черупка, под действие на радиално налягане pθ 
Нормалните напрежения σx в меридианно направление, породени от налягане pθ, се 

определят чрез израза: 

  

2

i

1ir
x .

βcos..2
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R
R

t
Rp

, (1.29) 
където R1 e радиусът на голямата основа на коничната черупка, виж фиг. 1.19; 
 
Нормалните напрежения σθ в радиално направление, породени от  налягане pθ, биха могли 

да бъдат определени по формулата: 

  βcos.
.σ iθ

θ t
Rp



. (1.30) 
Знаците на нормалните напрежения σx и σθ, определени съответно по формули (1.29) и 

(1.30), са съгласно показаната на фиг. 1.19 посока на действие на външното налягане pθ. 

 
Фиг. 1.19. Конична черупка с кръгла в план основа под действие на радиално налягане 

й) тангенциални напрежения τ в конична черупка, под действие на срязваща сила V 
Тангенциалните напрежения τ, породени от срязващата сила V, действаща 

перпендикулярно на оста на коничната черупка, виж фиг. 1.20, се  определят по формулата:  

 
  sin.

..π i
i tR

V


 (1.31) 

 
Фиг. 1.20. Конична черупка с кръгла в план основа под действие на срязваща сила 
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Якостните проверки са първата стъпка, която се прави за определяне на необходимата 
дебелина на стоманените листове. Често, при последващите проверки за загуба на устойчивост, 
се налага увеличаване на техните дебелини и/или те трябва допълнително да бъдат укрепени. 

6.2. Циклично пластифициране – LS2 

При граничното състояние циклично пластифициране, повтарящите се цикли от 
натоварване и разтоварване предизвикват провлачане при опън и натиск в една и съща точка на 
конструкцията. Материалът многократно пластифицира, което води до появата на пукнатини 
вследствие местно уякчаване на стоманата и намаляване на възможността и да се деформира. 
Разрушаването настъпва вследствие нискоциклична умора. 

Напреженията, които водят до пластифициране, се получават при комбинация от всички 
въздействия върху конструкцията.  

За определяне на изчислителните напрежения при проверка по LS2 следва да се използва 
един или по-вече от изброените по-долу методи за анализ [1]: 

- еластичен анализ (LA или GNA); 
- за определяне на диапазона на пластични деформации – MNA или GMNA анализ. 

 
При определяне на напреженията в черупката чрез LA или GNA анализи, компонентите на 

напрежението следва да бъдат определени за екстремните (максималните и минималните) 
стойности на променливите въздействия. От прилежащите екстремни стойности на 
напреженията в цикличния процес се определят стойностите на промяната (диапазона) на всеки 
компонент на напрежението Δσx,i , Δσθ,i , Δτxθ,i , във всяка повърхност на черупката и във всяка 
нейна точка. Вътрешната и външната повърхности са представени съответно като i = 1 и i = 2. От 
промяната в стойностите (диапазона) на напреженията се получава изчислителната стойност на 
изменението в редуцираното напрежение, определено по von Mises за вътрешната и външната 
повърхности: 

 
2

i,xiθ,ix,
2

iθ,
2

ix,ieq, τ3.σ.σσσσ θ
. (1.32) 

За изчислителна стойност на диапазона на еквивалентното напрежение Δσeq,Ed се приема 
най-голямото изменение на еквивалентното напрежение за всяка повърхнина на черупката, 
разгледани поотделно, т.е. 
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 (1.33) 
При всяка проверка за гранично състояние LS2 изчислителният диапазон на 

еквивалентното напрежение Δσeq,Ed следва да удовлетворява условието: 

 M0
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Rdeq,Edeq, γ

.2σ
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 . (1.34) 

6.3.  Загуба на устойчивост – LS3 

При гранично състояние загуба на устойчивост, в цялата конструкция или в част от нея 
внезапно възникват големи премествания, които са нормални към повърхността на черупката. 
Това води до невъзможност на конструкцията да понесе по-нататъшно увеличаване на 
натоварването и невъзможност за по-нататъшна експлоатация. 

Стоманените листови конструкции са изградени от елементи, чиято дебелина е 
съпоставима с началните геометрични несъвършенства. Това води до повишена чувствителност 
към отклоненията от идеалната проектна форма и съществена склонност към загуба на 
устойчивост при наличие на натискови и/или срязващи напрежения. В резултат, за 
предотвратяване на местна и/или обща загуба на устойчивост на стоманените черупки, 
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изчислителните стойности на натисковите и/или срязващите напрежения в тях следва да са 
ниски, далеч от границата на провлачане.  

За определяне на изчислителните напрежения при проверка по LS3 следва да се използва 
един или по-вече от изброените по-долу методи за анализ [1]: 

- мембранна (безмоментова) теория – само за осесиметрични товарни състояния; 
- линеен еластичен анализ (LA); 
- линеен еластичен бифуркационен анализ (LBA) – използва се при общо натоварени 

черупки, ако се използва критична носимоспособност при устойчивост; 
- анализ, при който се отчита нелинейното поведение на материала (MNA) – прилага 

се при общо натоварени черупки, ако се използва нормираната носимоспособност в 
пластичен стадий; 

- анализ GMNIA, съвместно с MNA, LBA и GMNA, с използване на подходящи 
несъвършенства и коефициенти за калибриране. 

 
За черупки със значителна сложност може да се очаква, че загубилата устойчивост част от 

черупката ще обхваща една ограничена област от нея. При използване на някой от посочените 
по-горе методи за анализ, тази област ще бъде различна [30]. 

При проверка за загуба на устойчивост LS3 трябва да се вземат предвид всички товарни 
комбинации, пораждащи натискови или срязващи напрежения в черупката. 

 
а) загуба на устойчивост на цилиндрична черупка под действие на центричен осов натиск 
Задачата за определяне на критичното нормално напрежение, при което идеална 

цилиндрична черупка със средна дължина губи местна устойчивост под действието на осов 
натиск, за пръв път е решена от Lorenz [16] през 1908 г, след това от Тимошенко през 1910 г [22] 
и Southwell [20] през 1914 г. Класическият израз за критичните натискови напрежения σx,cr, в 
меридианно направление, до който Lorenz , Тимошенко и Southwell достигат, има вида: 
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 , (1.35) 

където Е = 210 000 МРа е модулът на еластичността на стоманата; 
t – дебелината на стената на цилиндричната черупка, виж фиг. 1.11; 
R – радиусът на цилиндричната черупка, с кръгла в план основа; 
ν = 0,3 – коефициент на Poisson за стомана. 
 
Изхождайки от уравнение (1.36), описващо взаимовръзката между осовото усилие F и 

нормалните напрежения σ в тънкостенна цилиндрична черупка: 

 tRAF .σ.2.π.σ.  , (1.36) 
където А е площта на напречното сечение на тънкостенната черупка, с кръгла основа в план, 

 
и замествайки с критичните стойности на натисковите напрежения σх,cr от уравнение (1.35), 

осовия товар Fx,cr, при който идеалната цилиндрична черупка губи местна устойчивост, се 
определя по формулата: 
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  . (1.37) 

Оказва се, че критичната осова меридианна сила Fx,cr, при която идеалната цилиндрична 
черупка губи местна устойчивост, не зависи от радиуса R на цилиндричната черупка. 

От анализа на формули (1.35) и (1.37) ясно се вижда, че критичните стойности на товарите 
не зависят от дължината на цилиндричната черупка. Това е вярно, когато черупките са къси или 
със средна дължина, и те губят устойчивост в отделни зони, местно. За разлика от тях дългите, 
стройни черупки, които са натоварени с осови натискови сили, имат склонност да губят 
устойчивост цялостно, като един прът. Задачата за определяне на критичното нормално 
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напрежение σcr, при което идеален прът губи обща устойчивост под действието на центричен 
осов натиск, за пръв път е решена от Euler в далечната 1744 г [11]. Уравнението има следния 
вид: 
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2

x,cr
.π.σ










i
L

EC

, (1.38) 
където С е коефициент, зависещ от опорните условия в двата края на пръта; 

L – дължината на пръта, виж фиг. 1.11; 
imin – минималният инерционен радиус на сечението. 
 
От формули (1.35) и (1.38) може да се направи извода, че в класическите, идеализирани 

черупки или пръти, критичните нормални напрежения σx,cr не зависят от границата на 
провлачане на стоманата или от нейната якост на опън. 

Отношението L / R, при което идеалната цилиндрична черупка преминава от местна към 
обща форма на загуба на устойчивост, се намира в следните граници [17]: 

 t
R

R
L

R
t .38,2.72,1 

 (1.39) 
Когато по-късно са направени натурни експерименти за определяне на критичните 

напрежения σx,cr в центрично натиснати тънкостенни цилиндрични стоманени черупки се е 
оказало, че те значително се различават от получените по формула (1.35). Експерименталните 
стойности за σx,cr достигали някъде до 1/3 от получените по аналитичен път [24]. Същественото 
разминаване в получените по различен път резултати е провокирало изследователите да 
продължат с изследванията в тази област. През 1940 и 1941 г von Karman и неговите сътрудници 
публикуват два доклада [25], [26], в които се посочва, че значителните разлики между 
аналитичните и експерименталните резултати за σx,cr се дължат на фундаментално нелинейната 
природа на процеса на загуба на устойчивост. Те получават доста по-ниски стойности на 
критичните напрежения σx,cr , които според тях могат да бъдат определени чрез израза: 

 R
tE..195,0σ crx, 

 (1.40) 
През 1945 г Koiter [13] изказва предположението, че основната причина за разликите 

между теоретичната и експерименталната носимоспособност на стоманените черупки при 
местна загуба на устойчивост са несъвършенствата в тях. Тези несъвършенства се получават 
като резултат от производствените и монтажните процеси, необходими за реализацията на 
стоманената черупка, и те са неизбежни. За отчитане на влиянието на началните несъвършенства 
са направени множество аналитични и експериментални изследвания. Заключенията на всички 
тях са, че тънкостенните цилиндрични черупки с кръгла основа са много чувствителни към 
началните отклонения от идеалната цилиндрична форма. Например резултатите от 
изследванията на Koiter [14], [15] показват, че ако амплитудата на началните радиални 
премествания е равна на дебелината на цилиндричната черупка, това драстично намалява  
критичните нормални напрежения σx,cr, чиито стойности са само 20% от определените за идеален 
цилиндър. 

В табл. 1.2 по-долу са показани резултатите на някои изследователи за критичните 
напрежения σcr , до които те са достигнали през годините. Обобщаващият израз за критичните 
нормални напрежения σx,cr, които са определени експериментално от различни изследователи, би 
имал вида [3]: 

 R
tEp ..σ crx, 

, (1.41) 
където р е коефициент, получен по експериментален път. 
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Таблица 1.2. Критични стойности на нормалните напрежения σx,cr [24] 

Автор Година Критично напрежение σcr 

Michielson 1948 
R
tE..194,0σ crx,   

Kirste 1954 
R
tE..187,0σ crx,   

Kempner 1954 
R
tE..182,0σ crx,   

Погорелов 1967 
R
tE..160,0σ crx,   

 
Значителна част от проведените опити показват, че коефициентът р > 0,18. Резултатите от 

други експерименти пък сочат, че въпросният коефициент има значително по-ниски стойности, 
намиращи се в границите р = 0,06 ÷ 0,15. Това съществено разминаване в получените резултати 
може да се обясни с различните отношения R/t, които са имали изследваните образци. Счита се, 
че с нарастване на R/t, вероятността за поява на начални несъвършенства също нараства, което 
води до драстично намаление на стойностите на критичните напрежения σx,cr в меридианно 
направление. 

В стандарт БДС EN 1993-1-6 [1] е представена следната методика за определяне на 
критичните напрежения в стоманени цилиндрични черупки, с гранични условия ГУ1 и ГУ2 в 
двата си края, виж табл. 1.3.  

Таблица 1.3. Гранични условия за черупки 

Означение 
 на граничното. 

условие 

Използван 
термин Описание 

Премествания, 
нормални на 
повърхността 

Меридианно 
преместване 

Меридианно 
завъртане 

ГУ1з запънат 
край 

радиално запънат 
меридианно запънат 
ротационно запънат 

w = 0 u = 0 βΦ = 0 

ГУ1св  
радиално запънат 

меридианно запънат 
ротационно свободен 

w = 0 u = 0 βΦ ≠ 0 

ГУ2з  
радиално запънат 

меридианно свободен 
ротационно запънат 

w = 0 u ≠ 0 βΦ = 0 

ГУ2св ставен край 
радиално запънат 

меридианно свободен 
ротационно свободен 

w = 0 u ≠ 0 βΦ ≠ 0 

ГУ3 свободен 
край 

радиално свободен 
меридианно свободен 
ротационно свободен 

w ≠ 0 u ≠ 0 βΦ ≠ 0 

Забележка: Преместването в пръстеновидно направление ν е много тясно свързано с преместването w, 
нормално на повърхността, така че за тези два параметъра не са регламентирани отделни гранични 
условия. Стойностите на колона 4 следва да се приемат за преместване ν. 

 
Дължината на сегмент от цилиндричната черупка се характеризира с безразмерния 

параметър за дължина ω: 

 tR
L

t
R

R
L

.
.ω 

. (1.42) 
Критичното меридианно напрежение в еластичен стадий σх,Rcr се определя по формулата: 
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 R
tCE ...605,0σ xRcrx, 

. (1.43) 
Очевидно формула (1.43) произлиза от (1.35), т.е. от резултатите на Lorenz , Тимошенко и 

Southwell, но в която е въведен коефициент Сх, отчитащ вида на черупката. 
За къси черупки, при които ω < 1,7 , коефициентът Сх се определя чрез израза: 

 
2x ω

2,07
ω

1,8336,1 C
. (1.44) 

За цилиндрични черупки със средна дължина, които са в границите 1,7 ≤ ω ≤ 0,5.(R/t), 
коефициентът Сх се приема за Сх = 1,0. 

За дълги цилиндрични черупки, при които ω > 0,5.(R/t), се приема , че Сх = Cx,N, където Cx,N 
е по-голямото от: 

 




















R
t

C
C

.ω.21.2,00,1

60,0
max

xb

x

, (1.45) 
където Cxb е параметър, зависещ от условията на подпиране в краищата на цилиндричната 
черупка. Определя по табл. 1.4: 

Таблица 1.4. Стойности на параметъра Cxb в зависимост от опорните условия [1] 

№ Край на цилиндричната черупка Гранично условие Cxb 

1 Край 1 
Край 2 

ГУ1 
ГУ1 6 

2 Край 1 
Край 2 

ГУ1 
ГУ2 3 

3 Край 1 
Край 2 

ГУ2 
ГУ2 1 

 
Дългите цилиндрични черупки трябва да удовлетворяват следните допълнителни условия: 
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. (1.46) 
Характеристичните меридианни критични напрежения σх,Rk се получават чрез умножаване 

на характеристичната граница на провлачане fy с коефициента на изкорубване χх : 

 yxRkx, .χσ f . (1.47) 
Коефициентът χх при осов (меридианен) натиск се определя като функция на условната 

стройност на черупката xλ  по формулите: 
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; (1.48) 
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, (1.50) 
където χhx е коефициент на уякчаване. При липса на по-достоверна информация, χhx = 1,0; 

xλ е условната стройност на черупката; 
xpλ  – условната стройност на черупката в пластичен стадий; 

20,0λx0   – меридианната гранична приведена стойност; 
αx – меридианният коефициент на несъвършенство в еластичен стадий; 
βx – коефициент на диапазона на пластичност; 
η – експонент на взаимодействие. 
 
Формула (1.50) се отнася за еластичното критично напрежение с отчитане на геометрични 

несъвършенства. В случай на изцяло еластично поведение на цилиндричната черупка, 
алтернативно, характеристичните критични напрежения σх,Rk могат да бъдат директно 
определени по формулата: 

 Rcrx,xRkx, σ.σ  , (1.51) 
където αx се изчислява чрез израза: 
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, (1.52) 
в която Δwk е амплитудата на характеристичното несъвършенство. Определя се по формулата: 
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, (1.53) 
където Q е параметър, които отчита качеството на производство. Отчита се от табл. 1.5: 

Таблица 1.5. Стойности на параметъра Q в зависимост от качеството на изпълнение 

Клас по качество при производство Описание Q 
Клас А отлично 40 
Клас В високо 25 
Клас С нормално 16 
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; (1.54) 
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. (1.55) 

Условната стройност на черупката xλ при осов натиск се определя по формулата: 

 Rcrx,

y
x σ

λ
f



. (1.56) 

Условната стройност на черупката в пластичен стадий xpλ се изчислява по: 
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 . (1.57) 
Изчислителните меридианни критични напрежения σх,Rd се получават от 

характеристичните чрез израза: 

 M1

Rkx,
Rdx, γ

σ
σ 

, (1.58) 
където γМ1 = 1,1 е коефициент на сигурност при проверка за загуба на устойчивост. 

 
За да не губи устойчивост натоварената с натискови усилия стоманена черупка, трябва да 

бъде изпълнено неравенството: 
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σ
σ
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Edx,


, (1.59) 
където σх,Еd е изчислителната стойност на натисковите напрежения в меридианно направление. 

 
Не е необходимо цилиндричните черупки да бъдат проверявани за загуба на устойчивост от 

осов натиск, ако е изпълнено условието: 
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 . (1.60) 
б) загуба на устойчивост на цилиндрична черупка под действие на чисто огъване 
Тънкостенни стоманени черупки, натоварени с огъващи моменти M в двата си края, виж 

фиг. 1.12, също могат да загубят местна устойчивост. Логично е зоните на образуване на вълни 
(деформации), дължащи се на локално изкорубване, да бъдат там, където се получават 
максимални натискови напрежения. Формата на образувалите се вълни при изкорубване от 
огъване е идентична с тази на вълните, образували се при изкорубване от центричен натиск. 
Дори дължината на тези вълни е приблизително еднаква [24]. От което следва, че резултатите, 
получени за локална загуба на устойчивост при центричен натиск могат да бъдат прилагани за 
чисто огъване, с въвеждане на коригиращ коефициент. Последният е необходим, тъй като 
нормалните напрежения при центричен натиск са с постоянна стойност, докато при чисто 
огъване те се изменят от максимален опън до максимален натиск.  

В своите изследвания от първата половина на ХХ век Brazier [9] и Chwalla [10] откриват, че 
тънкостенните стоманени цилиндрични черупки, подложени на чисто огъване губят устойчивост 
с образуване на малки вълни, чиито вид е аналогичен на тези при чист натиск. Сравняване на 
резултатите от проведените експерименти за центричен натиск и чисто огъване показват, че има 
идентично намаляване на стойностите на критичните напрежения σx,cr, когато отношението R/t 
нараства. Според тях, критичните напрежения при чисто огъване са с 40% по-високи в сравнение 
с тези, получени при чист осов натиск. 

Дълги години се е считало, че максималните стойности на критичните нормални 
напрежения σx,cr, при които тънкостенни цилиндрични черупки губят местна устойчивост при 
чисто огъване, са с 30% по-високи в сравнение с σx,cr при центричен натиск [24]. Обаче, при 
направени в средата на ХХ век изследвания, Динник [5] определя, че критичните нормални 
напрежения σx,cr при чисто огъване следва да бъдат изчислявани чрез израза: 

 R
tE..334,0σ crx, 

 . (1.61) 
Сравнено с получените чрез формула (1.35) резултати за идеална, центрично натисната 

черупка, израз (1.61) дава с 55% по-ниски стойности за σх,cr при огъване. 
През 1961 г. Seide и Weingarten [19] провеждат съвместно изследване, чрез което се стремят 

да определят стойностите на σx,cr при огъване, поне от гледната точка на теорията за малките 
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премествания. Резултатите показват, че отношението на критичните напрежения при огъване и 
натиск може да варира в широки граници, в зависимост от дължината на образувалата се вълна. 
Но когато се извърши минимизиране по отношение на дължината на вълната, критичното 
напрежение при осов натиск е равно на това при огъване за всякакви практически цели. 

Посочената в [24] формула за определяне на критичните нормални напрежения σx,cr при 
чисто огъване на цилиндрични черупки със средна дължина, има следния вид: 

 
R
tE..

)1.(3
1.γσ

2crx,




, (1.62) 
където γ е коефициент, зависещ от отношението R/t. При R/t = 10 → γ = 0,87, а при R/t = 1.103 → 
γ = 0,29. Изменението на коефициента γ не е линейно, т.е. не може да се интерполира между 
посочените по-горе стойности. 

 
В предишната редакция на стандарт БДС EN 1993-1-6:2007 нямаше посочена отделна 

методика за определяне на критичните нормални напрежения в меридианно направление при 
чисто огъване. В настоящата версия, БДС EN 1993-1-6:2007/А1:2017 [1], вече може да се види 
разписана такава методика. Нейната област на приложение е: 

- отнася се само за цилиндрични черупки с постоянна дебелина t, виж фиг. 1.21 ; 
- огъващите моменти М са с постоянна стойност по дължината L на черупката; 
- краищата на цилиндричната черупка са запънати, т.е. граничните условия отговарят на 

ГУ1з, виж табл. 1.3. Процедурите могат да се прилагат и при гранични условия ГУ1св, но 
само ако безразмерният параметър за дължина ω > 5; 

- отношението на радиуса R на цилиндъра към неговата дебелина t е в границите 

 
300052 

t
R

. (1.63) 

 
Фиг. 1.21. Цилиндрична черупка, подложена на общо огъване 

Максималната носеща способност на чисто огъване в пластичен стадий се определя по 
формулата: 

 y
2

plR, .4 ftRM   . (1.64) 
Критичният огъващ момент в еластичен стадий МR,cr се изчислява по формулата: 
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 , (1.65) 
където Cm е коефициент, отчитащ разликата между линейния огъващ момент на бифуркацията и 
класическия еластичен критичен момент на огъване. Консервативно, може да се определи чрез 
израза: 

 
2m ω

41C
, (1.66) 

в която безразмерният параметър за дължина ω е определен по формула (1.42). 
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Геометричният параметър на несъвършенствата αG зависи от безразмерния параметър Ω, 
който се изчислява чрез израза: 
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R
t

R
t

R
L


 . (1.67) 

Стойността на αG следва да бъде определен от табл. 1.6 и 1.7. 

Таблица 1.6. Стойности на αG в зависимост от дължината на цилиндричната черупка 

Дължина на черупката ω Ω Стойности на αG 
къса 3 ≤ ω ≤ 4,8  1,93 - 0,5(ω-3,8)2 - 0,44(ω-3,8)3 

със средна дължина 4,8 ≤ ω < 0,5.(R/t)  виж табл. 1.7 

междинна  0,5 ≤ Ω < 7,0 











94,2

94,2

12,01
061,022,0107,1  

дълга  Ω ≥ 7,0 0,516 

Таблица 1.7. Стойности на αG за среднодълги черупка 

ω Стойности на αG 
4,8 ≤ ω < 8,6 0,82 + 0,029(ω – 7,1)2 

8,6 ≤ ω < 0,5.(R/t) 0,92 
 
Коефициентът αI, който отчита несъвършенствата в цилиндричната черупка при огъване се 

изчислява чрез израза: 
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, (1.68) 
където Δwk е амплитудата на характеристичното несъвършенство. Определя се по формула 
(1.53). 

 
При проверка на цилиндрични черупки, подложени на общо огъване, параметърът Q, които 

отчита качеството на производство, следва да се отчита от табл. 1.5. 
 
Общият коефициент на несъвършенство α в еластичен стадий се определя от 

произведението на αG и αI: 

 IGM .   . (1.69) 

Коефициентът на изкорубване χM при общо огъване се определя като функция на условната 
стройност на черупката Mλ  по формулите: 
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; (1.71) 
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, (1.72) 
където χhM е коефициент на уякчаване. При липса на по-достоверна информация, χhM = 1,0; 

Mλ е условната стройност на черупката; 
Mpλ  – условната стройност на черупката в пластичен стадий; 
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30,0λM0   - гранична приведена стойност при общо огъване; 
βM – коефициент на диапазона на пластичност; 
η – експонент на взаимодействие. 
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; (1.73) 
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 . (1.74) 

Условната стройност на черупката Mλ при общо огъване се определя по формулата: 
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 . (1.75) 

Условната стройност на черупката в пластичен стадий Mpλ се изчислява по: 
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 . (1.76) 
Характеристичната носимоспособност на общо огъване МR,Rk на цилиндрична черупка се 

получават чрез умножаване на характеристичната носимоспособност на огъване MR,pl с 
коефициента на местна загуба на устойчивост χМ : 

 plR,MRkR, .χ MM   . (1.77) 
Изчислителната носимоспособност на общо огъване МR,Rd на цилиндрична черупка се 

получават от характеристичната чрез израза: 

 M1

RkR,
RdR, γ

M
M 

, (1.78) 
където γМ1 = 1,1 е коефициент на сигурност при проверка за загуба на устойчивост. 

 
За да не губи устойчивост подложената на общо огъване цилиндрична стоманена черупка, 

трябва да бъде изпълнено неравенството: 
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RdR,

Ed 
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, (1.79) 
където МЕd е изчислителната стойност на огъващия момент по дължината на черупката. 

 
в) загуба на устойчивост на цилиндрична черупка под действие на външно налягане pθ , 

приложено в радиално (пръстеновидно) направление. 
Стоманените черупки, реализирани в промишлеността под формата на силози и 

резервоари, често биват експлоатирани в условията на подналягане. Това товарно състояние 
възниква, когато съхранявания продукт напуска съоръжението. В резултат, вътрешното налягане 
става по-ниско от външното атмосферно налягане, и последното предизвиква натискови 
напрежения в черупката, което може да доведе до локална загуба на устойчивост. При гладки 
тънкостенни черупки, стойностите на тези натискови напрежения биха могли да определени по 
формула (1.1), а при частните случаи на цилиндрични и сферични черупки – чрез изрази (1.5) ÷ 
(1.8). 

Поставянето на междинни закоравяващи пръстени повишава устойчивостта на черупката 
срещу загуба на устойчивост. Може да се приеме, че пръстените разделят стоманената черупка 
на поделементи, чиято дължина е по-малка от общата дължина на съоръжението. При 
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достатъчно голяма огъвна коравина на пръстените, изчислителната дължина на всеки 
поделемент е равна на осовото разстояние между пръстените. Когато разстоянието между 
междинните закоравяващи пръстени е равно или по-голямо от т.нар. критична дължина, те не 
стабилизират черупката и от тях няма полза. 

Разглеждайки загубата на устойчивост на пръстени, подложени на равномерен радиално 
приложен товар, Тимошенко [23] отбелязва, че формулата за критичния товар при пръстени 
може да бъде използвана при цилиндрични черупки със свободни краища. В такъв случай, 
теоретичната критична стойност на външното радиално налягане pθ,cr ще бъде определена по 
следната формула: 
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 , (1.80) 
а критичната стойност на нормалните напрежения σθ,cr в пръстеновидно направление: 
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Формули (1.80) и (1.81) могат да бъдат прилагани и за цилиндрични черупки с ограничения 

(вкоравители) по тяхната дължина, като например дъна или закоравяващи пръстени, ако 
разстоянието между тези закоравяващи елементи е достатъчно голямо, така че влиянието им за 
средните зони може да се пренебрегне. 

Ако се отчете, че коефициентът на Poisson за стомана ν = 0,3 , формулата за теоретичното 
нормално напрежение σθ,cr за стоманени черупки ще добие вида: 
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В серия от експерименти от 1906 г, проведени върху заварени стоманени тръби с малък 

диаметър, Stewart [21] е определил, че критичните стойности на нормалните напрежения в 
реални цилиндрични черупки са с около 27% по-ниски в сравнение с теоретичните стойности, 
получени чрез (1.82).  

При закоравени цилиндрични черупки, при които разстоянието l между пръстените, 
отнесено към техния диаметър D, не е много голямо, критичните нормални напрежения σθ,cr в 
пръстеновидно направление имат по-големи стойности, в сравнение гладките, незакоравени 
черупки. Следователно в тези случаи влиянието на укрепяващите елементи следва да се отчита. 
Първите изследвания в тази посока са проведени от Lorenz [16] и Southwell [20]. По-прецизна 
формула за определяне на критичните стойности на външното налягане pθ,cr върху цилиндрична 
черупка е посочил von Mises [27] : 

 

 
  


























































2

2

2
2

2

2

2

2

2
2

2

2crθ,

λ
1

1.21.
.12

λ
1.1

1.
1.

.
n

nn
R

t
nn

R
tEp 



, (1.83) 
а критичните стойности на нормалните напрежения σθ,cr в пръстеновидно направление: 
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, (1.84) 
където Е = 210 000 МРа е модулът на еластичността на стоманата; 

t – дебелината на стената на цилиндричната черупка; 
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R – радиусът на цилиндричната черупка, с кръгла основа в план; 
ν = 0,3 – коефициент на Poisson за стомани; 
n – броят на полувълните при загуба на устойчивост в радиално направление; 
λ = π.R/l – геометрична характеристика на стоманената черупка; 
l – разстояние между междинните закоравяващи пръстени и/или дъната в краищата. 
 
При много дълги цилиндрични черупки, при които l / R > 8 и приемайки броят на 

полувълните n = 2, формула (1.84) дава резултати, много близки до получените чрез (1.82) [61]. 
Според автора, за да има още по-добро съвпадение на резултатите, получени чрез формули (1.82) 
и (1.84), трябва да е изпълнено l / R > 10, а още по-добре l / R > 12. 

При изчисляване на критичните стойности на външното налягане pcr за къси цилиндрични 
черупки, броят на полувълните n във формули (1.83) и (1.84) трябва да бъде така избран, че да 
води до минимални стойности на налягането. В табл.  1.8 са показани стойностите на n като 
функция на отношенията l / R и R / t, при които pθ,cr , респективно σθ,cr, са минимални: 

Таблица 1.8. Брой на полувълните n за минимални стойности на pθ,cr , респективно σθ,cr [24] 

      R / t 
 l / R 25 50 200 250 300 

∞ 2 2 2 2 2 
10 2 2 3 4 4 
5 3 3 4 5 5 
2 4 5 6 8 9 

 
При цилиндрични черупки, където 1 ≤ l / R ≤ 4, може да бъде използвана следната 

приблизителна формула за определяне на pθ,cr [8]: 
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  . (1.85) 
 
В стандарт БДС EN 1993-1-6 [1] е представена следната методика за определяне на 

критичните пръстеновидни напрежения в стоманени цилиндрични черупки, с всякакъв вид 
гранични условия, виж табл. 1.3. 

Дължината на сегмент от цилиндричната черупка се характеризира с безразмерния 
параметър за дължина ω, изчислен по формула (1.42). 

За къси цилиндрични черупки, удовлетворяващи неравенството 
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C , (1.86) 

критичното пръстеновидно напрежение σθ,Rcr при загуба на устойчивост в еластичен стадий се 
определя по формулата: 
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, (1.87) 

където Сθ е коефициент, който се определя по табл. 1.9, в зависимост от граничните условия; 
Сθs – коефициент, който се определя по табл. 1.10, в зависимост от граничните условия. 
 
За средни по дължина цилиндрични черупки, удовлетворяващи неравенството: 
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, (1.88) 
критичното пръстеновидно напрежение σθ,Rcr при загуба на устойчивост в еластичен стадий се 
определя по формулата: 
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 . (1.89) 

Таблица 1.9. Коефициент за външно налягане Сθ при черупки със средна дължина 

№ Край на цилиндричната черупка Гранично условие Стойност на Сθ 

1 Край 1 
Край 2 

ГУ1 
ГУ1 1,5 

2 Край 1 
Край 2 

ГУ1 
ГУ2 1,25 

3 Край 1 
Край 2 

ГУ2 
ГУ2 1,0 

4 Край 1 
Край 2 

ГУ1 
ГУ3 0,6 

5 Край 1 
Край 2 

ГУ2 
ГУ3 0 

6 Край 1 
Край 2 

ГУ3 
ГУ3 0 

Таблица 1.10. Коефициент за външно налягане Сθs при къси цилиндрични черупки 

№ Край на цилиндричната черупка Гранично условие Стойност на Сθs 
1 Край 1 

Край 2 
ГУ1 
ГУ1 32 ω

5
ω
101,5   

2 Край 1 
Край 2 

ГУ1 
ГУ2 32 ω

4
ω
81,25   

3 Край 1 
Край 2 

ГУ2 
ГУ2 1,35ω

31,0  

4 Край 1 
Край 2 

ГУ1 
ГУ3 32 ω

0,3
ω
16,0   

където 
tR

L
.

ω   е безразмерния параметър за дължина. 

 
За дълги цилиндрични черупки, удовлетворяващи неравенството: 
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, (1.90) 
критичното пръстеновидно напрежение σθ,Rcr при загуба на устойчивост в еластичен стадий се 
определя чрез израза: 
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Характеристичните пръстеновидни критични напрежения σθ,Rk се получават чрез 

умножаване на характеристичната граница на провлачане fy с коефициента на изкълчване χθ : 
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 yθRkθ, .χσ f  . (1.92) 
Коефициентът на изкълчване χθ се определя като функция на условната стройност на 

черупката θλ  по формулите: 
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; (1.94) 
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, (1.95) 
където χhθ е коефициент на уякчаване. При липса на по-достоверна информация, χhθ = 1,0; 

θλ е условната стройност на черупката; 
θpλ  – условната стройност на черупката в пластичен стадий; 

40,0λθ0   – пръстеновидната гранична приведена стойност; 
β = 0,60 – коефициент на диапазона на пластичност; 
η = 1,0 – експонент на взаимодействие. 
 
Пръстеновидният коефициент за несъвършенства αθ в еластичен стадий се определя от 

табл. 1.11 , в зависимост от съответния клас по качество на изпълнение: 

Таблица 1.11. Стойности на параметъра αθ в зависимост от качеството на изпълнение 

Клас по качество при производство Описание αθ 
Клас А отлично 0,75 
Клас В високо 0,65 
Клас С нормално 0,50 

 
Условната стройност на черупката в еластичен стадий θλ се определя по формулата: 

 Rcrθ,

y
θ σ

λ
f



 . (1.96) 

Условната стройност на черупката в пластичен стадий θpλ се изчислява по: 

 β1
αλ θ

θp




 . (1.97) 
Изчислителните меридианни критични напрежения σθ,Rd се получават от 

характеристичните чрез израза: 

 M1

Rkθ,
Rdθ, γ

σ
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 . (1.98) 
За да не губи устойчивост натоварената с натискови усилия стоманена черупка, трябва да 

бъде изпълнено неравенството: 
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σ
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Edθ,


, (1.99) 
където σθ,Еd е изчислителната стойност на натисковите напрежения в пръстеновидно 
направление. 
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Не е необходимо цилиндричните черупки да бъдат проверявани за загуба на устойчивост в 

пръстеновидно направление, ако е изпълнено условието: 

 y

.21,0
f
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R


 . (1.100) 
При проверка за загуба на устойчивост на цилиндрични черупки, които са неравномерно 

натоварени в план с ветрово въздействие, виж фиг. 1.22, последното може да бъде заменено с 
еквивалентно равномерно разпределено външно налягане qeq . 

 
Фиг. 1.22. Преобразуване на неравномерното налягане от вятър в еквивалентно равномерно 

 maxw,weq .qkq  , (1.101) 
където qw,max е максималната стойност на ветровото налягане по цилиндричната черупка; 

kw – коефициент, определян по израза: 

 















t
RCk .

ω
.1,01.46,0 θ

w

, (1.102) 
като коефициентът kw се намира в границите 0,65 ≤ kw ≤ 1,0.  

Коефициентът Сθ се отчита от табл. 1.9. 
 
Изчислителното пръстеновидно напрежение σθ,Еd, което ще бъде използвано във формула 

(1.99), се определя чрез израза: 

 
 

t
Rqq .σ seqEdθ, 

, (1.103) 
където qs е смученето по вътрешната повърхност на черупката, дължащо се на наличие на отвори 
в нея или вътрешно подналягане (вакуум). 

 
г) загуба на устойчивост на цилиндрична черупка под действието на срязващи сили 
За цилиндрични черупки със средна дължина, удовлетворяващи условието 
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, (1.104) 
Baker [18] е предложил следната формула за определяне на изчислителните критични 
напрежения τcr при срязване или усукване: 
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, (1.105) 

където Cs e коефициент, определян в [18], в зависимост от отношението R / t 

 2
2

1.
.


tR

Lz → параметър на Batdorf (1.106) 

 
За дълги цилиндрични черупки, удовлетворяващи неравенството 
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, (1.107) 
изчислителните критични напрежения τcr се определят чрез израза: 
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В стандарт БДС EN 1993-1-6 [1] е представена следната методика за определяне на 

критичните срязващи напрежения в стоманени цилиндрични черупки, с гранични условия ГУ1 и 
ГУ2 в двата си края, виж табл. 1.3: 

Дължината на сегмент от цилиндричната черупка се характеризира с безразмерния 
параметър за дължина ω, изчислен по формула (1.42). 

Критичното напрежение на срязване в еластичен стадий τxθ,Rcr се определя по формулата: 

 R
tCE .

ω
1...75,0τ τRcr,x 

 . (1.109) 
За къси черупки, при които ω < 10 , коефициентът Сτ се определя чрез израза: 

 
3τ ω

421C
 . (1.110) 

За цилиндрични черупки със средна дължина, при които 

 t
R.7,8ω10 

, (1.111) 
коефициентът Сτ може да се приеме за Сτ = 1,0. 

 
За дълги цилиндрични черупки, удовлетворяващи неравенството 

 t
R.7,8ω 

, (1.112) 
коефициентът Сτ ще се определи по формулата: 

 R
tC .ω.

3
1

τ 
 . (1.113) 

Характеристичните срязващи критични напрежения τхθ,Rk се получават чрез умножаване на 
характеристичната стойност на границата на провлачане fy с коефициента на изкълчване χτ : 
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 . (1.114) 
Коефициентът на изкълчване χτ се определя като функция на условната стройност на 

черупката τλ  по формулите: 
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, (1.117) 
където χhτ е коефициент на уякчаване. При липса на по-достоверна информация, χhτ = 1,0; 

τλ е условната стройност на черупката; 
τpλ  – условната стройност на черупката в пластичен стадий; 

40,0λτ0   – гранична приведена стойност на срязване; 
β = 0,60 – коефициент на диапазона на пластичност; 
η = 1,0 – експонент на взаимодействие. 
ατ – коефициент на несъвършенство при срязване в еластичен стадий, който се определя от 

табл. 1.12, в зависимост от съответния клас по качество на производство. 

Таблица 1.12. Стойности на параметъра ατ в зависимост от качеството на изпълнение 
Клас по качество при производство Описание ατ 

Клас А отлично 0,75 
Клас В високо 0,65 
Клас С нормално 0,50 

 
Условната стройност на черупката в еластичен стадий τλ се определя по формулата: 
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Условната стройност на черупката в пластичен стадий τpλ се изчислява по: 

 β1
αλ τ

τp




 . (1.119) 
Изчислителните меридианни критични напрежения τхθ,Rd се получават от 

характеристичните чрез израза: 
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 . (1.120) 
За да не губи устойчивост натоварената със срязващи усилия стоманена черупка, трябва да 

бъде изпълнено неравенството: 
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, (1.121) 
където τхθ,Еd е изчислителната стойност на срязващите напрежения. 
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Не е необходимо цилиндричните черупки да бъдат проверявани за загуба на устойчивост от 
срязване, ако е изпълнено условието: 
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 .  (1.122) 
 
д) загуба на устойчивост на цилиндрична черупка под действието на осов натиск, външно 

налягане, приложено в радиално направление, и срязващи сили 
При наличие на по-вече от едно усилие, което може да предизвика загуба на устойчивост в 

тънкостенната черупка, трябва да се направи проверка за комбинираното (съвместното) 
въздействие на тези усилия. В стандарт БДС EN 1993-1-6 [1] е представена следната формула, 
чрез която да се отчете ефекта от съвместно действащите напрежения: 
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, (1.123) 
където σx,Ed, σθ,Ed, τxθ,Ed са изчислителните стойности на взаимодействащите си натискови 
напрежения и срязващи мембранни напрежения в черупката; 

σx,Rd, σθ,Rd, τxθ,Rd – изчислителните гранични стойности на съответните напрежения, при 
надвишаване на които цилиндричната черупка ще загуби устойчивост. 

kx, kθ, kτ, ki – коефициенти на взаимодействие при проверка за загуба на устойчивост. За 
цилиндрични черупки те се определят по формулите: 

 xx χ.75,025,1 k ; (1.124) 

 θθ χ.75,025,1 k ; (1.125) 

 ττ 0,25.χ1,75k ; (1.126) 

  2θxi χ.χk  . (1.127) 
Когато нормалните напрежения σx,Ed или σθ,Ed са опънни, техните стойности във формула 

(1.123) се приемат за равни на нула. 
Приема се, че трите компонента на меридианното напрежение действат едновременно във 

всяка точка на цилиндричната черупка, освен в близост до краищата. 
Проверката за загуба на устойчивост при взаимодействие на мембранните напрежения 

може да се пропусне за всички точки, лежащи в зона с дължина lR, съседна на всеки край на 
цилиндричен сегмент. Стойността на дължината lR е по-малката стойност от: 
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е) загуба на устойчивост на сферична черупка под действие на външно налягане p 
Задачата за определяне на критичната стойност на външното налягане pcr , въздействащо на 

идеална сферичната черупка, виж фиг. 1.23, за пръв път е била решена от Р. Целли и Л.С. 
Лейбензон [6]. Съгласно получените от тях резултати, критичните стойности на външното 
налягане следва да бъдат определяни чрез израза: 
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  . (1.129) 
Привеждайки критичните стойности на външното налягане pcr към критични нормални 

напрежения σcr, при които идеалната сферична черупка ще загуби местна устойчивост се оказва, 
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че напреженията са същите, както при центрично натисната цилиндрична черупка, т.е. про 
определяне на σcr следва да се използва формула (1.35).  

Стойностите за σcr и pcr, получени съответно по формули (1.35) и (1.129), не са били 
потвърдени от експериментални изследвания на изработени по обичайните способи стоманени 
сферични черупки, имащи съответното качество. Оказва се, че сферичните черупки също са 
много чувствителни към началните несъвършенства, поради което реалните критични 
напрежения са много по-ниски, в сравнение с определените по формула (1.35). Разликата може 
да достигне до четири пъти. 

Получените в нелинейна постановка най-ниски стойности на критичните нормални 
напрежения σcr могат да бъдат определени чрез следните изрази [6]:  

 
R
tE..155,0σcr   → Муштари и Суркин  (1.130) 

 
R
tE..11,0σcr   → Муштари  в по-късно изследване (1.131) 

Базирайки се на разработката от Evolution Group for EN 1993-1-6 [12], в стандарт БДС EN 
1993-1-6 [1] е представена следната методика за определяне на критичните стойности на 
външното налягане върху сферични черупки. Тя може да бъде прилагана при незакоравени 
сферични черупки или отделни сегменти от сфери, чиято дебелина не се променя значително. 
Черупките се намират под действието на вътрешно подналягане (вакуум) или равномерно 
разпределено външно налягане, виж фиг. 1.25. Отношението на радиуса на сферата Rs към 
нейната дебелина t следва да бъде в границите: 

 
3000001 s 

t
R

 . (1.132) 

 
Фиг. 1.23. Геометрични размери на сферична черупка 

Половината на централния ъгъл φ на сферичната черупка, виж фиг. 1.23, трябва да 
удовлетворява изискванията: 
 φ ≤ 135° → при сегмент от сфера; (1.133) 
 φ = 180° → при цяла (затворена) сфера. (1.134) 

 
Няма ограничения за долната стойност на ъгъла φ при сегменти от сфери, но при много 

плоски черупки те трябва да бъдат проверени за огъване като плочи. 
Отделните стоманени листове в сферичните черупки следва да са свързани помежду си 

чрез челни заваръчни шевове или чрез симетрично двустранно припокриване. 
Възможните условия на подпиране на сферичните черупки са показани на фиг. 1.24. 
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Фиг. 1.24. Различни условия за подпиране на сферични черупки 

ГУ1 – Цяла сферична черупка е без опори или с опори по меридиана, поставени без 
прекъсване по цялата обиколка; 

ГУ2 – Сегмент от сфера със запънати краища; 
ГУ3 – Сегмент от сфера, чиито опори имат ограничение на преместванията в меридианно и 

нормално направление. Има възможност за завъртане в опорите; 
ГУ4 – Сегмент от сфера, чиито опори имат ограничение на преместванията в меридианно 

направление, но свободни в нормално. Има възможност за завъртане в опорите; 
ГУ5 – Сегмент от сфера, чиито опори имат ограничение на преместванията в меридианно 

направление, но свободни за преместване в равнината на основната (базовата) окръжност. Има 
възможност за завъртане в опорите. 

 
Натоварването по сферичните черупки представлява равномерно разпределено налягане, 

перпендикулярно към нейната повърхност, виж фиг. 1.25. 

 

Фиг. 1.25. Натоварване на сферични черупки 
Процедурата по-долу може да бъде използвана и при случаи на вертикални товари по 

черупката, като собствено тегло или сняг. Тя ще даде приблизителна, но консервативна оценка за 
устойчивостта на черупката, ако максималното налягане от вертикални товари е приложено като 
равномерно разпределен товар p, действащ перпендикулярно на повърхността на черупката, виж 
показаното на фиг. 1.25. 

 
Критичната стойност на налягането в еластичен стадий рRcr се определя по формулата: 
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 , (1.135) 
където Rs e радиусът на средната повърхнина на сферичната черупка, виж фиг. 1.23; 

Сс – коефициент, отчитащ условията на подпиране на черупката. Отчита се от табл. 1.13. 

Таблица 1.13. Стойности на параметъра Сс в зависимост от условията на подпиране 

Гранични условия ГУ ГУ 1 ГУ 2 ГУ 3 ГУ 4 ГУ 5 
Сс 1,0 0,8 0,7 0,4 0,1 

Прилага се при: цяла сфера ъгъл φ ≤ 135° 
 
Критичната стойност на налягането в пластичен стадий рR,pl се определя чрез израза: 

 s
plyplR,

2..
R

tCfp 

, (1.136) 
където Cpl e коефициент, отчитащ условията на подпиране на черупката. Отчита се от табл. 1.14. 

Таблица 1.14. Стойности на параметъра Сpl в зависимост от условията на подпиране 

Гранични условия ГУ ГУ 1 ГУ 2 ГУ 3 ГУ 4 ГУ 5 
Сpl 1,0 0,9 0,9 0,8 0,2 

Прилага се при: цяла сфера ъгъл φ ≤ 135° 
 
Коефициентът, отчитащ геометричните несъвършенства αG = 0,70. 
Коефициентът αI, отчитащ несъвършенствата, се изчислява по: 

   75,0
k

I /.90,11
1

tw


, (1.137) 
където Δwk е амплитудата на характеристичното несъвършенство. Определя се чрез израза: 

 
tR

Qt
R

Q
tw ..1. s

s
k 

, (1.138) 
в която Q e параметър, отчитащ качеството на производство. Отчита се от табл. 1.15. 

Таблица 1.15. Стойности на параметъра Q в зависимост от качеството на изпълнение 

Клас по качество при производство Описание Q 
Клас А отлично 40 
Клас В високо 25 
Клас С нормално 16 

 
Коефициентът на загуба на устойчивост α в еластичен стадий е в пряка зависимост от αI и 

αG, и може да бъде определен от произведението: 

 GIs .   . (1.139) 

Приведената стройност sλ  се изчислява по формулата: 

 cr

pl

crR,

plR,
sλ

R
R

p
p



, (1.140) 
където: 
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Ed

plR,
pl p

p
R  → в пластичен стадий;  (1.141) 

 
Ed

crR,
cr p

p
R  → в еластичен стадий,  (1.142) 

в които pEd e изчислителната стойност на налягането върху сферичната черупка. 
 
Характеристичната стойност на налягането pR,Rk по сферичната черупка, при което тя няма 

да загуби устойчивост, се получава чрез израза:  

 plR,sRkR, .χ pp   . (1.143) 
 
Коефициентът на изкълчване χs за сферични черупки се определя като функция на 

условната стройност на черупката sλ  , по формулите: 

 
 1χ.
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; (1.144) 
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; (1.145) 
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, (1.146) 
където χhs е коефициент на уякчаване. При липса на по-добра информация може да се приеме 
консервативно, че χhs = 1,0; 

20,0λs0   – гранична приведена стойност; 
βs = 0,70 – коефициент на диапазона на пластичност; 
η = 1,0 – експонент на взаимодействие. 
 
Условната стройност на черупката в пластичен стадий spλ се изчислява по: 

 s

s
sp β1

αλ




 . (1.147) 
Изчислителната носимоспособност ps,Rd се получава от характеристичната, чрез израза: 

 M1

RkR,
RdR, γ

p
p 

 . (1.148) 
 
За да не губи устойчивост натоварената с натискови усилия сферична стоманена черупка, 

трябва да бъде изпълнено неравенството: 

 
0,1

RdR,

Ed 
p
p

, (1.149) 
където pЕd е изчислителната стойност на налягането. 
 

Не е необходимо сферичните черупки да бъдат проверявани за загуба на устойчивост от 
налягане pEd, ако е удовлетворено неравенството: 
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При много плоски сферични сегменти, трябва да бъде изпълнено: 
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, (1.151) 
където Rs e радиусът на средната повърхнина на сферичната черупка; 

R0 – радиусът на основната (базовата) окръжност на сегмента, виж фиг. 1.23. 

6.4. Умора – LS4 

При граничното изчислително състояние разрушение от умора се проверява дали 
повтарящите се цикли от нарастващи и намаляващи товари върху конструкцията няма да доведат 
до развитие на уморни пукнатини. 

За определяне на изчислителните напрежения при проверка по LS4 следва да се използва 
еластичен анализ (LA или GNA), с използване на коефициенти, които отчитат концентрацията на 
напрежение. 

При проверка за високоциклична умора LS4 трябва да се отчитат всички временни 
въздействия, които ще са приложени по-вече от Nf = 10 000 [2] цикъла за целия срок на 
експлоатационния на съоръжението. 

Съгласно стандарт БДС EN 1993-1-6:2007 [1], при всяка проверка по гранично състояние 
LS4 диапазонът на изчислителните напрежения ΔσЕ трябва да удовлетворява условието: 

 Mf

R
EFf γ

Δσσ.γ 

, (1.152) 
където γFf = 1,0 e частен коефициент за натоварване при умора; 

ΔσE – еквивалентен диапазон на нормалните напрежения при 2 000 000 цикъла; 
ΔσR – нормираната стойност на якостта на умора за съответната категория детайл и брой на 

циклите; 
γMf – частен коефициент за якостта на умора. Определя се по табл. 1.16 

Таблица 1.16. Стойности на частни коефициент за якост на умора γMf по БДС EN 1993-1-9 

Метод на оценка Последици от разрушаване 
Малки Големи 

Приемлива повреда 1,00 1,15 
Безопасен експлоатационен срок 1,15 1,35 
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Глава 2 

Стоманени резервоари 
Резервоарите са съдове, предназначени за приемане, съхранение, разходване, технологична 

преработка и транспортиране на различни течни продукти, независимо от формата, материала, 
разположението и конструкцията им. Познати са от най-дълбока древност. Като пример могат да 
бъдат посочени глинените амфори за съхранение на вино, които все още биват намирани сред 
останките на антични търговски кораби. 

В съвременността, резервоарите имат най-широко приложение за съхранение на вода, 
суров нефт и нефтопродукти. 

7. Видове резервоари 

Условията на експлоатация на резервоарите са твърде различни. Това обуславя голямото 
им разнообразие както по разположение, така и по използвани материали, и по форма. 

7.1. Според положението им спрямо земната повърхност 

а) повдигнати над земната повърхност – такива например са водните кули; 
б) директно „стъпващи“ върху земята – за съхраняване на големи количества течности; 
в) полуподземни (вкопани) – такива са траншейните резервоари; 
г) подземни – това са умишлено скрити съдове, като причините за това могат да бъдат: 

- освобождава се по-голямо използваемо пространство върху земната повърхност – 
например при бензиностанции; 

- намаляват се материалните щети и възможните човешки жертви при взрив; 
- затруднена откриваемост и възможно унищожение от терористичен акт или по време 

на война. Тази причина е характерна най-вече за военните. 
 

д) подводни резервоари. 

7.2. Според материалите, използвани за носещата им конструкция 

а) глинени – амфори, делви; 
б) дървени – бъчви, каци; 
Наред с глинените съдове, бъчвите и каците са представители на най-ранните резервоари. 

Първоначално са ги използвали за съхранение на вода, вино, уиски. След пробиване на първите 
нефтени кладенци (1859 г. в Пенсилвания, 1860 г. в Румъния и Русия), в дървени бъчви са съхра-
нявали нефт. 

в) от метал – медни, стоманени, алуминиеви; 
г) от стоманобетон – обикновено се използват за съхраняване на вода; 
д) пластмасови – малки по обем, но с малко собствено тегло и с възможност за 

транспортиране. 

7.3. Според формата им 

Формата на стоманените резервоари се получава като функция от няколко параметъра: 
- обем на съхраняваното количество флуид; 

Резервоари с повишен обем, V ≥ 10 000 m3, задължително се изпълняват като вертикални 
цилиндрични. При малки обеми, V ≤ 100 m3, обичайно се използват хоризонтални цилиндрични 
резервоари. 
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- стойности на работното свръхналягане; 
Съдовете, съхраняващи газове под повишено налягане биват със сферична форма или 

хоризонтални цилиндрични резервоари. Последните ще имат сферични или елиптични дъна.  
 

- изпаряемост на съхраняваните течности 
При съхраняване на леснолетливи течности, например бензини, при всяко нагряване от 

слънцето и/или пълнене, част от парите на продукта над нивото на течността попадат в 
атмосферата. Това води до загуби в съхранявания продукт, тъй като количеството му в 
резервоара намалява. Освен това, изпаряващите се леки фракции са най-ценната част от 
нефтопродуктите, определящи тяхното качество. 

Резервоари, съхраняващи лесноизпаряващи се течности, биват капковидни (рядко 
прилагани в практиката), хоризонтални цилиндрични (при малки обеми) или вертикални 
цилиндрични, с плаващ покрив. 

 
- лекота за производство и монтаж 

Затрудненото производство и/или монтаж на съоръженията може силно да ограничи 
прилагането на даден тип резервоари. Като пример могат да бъдат посочени капковидните 
резервоари, които имат безспорни предимства при съхраняване на леснолетливи течности. 
Затрудненото производство на стоманени листове с двоен радиус на кривина, силно ограничава 
тяхното приложение. Вместо тях се предпочитат цилиндрични резервоари с плаващи покриви 
или такива с рекуперираща система. 

 
- климатични условия 

В райони с високи стойности на снежните товари и продължителни по време отрицателни 
температури, резервоари с външни плаващи покриви се прилагат рядко. 
 

а) цилиндрични вертикални резервоари – използват се за съхраняване на големи количества 
течности при ниско налягане, виж фиг. 2.1.  

 
Фиг. 2.1. Стоманен вертикален цилиндричен резервоар със сферичен покрив 

Имат следните предимства пред останалите типове: 
- от икономическа гледна точка са оптимални за посоченото по-горе предназначение; 
- използваните конструктивни решения са многократно проверени в практиката; 
- голямото разнообразие на типове покриви, корпус и дъно, на конструктивни 

елементи, на възли, позволява да се подбере икономически най-оптималното 
решение; 

- удобни са за производство, монтаж и поддръжка в процеса на експлоатация; 
- пригодни са за ремонт и/или промяна в конструкцията. 
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б) цилиндрични хоризонтални резервоари – използват се за съхраняване на неголеми 
количества течности (втечнени газове, химически продукти, вода) при атмосферно или при 
повишено налягане, виж фиг. 2.2. Обичайните им обеми са в границите 5 ÷ 2 000 m3.  

Предимствата на този тип резервоари са: 
- при малки обеми позволяват да бъдат цялостно произведени и завършени в завод; 
- разходът на метал е повишен, в сравнение със сферичните, но производството и 

монтажът са силно опростени; 
- могат да бъдат монтирани върху превозни средства – авто- и жп цистерни. 

 
Фиг. 2.2. Стоманен хоризонтален цилиндричен резервоар 

в) капковидни – използват се за съхраняване на летливи течности, при които има често 
пълнене и изпразване, виж фиг. 2.3. Напоследък се използват рядко поради следните причини: 

- нетехнологични са за производство, тъй като изграждащите ги листове трябва да 
бъдат огънати с два радиуса на кривина; 

- монтажът им е сложен; 
- себестойността им е висока. 

 
Фиг. 2.3. Капковиден резервоар [18] 

1. Корпус 
2. Дъно 
3. Площадка с оборудване 

4. Стълба 
5. Опорен пръстен 
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г) сферични – използват се за съхранение на неголеми количества газ при повишено 

налягане и атмосферна температура, виж фиг. 2.4. Обемът им варира в границите 500 ÷ 8 000 m3, 
a работното свръхналягане достига 1,0 МРа ÷ 1,5 МРа. Сферичните резервоари имат оптимална 
форма от гледна точка разход на метал, но са по-трудни за изработване и за монтаж. 

 
Фиг. 2.4. Сферични резервоари 

д) с конично дъно, повдигнати с колони над земната повърхност – масово се използват в 
добивната и металургичната промишленост, виж фиг. 2.5 ; 

 
Фиг. 2.5. Повдигнат над земната повърхност резервоар с конично дъно 

е) водонапорни кули – използват се в равнинни терени, където няма друга възможност за 
осигуряване на необходимото налягане (напор) на питейната вода във водопроводната мрежа. 
Състоят се от резервоар на върха на съоръжението и поддържаща колона, която обичайно е с 
цилиндрична форма, виж фиг. 2.6. Колоната може да е суха (празна), а може да е пълна с вода 
чак до фундамента. 

В САЩ, и в частност равнинните територии на средния запад, водните кули са използвани 
за реклама на продуктите, с които селищата са най-известни [43]. Могат да се видят водни кули с 
формата на бирени кутии, ананаси, летящи чинии. Изобщо, водните кули са много благоприятно 
поле за реализация на странни и необичайни за строителството форми. 
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Фиг. 2.6. Стоманени водонапорни кули 

ж) траншейни резервоари – представляват хоризонтални, вкопани в земята стоманени 
съдове, виж фиг. 2.7. Получават се много икономични, тъй като хидростатичното налягане от 
съхранявания продукт директно се понася от земната основа.  

 
Фиг. 2.7. Траншеен резервоар [18] 
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Като недостатъци могат да бъдат посочени: 
- липсва възможност за периодичен оглед на съоръжението; 
- много голяма част от стоманената конструкция е в пряк контакт със земната основа. 

При високо ниво на подпочвените води, това може да доведе до ускорена корозия. 

7.4. Според стойностите на налягането на газовете над течността  

а) атмосферни – p0 ≤ 1,0 kPa [36]; 
б) резервоари с ниско налягане – 1,0 kPa < p0 ≤ 2,5 kPa; 
в) резервоари с високо налягане – 2,5 kPa < p0 ≤ 6,0 kPa; 
г) резервоари, експлоатирани при много високо налягане – 6,0 kPa < p0 

7.5. Според температурата на експлоатация 

а) експлоатирани при нормални (атмосферни) условия – t ≤ 100 °C; 
б) експлоатирани при повишена температура – t > 100 °C; 
в) нискотемпературни резервоари, съхраняващи втечнени газове – проектната температура 

на метала е в границите -51 °C ≤ t ≤ 4 °C; 
г) криогенни резервоари, съхраняващи втечнени въглеводородни газове – проектната 

температура на метала е в границите -168 °C < t < -51 °C. 
 
Въглеводородни газове като пропан и бутан, първоначално са били съхранявани в съдове 

под налягане, имащи малък обем [43]. С нарастване на количествата съхраняван газ, съдовете 
стават прекалено скъпи, опасни и непривлекателни от практическа гледна точка. С намаляване 
на температурата на съхранение, газовете се втечняват. Това едновременно води до следните 
ползи:  

- втечнените газове имат много ниско парно налягане; 
- когато газът е втечнен, той заема много по-малък обем. 

8. Натоварване по резервоарите 

При проектиране на стоманените резервоари е необходимо да бъдат отчетени всички 
товари и въздействия, които оказват влияние върху тях. Като технологични съоръжения, при тях 
се проявяват специфични товари, които липсват при жилищните сгради и при мостовете. 

8.1. Постоянни товари 

Постоянните товари по стоманените резервоари могат да бъдат обобщени до: 

8.1.1. Тегло стоманена конструкция 

Отчита се собственото тегло на монтираната стоманена конструкция на резервоара – дъно, 
корпус, покрив, стълби и парапети, люкове, щуцери и технологично оборудване. 

8.1.2. Тегло топлоизолация 

В случай, че по технологичен проект се предвижда топлоизолация по корпуса и/или по 
покрива, нейното собствено тегло следва де се отчете. 

8.1.3. Земен натиск 

При подземни стоманени резервоари и липса на предпазен стоманобетонен „кожух“ около 
тях, земята оказва налягане върху резервоара. То е насочено навътре, към средата на 
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съоръжението и се стреми да го смачка. Това натоварване е особено опасно, ако резервоарът е 
цялостно изпразнен от продукт. 

8.2. Временни товари 

Тук могат да бъдат посочени следните временни товари: 

8.2.1. Хидростатични товари 

а) натоварване от съхраняван продукт в резервоара по време на неговата експлоатация, при 
променливо ниво на запълване – от максимално ниво на течността до празен резервоар. 

б) натоварване от вода в резервоара по време на неговото изпитване (водна проба), при 
променливо ниво на запълване – от максимално ниво на водата до празен резервоар. 

 
Стойностите на коефициента на натоварване γFρ от съхраняван продукт в резервоара са 

посочени в табл. 2.1 

Таблица 2.1. Стойности на коефициента на натоварване γFρ от съхраняван продукт [6] 

Изчислителна ситуация Вид течност Стойност на γFρ 
 

Натоварване от течността 
 по време на експлоатация 

отровни, експлозивни 
 или леснозапалими 1,40 

запалими течности 1,30 
други течности 1,20 

По време на изпитване всички течности 1,00 
Случайни въздействия всички течности 1,00 

8.2.2. Свръхналягане 

Това е получаващото се по технологични причини надналягане над повърхността на 
съхранявания продукт. Обикновено възниква при пълнене на резервоара или при повишаване на 
температурата на течността в него. 

8.2.3. Подналягане (вакуум) 

Представлява получаващото се по технологични причини подналягане над повърхността на 
съхранявания продукт. Възниква обикновено при изпразване на резервоара или при охлаждане 
на течността в него. 

8.2.4. Подвижни товари 

Това са въздействията от хора и временно оборудване по стълби, площадки и по покрива. 
Техните стойности се определят съгласно БДС EN 1991-1-1 [1], освен ако не се задават от 
възложителя на проекта. 

8.2.5. Сняг 

Стойностите на натоварването от сняг по покрива на резервоара са в зависимост от района 
на изграждане. Парадоксално, но те все още могат да бъдат определени според остарялата 
Наредба №3 [19]. По-разумната възможност е да се отчетат от БДС EN 1991-1-3 [2] и 
националното приложение на стандарта. 
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8.2.6. Вятър 

Аналогично на по-горе, все още е допустимо натоварването от вятър по корпуса и покрива 
на резервоара да се определя според Наредба №3 [19]. Другата възможност е да се определя 
съгласно стандарт БДС EN 1991-1-4 [3] и националното приложение към него. 

При резервоари с кръгла форма в план, може да се използват следните коефициенти за 
ветрово налягане: 

а) за вътрешно налягане в частично отворени към атмосферата резервоари, виж фиг. 2.8, с 
неголеми отвори за изпускане на газове или преливници: cp = - 0,4; 

 
Фиг. 2.8. Ветрово натоварване върху резервоар с кръгла форма в план [6] 

б) когато е налице предпазна чаша, виж фиг. 2.9, външното налягане върху стоманения 
корпус на резервоара може да се приеме като линейно намаляващо с височината; 

в) за вътрешно налягане за напълно отворени в горната си част към атмосферата 
резервоари и предпазни чаши: cp = -0,6. 

 
Фиг. 2.9. Ветрово натоварване върху резервоар с допълнителен корпус 
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Фиг. 2.10. Ветрово натоварване върху отворен отгоре резервоар 

8.2.7. Усилия в щуцерите 

В местата на снаждане на резервоара с външните тръбопроводи възникват допълнителни 
местни усилия. Те са резултат от еластичното запъване на тръбопроводите в корпуса, което 
възпрепятства свободното преместване и завъртане на тръбите. 

8.2.8. Неравномерно слягане 

Неравномерното слягане на резервоара води до местно повишаване на максималното ниво 
на течността от едната му страна и/или до деформации в корпуса, към които тънкостенната 
стоманена черупка е особено чувствителна. 

8.3. Особени товари 

Особено е това въздействие, което е малко вероятно да възникне в проектния 
експлоатационен срок на дадена конструкция. Обикновено то има неголяма продължителност, 
но е със значителен интензитет. В много от случаите може да се очаква, че ако не бъдат взети 
подходящи мерки, особените въздействия ще доведат до тежки последствия. 

8.3.1. Сеизмични товари  

В резервоари, построени в земетръсни райони, могат да възникнат усилия от сеизмично 
въздействие. Стойностите на преобръщащия момент, хоризонталната сила и породените от тях 
усилия се определят съгласно стандарт БДС EN 1998-4 [7]; 

8.3.2. Пожар 

Представлява топлинното натоварване върху стоманената конструкция на резервоара, 
породено от пожар в него или в съседен резервоар. 
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Вертикални цилиндрични резервоари 
Най-голям дял от голямата група на резервоарите, които са инженерни съоръжения с 

широко приложение в почти всички отрасли на националната ни икономика, са именно 
стоманените вертикални цилиндрични резервоари. Те представляват пространствени листови 
конструкции с цилиндрична форма и вертикална ос на симетрия, виж фиг. 2.11. В тях могат да 
бъдат съхранявани най-разнообразни по вид течности – вода, мляко, бира, асфалт, но най често 
се използват за нефт и нефтопродукти. В сравнение с другите типове резервоари, тези са 
рекордьори по количеството складиран продукт – максималният им обем достига до 240 000 m3, 
а диаметърът – до 125 m. Тези невероятни размери и вместимости са постигнати чрез използване 
на високоякостни стомани, които не се използват често в строителни конструкции. 

 
Фиг. 2.11. Стоманени вертикални цилиндрични резервоари 

9. Основни конструктивни елементи на резервоарите 

Основните конструктивни елементи на стоманените вертикални цилиндрични резервоари, 
виж фиг. 2.12, са: 

- фундамент – осигурява равномерно подпиране на дъното на резервоара. Най-често 
бива земно-насипен, пръстеновиден или цяла фундаментна плоча. При много тежки 
геоложки условия е възможно използване на пилотни фундаменти, но това решение е 
доста скъпо и поради тази причина е прилагано доста рядко; 

- дъно – изградено е от множество стоманени листове, които са заварени помежду си. 
Много често дъното е с конична форма, за да може резервоарът да се изпразва 
възможно най-пълно. Традиционно, наклонът е от центъра на дъното навън, но е 
възможно наклонът да бъде от корпуса навътре; 

- корпус – изграден е от огънати правоъгълни листове, които са челно заварени 
помежду си. По височина на корпуса листовете може да са с различни дебелини 
и/или да са от различни видове стомана; 

- покрив – „затваря“ съоръжението и не позволява попадане на атмосферни води и 
прах в съхраняваната течност.  
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По вида на покрива имаме най-голяма диференциация на резервоарите. Основно, могат да 
бъдат различени стационарни (конични или сферични) и плаващи покриви. 

Допълнителното оборудване на резервоарите се състои от люкове по корпуса и покрива, 
щуцери за пълнене и изпразване, преливници, врата за почистване, пеногасителна и оросителна 
системи, спирална стълба, парапет по покрива, нивомерна система, заземяване и др. 

f
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покрив

сферичен 
покрив
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Фиг. 2.12. Общ вид и геометрични размери 

на вертикален цилиндричен резервоари 

 
 
1. Покрив на резервоара 
2. Корпус 
3. Дъно 
4. Фундаментна конструкция 
 
Н е височината на корпуса; 
f – „стрелка“ на покрива 
r – радиус на корпуса на 
резервоара; 
D – вътрешен диаметър на 
корпуса на резервоара; 
Rr – радиус на сферичния покрив 
 

10. Покриви на стоманените резервоари 

Голямото разнообразие на стоманените вертикални резервоари (СВР) се дължи най-вече на 
различните видове покривни конструкции. Най-целесъобразната форма и статическа схема на 
покривите се определя в зависимост от геометричните размери на резервоарите, вида на 
съхранявания продукт и условията, при които се експлоатира съоръжението. Не на последно 
място е и традицията на конструиране и монтаж на резервоарите. 

10.1. Класификация на покривите 

Покривите на резервоарите могат да се класифицират в следните групи: 
а) според формата (силуета) на покрива: 

- конични покриви – при тях радиалните стоманени греди са прави; 
- сферични покриви – стоманените радиални греди са огънати по определен радиус Rr 

на кривина, виж фиг. 2.12 и фиг. 2.13; 
- висящи покриви – покривната обшивка е окачена на централна колона и 

представлява гъвкава мембрана, „работеща“ на опън; 
- плаващи покриви – тъй като плават подобно на сал върху течността и са в 

непрекъснат контакт с нея, те извършват осови движения нагоре/надолу вътре в 
резервоара. По конструктивна схема биват еднопалубни или двупалубни. 

 
б) според начина на понасяне на въздействията, виж фиг. 2.13: 

- самоносещи покриви – те предават въздействието от вертикалните товари само върху 
корпуса на резервоара. По форма биват конични и сферични; 

- несамоносещи (подпрени) покриви – предават въздействието от вертикалните товари 
както върху корпуса на резервоара, така и върху стоманени колони, разположени 
вътре в резервоара. Този тип покриви по форма биват конични и висящи. 

 
в) според положението на покривната конструкция: 

- разположена е под покривната обшивка – това решение е традиционно за България; 
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- разположена е над покривната обшивка – прилага се при силно агресивни (например 
сярна киселина) или биологично активни течности (например меласа). 

 
г) според вида на използваните материали: 

- стоманени покриви – те са най-масово разпространените, виж фиг. 2.14; 
- покриви от алуминиеви сплави – навлизат все по-масово в практиката, виж фиг. 2.15; 
- покриви от композитни материали, виж фиг. 2.32. 

 

 
а) коничен самоносещ 

 

 
б) коничен несамоносещ (подпрян) 

 
в) сферичен 

 
г) висящ 

Фиг. 2.13. Видове постоянни покриви 

10.2. Резервоари с постоянен покрив 

Исторически, резервоарите с постоянен покрив са най-стария тип. Били са използвани 
близо 50 г., преди да бъдат въведени в експлоатация първите плаващи покриви. Обикновено 
постоянните покриви от стомана се прилагат при резервоари с диаметър D ≤ 60,0 m. Куполите от 
алуминиеви сплави могат да се прилагат при резервоари с диаметър D ≤ 120 m, но в такъв случай 
задължително се поставя вътрешен плаващ покрив. 

Постоянните покриви на резервоарите имат много широко поле за приложение. Те могат да 
бъдат използвани с успех при: 

- всякакви съхранявани течности – суров нефт, бензин, нафта, мазут, асфалт, вода, 
меласа, олио и др. 

- при повишени температури (за асфалт, течна сяра), при нормална и понижена 
температури (за втечнени газове); 

- при повишено натоварване от сняг и ниски температури на околната среда, когато е 
възможно обледеняване на покрива и корпуса; 

- при повишени изисквания спрямо хигиената вътре в резервоара, когато е необходимо 
да се постави специално антисептично покритие от вътрешната страна на резервоара. 

 
В Европа и в частност България, голяма част от коничните и всички сферични покриви са 

самоносещи, с разположена под или над покривната обшивка конструкция. Предимствата на 
самоносещите покриви са следните: 
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- могат да се прилагат при повишено вътрешно налягане; 
- на резервоара е необходим е само един фундамент, който се намира под корпуса; 
- лесен монтаж и поддръжка на вътрешен плаващ покрив; 
- лесно полагане и поддръжка на вътрешно антикорозионно покритие. 

 
Фиг. 2.14. Конструкция на сферичен стоманен покрив 

Преобладаващото множество от постоянните покриви са стоманени, но в практиката 
започват да навлизат и покриви от алуминиеви сплави, виж фиг. 2.15. Това е свързано с 
нарастващите единични обеми на резервоарите, повишените изисквания за опазване на околната 
среда и пренасочването на алуминия от военната промишленост към граждански обекти след 
края на Студената война. Предимствата на постоянните покриви от алуминиеви сплави могат да 
бъдат обобщени до: 

- понижено собствено тегло; 
- не е необходимо да се боядисват със защитни или естетически покрития, в резултат 

на което в дългосрочен план са съпоставими като цена със стоманените покриви; 
- имат повишена корозионна устойчивост спрямо някои съхранявани продукти; 
- могат да покриват резервоари с диаметър до 120 m, т.е. обем V ≈ 200 000 m3 ; 
- красиви са и имат много добро естетическо въздействие. 

 
Фиг. 2.15. Стационарни покриви от алуминиеви сплави 
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Предимствата на покривите от стомана са: 
- различните конструктивни решения и детайли са добре усвоени и са преминали 

проверката на времето; 
- имат по-ниска първоначална цена; 
- по-лесни са за изработване и монтаж; 
- за разлика от алуминия, стоманата има ясно изразена граница на провлачане. При 

претоварване на някой елемент стоманата се пластифицира и е възможно 
преразпределение на усилията вътре в системата, без нейното цялостно разрушение. 

 
В Америка и Близкия Изток, освен самоносещите конични и сферични покриви, голямо 

приложение имат подпрените върху греди и колони конични покриви, виж фиг. 2.16. Те са 
разработени на база стандарт АРI-12С от Brownell и Young [32] и са регламентирани нормативно 
в API 650 [29]. При този тип покриви няма ограничения в максималния диаметър и района на 
експлоатация на резервоара. Особеностите им са следните: 

- поради наличието на множество колони, корпусът на резервоара е слабо натоварен 
осово и това намалява риска от загуба на устойчивост; 

- за да се предпази корпуса от разкъсване при взрив вътре в резервоара, покривната 
обшивка не е заварена към носещата конструкция на покрива. Това налага 
покривната конструкция винаги да е разположена под обшивката;  

- с цел създаване на крехко разрушаващ се възел в зоната на снаждане на корпуса и 
покривната обшивка, наклонът на покрива е много малък ~ 1/16. Това води до голяма 
концентрация на напреженията в зоната на горния опорен пръстен и безпроблемно 
отделяне на покривните листове при взрив вътре в резервоара; 

- този тип покрив е получил сравнително голямо приложение, защото може да се 
монтира лесно с минимална механизация; 

- несамоносещите конични покриви, при които обшивката не е заварена към 
покривната конструкция могат да бъдат поставяни на резервоари с нулево или ниско 
вътрешно свръхналягане. Това автоматично ги прави неподходящи при силно 
летливи течности, където загубите от изпарение на продукта са много големи; 

- вече има разработки и реализирани проекти на вътрешни плаващи покриви (понтони) 
в резервоари с коничен подпрян покрив, но не е изяснено доколко са ефективни; 

- при прътови радиални ребра (ферми), носещите покрива колони могат да бъдат 
намалени до една, която е поставена в центъра. 

 
Фиг. 2.16. Несамоносещи конични покриви по време на монтаж 

При едни и същи условия е възможно проектирането и използването на различни видове 
постоянни покриви – сферични, конични самоносещи или подпрени. При всяко от 
конструктивните решения количеството вложен метал и цената на съоръжението са различни. С 
цел определяне на границите, при които е удачно да се премине от един тип постоянен покрив 
към друг, е проведена серия от изчисления на такива покриви, при една и съща геометрия на 
резервоарите и еднакви условия за експлоатация [13]. Получените резултати, във вид на тегла на 
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покривните обшивка и конструкция, и горен опорен пръстен (ГОП), доказват ефективността на 
една или друга конструктивна схема. 

Изводите от направеното изследване могат да се обобщят до: 
a) сферичните куполи винаги са по-леки от коничните самоносещи или несамоносещи 

покриви. Следователно винаги когато е възможно, е удачно да се прилагат сферични покриви; 
б) разликата в теглата между подпрените на колони конични покриви и сферичните куполи 

е много малка. Изборът между двете конструктивни схеми трябва да се извърши по други 
параметри, като големина на вътрешното налягане, наличие на плаващ покрив, свойства на 
почвата, налична механизация за монтаж, възможност за огъване на ребрата и др.;  

в) при по-малките резервоари разликата в теглата между двата типа самоносещи покриви, 
коничен и сферичен, не е толкова голяма, така че с цел да се избегне огъването на ребрата по 
определен радиус, използването на конични самоносещи покриви е удачно. В случая е 
необходимо да се направи съпоставка по цена; 

г) съществена разлика между теглата на сферични и конични самоносещи покриви се 
наблюдава при резервоари с обем V ≥ 2 000 m3, респективно с диаметър D > 15 m. Следователно 
границата, при която трябва да се премине от коничен самоносещ към сферичен покрив, е при 
диаметър на резервоара D = 15 m ; 

д) самоносещи конични покриви с пълностенна конструкция могат да бъдат използвани 
при резервоари с диаметър D ≤ 29 m; 

e) при различна стрелка на покрива се получават различни стойности за неговото тегло. 
При всяко индивидуално проектиране е необходимо да се изчислят и сравнят няколко варианта, 
за да може да се избере оптималният; 

ж) с увеличаване диаметъра на резервоара, количеството вложен метал в покрива за 
единица покрита площ нараства. 
 

Изменението на сумарното тегло на обшивката, конструкцията и ГОП, при различните 
видове покривни конструкции е показано на фиг. 2.17. При създаване на графиките са 
използвани най-малките тегла при съответния диаметър. 
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Фиг. 2.17. Изменение на теглата на различните видове покриви 

в зависимост от диаметъра на резервоара 

10.3. Резервоари с плаващ покрив 

При силно летливи течности (главно бензини) и/или големи диаметри на резервоарите, се 
прилагат плаващи (еднопалубни и двупалубни) покриви. Те са най-разпространеният метод за 
намаляване на загубите при съхраняване на силно летливи петролни продукти. Този тип покриви 
може да бъде използван както при отворени отгоре резервоари, виж фиг. 2.18, така и да бъде 
монтиран вътре в резервоари със стационарен покрив. 
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Фиг. 2.18. Резервоар с еднопалубен плаващ покрив 

1. Обслужв. площадка 
2. Горен опорен пръстен 
3. Плаващ покрив 
4. Водач (антиротатор) 

5. Корпус 
6. Дъно 
7. Стойка на покрива 
8. Люк в корпуса 

9. Щит за пеногасене 
10. Опорна ферма 
11. Подвижна стълба 
12. Щуцер в корпуса 

 
Основните предимства на резервоарите с плаващ покрив са: 
а) минимизиране на загубите на съхранявания продукт, които се дължат на изпарението му. 

Факторите, оказващи влияние върху изпарението на продукта са: 
- температура на течността; 
- наличие и големина на парното пространство над течността; 
- възможност за вентилиране на парното пространство; 
- наличие на свободна повърхност на продукта. 

 
б) в резултат на намаленото изпарение на продукта, силно се понижава корозионната 

активност в най-горните пояси на корпуса; 
в) повишаване на пожарната безопасност на резервоара, което е резултат от заниженото 

изпарение на летливи компоненти и затрудненото създаване на взривоопасна смес с въздуха; 
г) в сравнение с резервоарите с постоянен покрив, площта на пеногасене вътре в 

резервоарите с плаващ покрив е силно намалена, което позволява да се поставят 
пожарогасителни инсталации с по-малка мощност и тръбите към тях да са с по-малък диаметър; 

д) плаващият покрив почти не предава вертикални (осови) усилия върху корпуса. Намален 
е и рискът от загуба на устойчивост на корпуса. 

 
Плаващите покриви са силно зависими както от добрата геометрия на корпуса, така и от 

липсата на крен на самия покрив, и от вертикалността на водачите. Отклоненията от проектното 
положение на елементите на резервоара често води до заклинване на плаващия покрив и 
възникване на пожар.  

За първи път плаващите покриви са въведени в експлоатация през 1923 г от „Chicago Bridge 
& Iron Company“. Оттогава конструкцията им се е развивала и разнообразявала. Правилното 
определяне на типа на покрива и свързаното с него оборудване може да осигури лесна 
поддръжка и бързо възвръщане на вложените инвестиции.  

10.3.1. Критерии за определяне на вида на плаващия покрив  

Предназначението и размерите на резервоара, типът и свойствата на съхранявания продукт, 
условията на строителната площадка трябва да бъдат взети под внимание, когато се избира типа 
на плаващия покрив [39], [41]. 
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а) устойчивост на плаващите покриви 
Това е един от най-важните параметри за правилната им работа. Подвижните 

небалансирани товари върху него могат да предизвикат наклоняване на покрива и плаване с 
крен. При такова положение е повишен рискът от потопяване на покрива. Чрез правилно 
конструиране е необходимо да се осигури работа на покрива в проектно хоризонтално 
положение; 

б) характеристики на съхранявания продукт 
- агресивност на съхраняваният продукт;  

Трябва е да се обърне внимание на химическата активност на течността и възможността за 
повреди по неметалното оборудването по покрива. 

 
- плътност на продукта; 

Съгласно [29], [33] и [36] обемното тегло на продукта, с което се правят изчисленията за 
плаваемост са ρf = 0,7 t/m3. Малко вероятно е да се съхранява течност с по-малка плътност, но 
все пак е възможно да се случи. Информацията за минималната стойност на ρf дава възможност 
на проектанта да определи потъването на покрива. 

 
- парно налягане на продукта.  

Това е един от най-важните параметри, когато се определя типа на плаващия покрив. 
Използването на еднопалубни плаващи покриви в резервоари за съхранение на нефт и 
нефтопродукти е препоръчително при малки стойности на парното налягане. В случай, че то е 
голямо, нагряването през деня ще доведе до значително повишаване на налягането на парите под 
плаващия покрив. Тогава гъвкавата централна част на покрива ще се издуе като балон. 
Възможно е при комбинация от силно издута от вътрешното налягане мембрана, при която 
наклонът е от центъра към периферията и вода върху покрива, да се възпрепятства правилното 
отвеждане на водата. Когато парното налягане на течността е високо, доближаващо 570 mmHg 
или по-високо от него, по-добре е да се използва двупалубен покрив. Коравата му конструкция 
го задържа в проектна форма, дори когато има пари под него и осигурява непрекъснато 
отвеждане на попадналата върху него вода. От друга страна двупалубните покриви предпазват 
продукта от прекомерно нагряване. 

 
в) технологични процеси.  
Необходимо е да бъде отчетена скоростта на пълнене/празнене. При несъобразяване на тази 

скорост с монтираното технологично оборудване са възможни повреди и дори разрушаване на 
покрива. 

10.3.2. Вид на съвременните плаващи покриви 

Според вида на конструкцията, съвременните плаващи покриви се класифицират като: 
a) еднопалубни, с външен пръстен от понтони по периферията и мембрана в средата 
Област на приложение: 

- в райони с малко ветрово натоварване, където не е възможно откъсване на 
мембраната от съхранявания продукт [10]; 

- в райони с малка слънчева активност, когато ниската температура на мембраната 
спомага за намаляване на изпаряването на продукта; 

- най-често при резервоари с диаметър D ≤ 65 m [43]. 
 
Предимства: 

- те са с достатъчно проста и проверена от времето конструкция, която е лесна за 
изработване и монтаж; 

- имат нисък разход на метал за единица покрита площ; 
- не се нуждаят от допълнителни монтажни приспособления. 

 
Недостатъците на еднопалубните плаващи покриви са свързани основно с повишената 

деформативност на мембраната, която води до: 
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- трудности при изпълнение на мембраната без изпъкналости и вдлъбнатини по нея, с 
осигурен наклон към намиращия се в средата водослив; 

- склонност на ъгловите заваръчни шевове в мембраната към разрушаване от умора. 
 
Принципна схема на еднопалубните плаващи покриви е показана на фиг. 2.21. 

 
Фиг. 2.21. Еднопалубен покрив с периферен пръстен от понтони 

Частично проблемите с отклоненията на мембраната от проектната и форма се решава с 
поставянето на допълнителни закоравяващи ребра. Те могат да се поставят в радиално или 
кръгово направление.  

Когато закоравяващите ребра са поставени радиално, по-удобно е те да бъдат поставени 
отгоре на мембраната, виж фиг. 2.19. По този начин всички монтажни шевове се изпълняват в 
долно положение. 

 
Фиг. 2.19. Укрепване чрез радиални ребра, поставени отгоре на мембраната 

В случай, че закоравяващите ребра са поставени кръгово, те трябва да се монтират отдолу 
на мембраната, виж фиг. 2.20. Така не се възпрепятства отвеждането на водата към водослива. 
Но в този случай всички монтажни шевове трябва да бъдат таванни, което е неудобно за 
изпълнение. Освен това, качественото изпълнение на антикорозионното покритие е много 
затруднено, а това води до поява на корозионни петна дори и при съвсем нови резервоари. 
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Фиг. 2.20. Укрепване чрез пръстеновидни греди, поставени под мембраната 

б) еднопалубни, с периферен пръстен от понтони и един затежаващ понтон в центъра  
Схема на този тип плаващи покриви е показана на фиг. 2.22. Чрез това конструктивно 

решение се гони двоен ефект: 
- поставената в центъра тежест улеснява поставянето и задържането на мембраната в 

проектно положение; 
- затежаващият елемент е изпълнен като понтон, който осигурява допълнителен запас 

от плаваемост. Това позволява да се намалят размерите на поставените по 
периферията понтони. 

 
Област на приложение: 

- в райони с повишено ветрово натоварване, където е възможно отлепване на 
мембраната от продукта и това трябва да се предотврати; 

- когато искаме изпълнената от рулони централна част да бъде изпъната; 
- най-често при резервоари с плаващ покрив и диаметър D > 50 m. 

 
Фиг. 2.22. Еднопалубен покрив, с понтони по периферията и в центъра 

Предимства: 
- подобрена геометрична форма на централната част; 
- повишена плаваемост на покрива в случай на пробиване на мембраната; 
- проста конструкция за изработване, монтаж и поддържане; 
- сравнително малък разход на метал за единица покрита площ. 

 
Недостатък на този тип покрив е усложнения детайл за оттичане на водата. 
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в) двупалубни, с две мембрани по цялата площ на покрива и конструкция между тях 
Област на приложение: 

- в райони с повишено ветрово натоварване, където е възможно откъсване на 
мембраната от продукта и това трябва да се предотврати; 

- при съхраняване на летливи продукти, чието парно налягане при условията на 
експлоатация на резервоара надвишава теглото на единична стоманена мембрана; 

- в райони с повишена слънчева активност, когато е необходимо да се понижи 
температура на мембраната, която е в контакт с продукта; 

- при подгряван продукт, когато по покрива трябва да се постави топлоизолация; 
- най-чест при резервоари с диаметър D > 65 m. 

 
На фиг. 2.23 е показана принципна схема на този тип плаващи покриви  

 
Фиг. 2.23. Двупалубен плаващ покрив 

Предимства: 
- достатъчно корава конструкция, която добре поддържа проектната геометрична 

форма на покрива; 
- в сравнение с еднопалубните покриви, плаваемостта на двупалубните е повишена; 
- понижени деформации при неравномерно натоварване от сняг или при пориви на 

вятъра. 
 
Недостатъци: 

- повишена металоемкост и голяма трудоемкост по време на монтажа; 
- изпълняват се много заваръчни шевове в затворено пространство; 
- необходимо е голямо количество монтажни приспособления. 

 
Между плаващите покриви и корпуса на резервоара трябва да има свободно пространство 

от порядъка на 200 mm, в което ще се монтира уплътнението. Съвременните уплътнения 
(затвори) осигуряват добро притискане и нормална работа при отвор между корпуса и покрива в 
границите на 100 ÷ 300 mm. Уплътненията се разработват и продават от фирми, които са 
специализирани в тази  дейност. Обикновено изделията им са патентовани.  

Различават се най-различни конструктивни схеми, но най-общо уплътненията могат да 
бъдат класифицирани като: 

- механични, виж фиг. 2.24 – притискането на стоманения пръстен към корпуса се 
осъществява чрез стоманен пантограф или чрез пружини; 

- пневматични – притискането на стоманения пръстен към корпуса се осъществява 
чрез камери, пълни с газ или пяна. 
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Фиг. 2.24. Схема на първично уплътнение 

Когато резервоарът е изпразнен от продукт, плаващият покрив се намира в крайно долно 
положение. За да не бъдат смачкани разположените по дъното и първи пояс аксесоари, като 
отопление, дренаж, шийки на щуцери, миксери и др., покривът трябва да спре на известно 
разстояние над дъното. Подпирането се осъществява посредством множество стойки, 
преминаващи и надеждно закрепени към мембраната и понтоните, виж фиг. 2.18 и фиг. 2.19. Те 
представляват тръби, които обичайно са с диаметър не по-голям от Ø89 mm. Стойките трябва да 
могат да понесат натоварването от: 

- собствено тегло на плаващия покрив – мембрана, понтони, опорна ферма, люкове, 
уплътнение, водослив; 

- сняг или обслужващ персонал, инспектиращ и/или ремонтиращ покрива; 
- половината от теглото на подвижната стълба. 

 
При първоначалното определяне на необходимия брой на стойките и тяхното разполагане 

по еднопалубен плаващ покрив може да се спазват следните правила [43]: 
а) за стойките на понтона – разстояние между тях не по-голямо от 6 m, мерено радиално; 
б) за стойките на мембраната: 

- при диаметър на резервоара D ≤ 60 m – една стойка на площ от мембраната А≤ 34 m2; 
- при диаметър на резервоара D > 60 m – една стойка на площ от мембраната А≤ 26 m2. 

10.4. Избор на вида покрив на резервоара 

Изборът на типа покрив зависи главно от вида на продукта и условията на неговото 
съхраняване, виж табл. 2.2. Водещи критерии са температурата на запалване на течността и 
налягането на наситените пари при температурата на съхранение на продукта.  

Таблица 2.2. Препоръчителен тип на покрива [15] 

Съхраняван продукт 

Препоръчителен тип на покрива 

Плаващ 
покрив 

Двупалубен 
плаващ покрив 

Постоянен 
покрив и 
понтон 

Постоянни покриви 
с улавяне на 

парите 
без улавяне на 

парите 
Нефт + + + + - 

Бензини автомобилни + + + + - 
Бензини авиационни - + + - + 
Гориво за реактивни 

двигатели - + - - + 

Дизелово гориво - - - - + 
Мазут - - - - + 

Керосин - - - - + 
Нефтени разтворители - - - - + 

Масло - - - - + 
Вода - - - - + 
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Типовете покриви, които могат да бъдат използвани в зависимост от обема, респективно 
диаметъра на резервоара са показани в табл. 2.3: 

Таблица 2.3. Приложение на типовете покриви, в зависимост от обема на резервоара 

№ Тип на покрива Обем на резервоара V, m3 
≥ 10 100 500 1000 2000 5000 10000 30000  ≤ 100000 

1 Коничен – подпрян на 
греди и колони 

         

2 Коничен – с ферми с 
понижен долен пояс 

         

3 Коничен – самоносещ, с 
конструкция и обшивка 

         

4 Сферичен, с обшивка и 
носеща конструкция 

         

5 Коничен – само покривна 
обшивка 

         

6 Сферичен, само покривна 
обшивка 

         

7 Плаващ – еднопалубен и 
двупалубен 

         

8 Висящ покрив  
 

 
 

      
 

 
 

10.5. Изчисляване на елементите на постоянни покриви 

10.5.1. Натоварване върху постоянните покриви 

Изчисляването на резервоарните покриви в условия на експлоатация се извършва за две 
комбинации от натоварване. При първата се получава натоварването q1, което действа отгоре 
надолу. При втората комбинация, натоварването върху покрива q2 действа отдолу нагоре. 
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където gn е характеристичната стойност за натоварване от собственото тегло на покривната 
конструкция и обшивка; 

gtn – характеристичната стойност на теглото на топлоизолацията по покрива; 
n
vp  – характеристичната стойност на подналягането (вакуума) в резервоара; 

s – характеристичната стойност на натоварването от сняг по покрива на резервоара; 
n
op  – характеристичната стойност на свръхналягането в резервоара; 

wn – осреднена характеристична стойност на ветровото натоварване по целия покрив на 
резервоара; 

γG,sup = 1,35 – коефициент за натоварване от собствено тегло покривна конструкция и 
обшивка, когато този товар действа неблагоприятно; 

γG,inf = 1,00 – коефициент за натоварване от собствено тегло покривна конструкция и 
обшивка, когато то действа благоприятно; 

γQ,a = 1,5 – коефициент за натоварване от свръхналягане в резервоара; 
γQ,v = 1,5 – коефициент за натоварване от подналягане (вакуум); 
γQ,s = 1,5 – коефициент за натоварване от сняг; 
γQ,w = 1,5 – коефициент за натоварване от вятър; 
ψ0,1 – коефициент за комбинация на променливи въздействия; 
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Във формули (2.1) и (2.2) не се отчита натоварването от допълнително технологично 

оборудване, понеже то нормално е във вид на концентрирани сили, чието действие е локално. 
Покривните елементи трябва да бъдат проверени и за действието на съсредоточен товар, 

приложен в най-неблагоприятно положение. Характеристичната стойност на този концентриран 
товар е Pn = 1 kN . Той действа на квадратна площадка със страни 10 cm × 10 cm. 

Покривите на стоманените цилиндрични резервоари, които се монтират на отделни 
щитове, трябва да бъдат проверени и за монтажно състояние. В това състояние само отделни 
елементи на покрива са поставени в проектно положение. Изчислителната комбинация от товари 
включва собственото тегло на обшивката, носещата конструкция и подвижните товари: 

- равномерно разпределен товар от оборудване и монтажници – 2n
m /35,0 mkNQ  ; 

- концентриран товар от оборудване и монтажници – Pn = 1 kN. 

10.5.2. Оразмеряване на елементите на постоянни покриви 

Традиционно, конструкцията на постоянните стоманени покриви се състои от радиални 
елементи (ребра), пръстеновидно разположени елементи (пръстени) и покривна обшивка, виж 
фиг. 2.25. 

Геометричното решение на покрива до голяма степен се определя от изчисляването и 
оразмеряването на обшивката. 

При щитово монтирани покриви разстоянието an ≤ 3,0 m. Това ограничение е наложено от 
транспортни съображения, за да може безпроблемно да се транспортират готовите щитове от 
завода - производител до мястото на монтажа. 

 

Фиг. 2.25. Ребрен скелет на покрива 

а) основни елементи б) изчислителна схема 
 
а) оразмеряване на покривната обшивка 
Минимално тегло на покрива се постига при по-гъсто разположени ребра и по-тънка 

обшивка, чиято дебелина зависи от подпорните разстояния. 
Покривната ламарина се изчислява на огъване като корава правоъгълна пластина, свободно 

подпряна на корави опори и натоварена перпендикулярно на средната и равнина, виж фиг. 2.26. 
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Фиг. 2.26. Изчислителна схема на покривната обшивка 

а) равномерно разпределено натоварване б) концентрирана сила 
 
За равномерно разпределен товар q, виж фиг. 2.26а, огъващите моменти в обшивката се 

получават по формулите: 

 
2
iqxi .. aqαM   (2.3) 

 
2
iqyi ..β aqM  , (2.4) 

където q е по-голямото от q1 и q2, виж формули (2.1) и (2.2), в които като собственото тегло на 
конструкцията gn е включено само теглото на ламарината и ако има поставена по покрива – 
теглото на топлоизолацията; 

 
При оразмеряване на покривната обшивка, която е заварена към носещата покривна 

конструкция, за определяне на стойността на товарна комбинация q2 се взема най-голямата 
стойност на ветровото натоварване, което се стреми да повдигне покрива. 

а – по-малкият размер на полето, по което е подпряна обшивката. При трапецовидно 
очертание се приема по-малката стойност от средната основа на трапеца am или неговата 
височина bi ; 

α, β – коефициенти, в зависимост от съотношението bi / ai, определяни от табл. 2.4: 

Таблица 2.4. Коефициенти α и β за определяне на огъващите моменти в плоча 

bi / ai 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 > 2,0 
α 0,048 0,063 0,076 0,086 0,095 0,102 0,125 
β 0,048 0,050 0,050 0,049 0,048 0,048 0,048 

 
Огъващите моменти Mpxi и Mpyi в покривната обшивка, породени от концентрирана сила Рn 

(фиг. 2.26б), се определят по формулите: 
 Mpxi = Pn.γQ.α1 (2.5) 
 Mpyi = Pn.γQ.β1, (2.6) 
където Pn = 1 kN е характеристичен концентриран товар от монтажник върху площ 10x10 сm; 

γQ = 1,5 – коефициент за натоварване от временен товар; 
α1, β1 – коефициенти, отчитащи размерите на изследваното поле, размерите на товарния 

„печат” и тяхното съотношение. 
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За  най-големият получен огъващ момент Mmax, необходимата дебелина на покривната 

обшивка trc , за ивица с широчина 1 cm, се получава по формулата: 

 0

max
rc γ/

.6
Myf

Mt 

, (2.7) 
където fy e характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманената обшивка; 

γМ0 = 1,05 – коефициент на сигурност по материал. 
 
Най-близки стойности на огъващите моменти Mi в покривната обшивка се получават при 

равнолицеви площи на отделните полета в един сектор. Равнолицевите полета се определят при 
следните предпоставки: 

- широчината на периферното поле an е известна; 
- отношението между размерите на периферното поле bi / ai = 2, за да е известен 

коефициентът α по табл. 2.4. 
 

Съгласно изискванията на [29] и [36] при несамоносещи конични покриви обшивката не 
трябва да бъде свързана с носещата конструкция. Единственият свързващ с корпуса заваръчен 
шев е по периферията на обшивката, в зоната на горния опорен пръстен (ГОП). Малкият наклон 
на покрива и единственият ъглов снаждащ шев осигуряват крехкото разрушение на възела 
корпус – обшивка и лесното откъсване на последната от резервоара в случай на взрив в него. 
Така се гарантира целостта на корпуса и силно се намалява риска от разкъсване на долния 
опорен възел, където се снаждат корпуса и дъното. 

При щитово монтирани покриви, крехкото разрушение на покрива при евентуална 
експлозия в него се осигурява чрез конструиране на лесноизхвърлящи се звена от обшивката. Би 
трябвало покривната ламарина в тези звена да се заварява към носещата конструкция с катет, 
равен на половината от дебелината на обшивката. Съгласно [14] лесноизхвърлящите се звена се 
разполагат симетрично, като общата им повърхност трябва да бъде не по-малка от 50% от цялата 
площ на покрива на резервоара. 

При самоносещи конични или сферични покриви, които не са изпълнени от заводски 
изработени щитове, обшивката се монтира и оформя подобно на дъното. Тогава осигуряването 
на крехко разрушение на покрива при взрив в резервоара може да се осигури само когато 
ламарината не е свързана с носещата конструкция. 

 
При резервоари с малък диаметър е възможно да се използват покриви, изградени само от 

стоманени листове. Под тях няма носеща покривна конструкция. Листовете са съединени 
помежду им чрез челни заваръчни шевове или чрез ъглови шевове с припокриване, с двустранно 
заваряване. 

Минималната дебелина на покривната обшивка tr,min , подложена на натоварване от 
свръхналягане в резервоара, може да се определи по посочените в БДС EN 1993-4-2 [6] формули: 

- самоносещи изотропни конични покриви: 
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; (2.8) 
- самоносещи сферични покриви: 
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,  (2.9) 
където fy,d = fy / γМ0 е изчислителното съпротивление на метала в покривната обшивка, MPa; 

fy – характеристичната стойност на границата на провлачане на покривната обшивка, MPa; 
γМ0 = 1,05 – частен коефициент на сигурност по материал; 
q2 – определената по (2.2) товарна комбинация, въздействаща върху покрива, kN/m2; 
Rc – радиусът на коничния покрив, m; 
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n
r αsin.2

DR  – радиусът на кривина на сферичния покрив, виж фиг. 2.12, m; 

D – диаметърът на резервоара, m; 
Ca – добавка за корозия за покривните листове, mm; 
αn – ъгълът между самоносещата покривна обшивка и хоризонталната равнина, в мястото 

на снаждане корпус - купол 
j – коефициентът на ефективност на заваръчните шевове в покривната обшивка, който 

бива: 
= 1,0 – при челни шевове, изпълнени с пълно проваряване; 
= 0,5 – при шевове с припокриване и заваряване с ъглови шевове от двете страни. 

 
Минималната дебелина на покривната обшивка tr,min , под която няма носеща конструкция 

се проверява и за загуба на устойчивост: 
- самоносещи конични покриви: 

 
a

1
cmin,

.10..40 C
E
qRtr 

 (2.10) 
- самоносещи сферични покриви: 
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, (2.11) 
където q1 ≥ 1,2 kN/m2 е определената по формула (2.1) комбинация от товари, въздействащи 
върху покрива; 

Е = 210 000 МРа – модулът на еластичността на стоманата. 
 
Минималната дебелина на покривната обшивка, независимо дали под нея има или няма 

носеща конструкция, е: 
- при обшивка от неръждаема стомана – tr,min ≥ 3 mm; 
- при обшивка от обикновена (черна) стомана – tr,min ≥ 5 mm. 

 
Максималната дебелина на покривната обшивка е tr,max = 13 mm, независимо от 

нормативния документ, вида на покрива и начина на закрепване на ламарината към 
конструкцията. 

 
б) оразмеряване на покривната конструкция 

- несамоносещ (подпрян) покрив; 
Стоманената конструкция на несамоносещия коничен покрив се състои от радиално 

поставени главни и междинни греди, пръстеновидни елементи и колони, виж фиг. 2.13б и 2.27. 
При малки размери на резервоарите, колоната е само една и е поставена в центъра на 

резервоара. С нарастване на диаметъра, броят на колоните се увеличава. Обикновено една от тях 
е монтирана в центъра, а останалите са подредени в един или няколко концентрични кръга. 

Оразмеряването и конструирането на покривната конструкция зависи от приетата 
статическа схема на елементите. За радиалните греди и елементите на пръстените най-често се 
прилага статическа схема проста греда. По този начин се намалява влиянието на неравномерното 
слягане на фундаментите.  

Трябва да се обърне внимание на възможни големи стойности на неравномерно слягане на 
вътрешните колони и/или на корпуса, дължащи се на слаби почви. В резултат, усилията в 
елементите на покривната конструкция и техните съединения могат съществено да нарастнат. 

Радиалните и пръстеновидните елементи възприемат натоварването от обшивката чрез 
директен контакт с нея. Те „работят” преобладаващо на огъване. При конични покриви с наклон 
i = 1:16 и незаварена към конструкцията обшивка, радиалните и пръстеновидните елементите са 
осигурени срещу обща загуба на устойчивост от силата на триене. Тя възниква в зоната на 
контакт на покривната ламарина и гредовите елементи, виж API 650 [29]. 



77 

 
Фиг. 2.27. Монтаж на конструкцията на несамоносещ коничен покрив 

Колоните възприемат натоварването от покривните елементи и го предават към земната 
основа. Свързването на колоните както със стоманеното дъно, така и с гредовите елементи по 
покрива, е ставно. От където следва, че за основни товарни комбинации колоните се оразмеряват 
като условно центрично натиснат елемент. Когато резервоарите са построени в земетръсен район 
е възможно колоните да бъдат натоварени с допълнителни хоризонтални сили, дължащи се на 
движението на продукта. При тази сеизмична комбинация на товарите, колоните следва да бъдат 
оразмерявани като нецентрично натиснати. Хоризонталните товари налагат най-горните и най-
долните точки на колоните да бъдат надеждно осигурени срещу преместване в хоризонталната 
равнина. Т.е. дъното, покривните гредови елементи и техните възли трябва да могат да понесат 
хоризонталните усилия, породени от хидродинамичните товари върху колоните. 

При резервоари с несамоносещи конични покриви, изградени в сеизмични райони, 
американският стандарт API 650 [29] изисква между основните радиални греди да се поставят 
хоризонтални укрепващи връзки с минимално сечение 2,8 cm2. Така оформеният периферен 
пръстен допълнително стабилизира в хоризонталната равнина корпуса на резервоара и 
прикрепената към него покривна конструкция. 

 
- самоносещ покрив; 

Ребресто-пръстеновидните куполи са многократно статически неопределими 
пространствени системи, чиито усилия много трудно могат да бъдат определени чрез решение на 
ръка. Точното изчисляване на елементите на носещата конструкция на купола се извършва чрез 
използване на подходящ софтуер, с отчитане коравината на елементите и податливостта на 
връзките.  

Предварително определяне на сеченията на елементите на сферичен ребресто-
пръстеновиден купол, които ще бъдат заложени в пространствения числен модел, може да се 
извърши на базата на аналитичен изчислителен модел, предложен от Соколов [18]. В този модел 
връзката между прътовите елементи е ставна, а натоварването – симетрично спрямо 
вертикалната ос на купола.  

Най-голямото осово усилие Si (натиск при комбинация q1 и опън при q2) в ребрата на 
купола се получава при пълно изчислително натоварване по цялата негова повърхност. Усилието 
в реброто непосредствено над i-тия възел, се изчислява по формулата: 

 i

i
i sin.

.
n

qAS 

, (2.12) 
където Ai е лицето на кръга, ограничен от i-тия пръстен; 

q – товар от комбинация q1 или q2 ; 
n – броят на основните радиални ребра в купола; 
αi – ъгълът между допирателната към реброто в i-тия възел и хоризонталната равнина. 
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Освен осово усилие, в ребрата се получава и огъващ момент от разпределените товари в 

полетата, ограничени от носещата конструкция, виж фиг. 2.28. 

 

Фиг. 2.28. Схема за натоварване на ребрата 

а) с триъгълников товар б) с трапецовиден товар 
 

Когато    ii ba  , върху реброто, разглеждано като проста греда с отвор bi , действа 
разпределен по триъгълников закон товар, виж фиг. 2.28а. Максималният огъващ момент Мmax е: 

 
2

max .
12
1

ii bpM 
 (2.13) 

Когато    ii ba  , разпределеният товар е с трапецовидно очертание, виж фиг. 2.28б и 
стойността на максималния огъващ момент Мmax е: 
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Стойността на pi във формули (2.13) и (2.14) се получава от сумиране на натоварването от 
две съседни полета, съгласно показаните на фиг. 2.28 схеми. 

Максималното натисково усилие Ti в i-тия пръстен се получава при натоварване от сняг 
извън кръга на разглеждания пръстен, виж фиг. 2.29. Определянето му се извършва по 
формулата: 
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където: 
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Фиг. 2.29. Разполагане на товарите по покрива за получаване 
на максимални усилия в междинните пръстени 

Максималното опънно усилие '
iT  в i-тия пръстен на покрива се получава при натоварване 

по цялата площ на покрива от комбинация q2, виж фиг. 2.29. Определянето му става по 
формулата: 

 
 iiiii AA

n
qT ).(cotg).(cotg.

ψsin..2 11
2'   

,  (2.17) 
където ψ е половината от централния ъгъл между две съседни основни радиални ребра, виж фиг. 
2.25б. 
 

От натоварването по покрива в елементите на пръстените се появяват огъващи моменти. За 
определянето им, пръстените се разглеждат като прости греди с подпорно разстояние равно на 
разстоянието между две съседни основни ребра. Натоварването може да бъде триъгълниково или 
трапецовидно, в зависимост от полетата. Максималният огъващ момент в пръстените се 
изчислява по формули, аналогични на (2.13) и (2.14). 

Елементите на радиалните ребра и пръстените се оразмеряват съгласно стандарт БДС EN 
1993-1-1 [4]. При незаварена към конструкцията ламарина и наклон на покрива i > 1:16, 
елементите на носещата конструкция трябва да бъдат проверени за: 

- максимални нормални напрежения – елементите, изграждащи конструкцията са 
подложени на осово усилие и огъване; 

- обща загуба на устойчивост между укрепващите точки; 
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- деформации – общото преместване в средата на реброто и на пръстеновидните 
елементи. 

 
Изкълчвателната дължина на конструктивните елементи се приема равна на геометричната. 
При заварена към конструкцията ламарина, устойчивостта на радиалните ребра и 

пръстеновидните елементи спрямо ос “z-z” (слабата ос) се счита за осигурена. 

10.5.3. Проверка за обща загуба на устойчивост на постоянни покриви 

Ротационната покривна черупка, натоварена с външно равномерно налягане, 
перпендикулярно на покривната обшивка, се проверява за загуба на устойчивост. Тук е важно да 
се отбележи, че дебелината tr, участваща в изразите за действителните и критични напрежения 
при ребресто-пръстеновидните черупки, следва да бъде завишена. Това се постига по 
методиката, дадена в [18], като в посока на сигурността при определянето на приведената 
дебелина tra, се отчита влиянието само на ребрата (пръстените се пренебрегват). 

С достатъчна за практиката точност, сферични черупки с отношение Rr / tra = 400 ÷ 2000 и 
централен вертикален ъгъл на купола θ = 2.αn = 40° ÷ 120° се проверяват за загуба на 
устойчивост по формулата: 
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където: 
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в която I0 е общият инерционен момент на реброто и покривната ламарина с широчина an . 
 

За несамоносещите (подпрени с колони) конични покриви, проверка за обща загуба на 
устойчивост на купола не се изисква. 

10.6. Използване на алуминиеви сплави и композитни материали при 
изработване на покриви на стоманени резервоари 

10.6.1. Замяна на традиционните стоманени покриви с алуминиеви  

В световен мащаб куполите от алуминиеви сплави, виж фиг. 2.30, все по-масово се 
използват в практиката. Това е свързано с повишените изисквания за опазване на околната среда 
и понижената цена на алуминия. Те често се прилагат при покриване на резервоари с плаващи 
покриви. Друга област на приложение е замяната на несамоносещ коничен покрив със 
самоносещ алуминиев купол и с вътрешен плаващ покрив. 

Ползите от замяна на стоманен покрив с алуминиев са следните: 
- продължителност на експлоатация на куполи от алуминиеви сплави – до 50 г., т.е. 

по-дълъг срок на експлоатация ; 
- намалява се натоварването върху корпуса от постоянни товари и се редуцира рискът 

той да загуби устойчивост в надлъжно (меридианно) направление; 
- по-лекият покрив благоприятства поведението на резервоара при земетръс; 
- не е необходима периодична подмяна на антикорозионното покритие на покрива; 
- може да бъде използван при резервоари с голям обем – 60 000 m3 и по-вече. 



81 

 
Фиг. 2.30. Алуминиеви стационарни покриви 

Диаграмата σ-ε на алуминиевите сплави няма граница на провлачане. Това не позволява 
преразпределение на усилията между отделните елементи, когато някой от тях е претоварен. 
Липсата на запас на носимоспособност на алуминия като материал изисква много точното 
определяне на натоварването върху купола и породените от него усилия в носещите елементи. 

При проектиране на покривните куполи трябва да се отчита възможността за образуване на 
торби от сняг по тях. Именно неравномерно разпределеното натоварване от сняг, съчетано с 
ветрово въздействие, може да доведе до разрушаването им. 

2.6.2 Поставяне на вътрешни плаващи покриви (понтони) 

Най-лесният и най-икономичният начин да се съкратят загубите от изпарения в 
резервоарите с фиксиран (твърд) покрив е поставянето на допълнителен вътрешен плаващ 
покрив. Те могат да редуцират изпаренията на продукта до 98%. Съвременните вътрешни 
плаващи покриви могат да се монтират бързо и лесно. 

Вътрешни плаващи покриви се поставят както в резервоари със самоносещи покриви, така 
и в такива, където покривите са несамоносещи, т.е. налични са колони във вътрешността. В този 
случай в плаващия покрив, в зоните на преминаване на колоните се поставят специални 
устройства, снабдени с гъвкави диафрагми. Те имат следното предназначение: 

- позволяват колоните, които имат отклонения от проектно положение, да преминават 
през плаващия покрив, без да предизвикват усилия в него; 

- диафрагмите се притискат възможно най-плътно до колоните и намаляват загубите 
на продукт от изпарение. 

 
Според използваните материали, вътрешни плаващи покриви, биват: 

- стоманени – конструкцията им е много близка до тази на традиционните външни 
плаващи покриви; 

- алуминиеви – най-масово разпространените в практиката, виж фиг. 2.31; 
- полимерни – те имат проблеми при подслойно гасене на пожар, виж фиг. 2.32. 

 
Според контакта им с продукта, вътрешните плаващи покриви биват: 

- контактен тип 
Покриващата мембрана е в непрекъснат контакт с продукта. Като материал се използват 

стомана, алуминий или полимери. 
 

- безконтактен тип; 
Покриващата мембрана е поставена върху поплавъци и няма контакт с продукта. Към 

момента това е най-масово разпространения тип вътрешен покрив [42]. Той е изграден от тънки 
алуминиеви листове, поставени върху алуминиеви рамки, които благодарение на цилиндричните 
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поплавъци под тях, виж фиг. 2.31а, плават над продукта. Тъй като алуминият не взаимодейства с 
по-голямата част от възможните съхранявани течности, покриващите листове могат да са много 
тънки. Обичайно те са с дебелина t = 0,58 mm и широчина 1,5 m. Снаждат се помежду си чрез 
припокриване върху алуминиевите рамки и болтова връзка. 

 

а) безконтактен тип покрив 
поглед отгоре при монтаж 

б) контактен тип покрив 
поглед отдолу 

Фиг. 2.31. Алуминиеви вътрешни плаващи покриви 

 
Фиг. 2.32. Вътрешни плаващи покриви от полимерен материал 

Предимствата на алуминиевите и полимерните понтони, в сравнение със стоманените, са: 
- не е необходима антикорозионна защита; 
- висока безопасност при експлоатация; 
- монтажът на понтона се извършва от малък брой работници вътре в резервоара за 

кратък срок и не зависи от климатичните условия; 
- елементите на понтона се внасят в резервоара през входния люк или вратата за 

почистване, т. е. при резервоари, намиращи се в експлоатация не е необходимо да се 
изрязват допълнителни отвори в покрива или корпуса; 

- всички монтажни връзки при алуминиевите плаващи покриви са на болтове. За 
снаждането на отделните панели при полимерните покриви се използват 
припокриващи ленти. С други думи, и при двата материала липсват монтажни 
заваръчни работи. 

 
Като недостатъци на алуминиевите понтони, безконтактен тип, може да се посочат: 

- обшивката на покрива е поставена върху поплавъци и не е в непрекъснат контакт с 
течността. В пространството под листовете се образуват пари, които могат да 
преминат през периферното уплътнение и/или през болтовите съединения, и да 
отлетят в атмосферата; 
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- болтовите съединения между отделните листове не са напълно газоплътни. Това 
води до по-големи загуби на продукт [42], [44]; 

- конструкцията на алуминиевите понтони няма достатъчна коравина, което налага 
ограничения в дебита на пълнене на резервоара, когато покривът е в долно 
положение; 

- малката коравина на покривната конструкция може да доведе до циклична умора и 
разрушение на заваръчните шевове, които снаждат поплавъците със стойките. 

 
Подобно на външните стоманени плаващи покриви, по периферията на вътрешните се 

поставят уплътнения. Те могат да бъдат метални или полимерни. 

11. Корпус на цилиндричните резервоари 

Корпусът на по-голямата част от надземните стоманени резервоари е с цилиндрична 
форма. Той е изграден от множество правоъгълни листове, които са съединени помежду си чрез 
вертикални и хоризонтални шевове. Те се изпълняват като челни, с пълно проваряване по 
дебелината им, виж фиг. 2.33 и фиг. 2.34. 

 

Фиг. 2.33. Вертикални заваръчни шевове в корпуса 

а) без скосяване на краищата 
б) с едностранно скосяване 

в) със симетрично двустранно скосяване 
г) с криволинейно скосяване на краищата 

 

Фиг. 2.34. Хоризонтални заваръчни шевове в корпуса 

а) без скосяване на краищата 
б) с несиметрично едностранно скосяване 

в) с двустранно скосяване на горния лист 
 

 
Според българската традиция за монтаж на резервоари, листовете на отделните пояси се 

подравняват по вътрешната си страна. Това гарантира гладка вътрешна повърхност и 
безпрепятственото движение на плаващия покрив, ако се предвижда такъв. 
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Минималното разстояние между вертикалните шевове в два съседни пояса, съгласно [36] е: 
- за листове с дебелина ts,i  ≤ 5 mm – 100 mm; 
- за листове с дебелина ts,i  > 5 mm – 300 mm. 

 
Винаги когато е възможно, вертикалните шевове трябва да попадат в средата на листовете 

на съседните горен и долен пояс. По този начин се постигат две цели: 
- равномерното разполагане на вертикалните шевове прави корпуса по-красив; 
- минимизира се рискът от образуване и мигновено развитие на пукнатина с дължина, 

равна на цялата височина на корпуса на резервоара. 

11.1. Якостни изчисления 

Статическите изчисления на корпуса на якост, започват с решение по безмоментната 
теория за хидростатичното налягане на течността и евентуално свръхналягане в резервоара. При 
това корпусът на резервоара се разглежда като дълга затворена цилиндрична черупка с 
променлива дебелина (без взаимно влияние от ограничените премествания и усилия в краищата 
[18]). Както теоретичните постановки, така и практическите изчисления при безмоментно 
напрегнато състояние, са достатъчно подробно изложени в литературата [9], [25] и [26], и 
нормативните документи [14], [24], [28], [29], [33], [35] и [36]. 

Уточнените изчисления на корпуса с отчитане влиянието на еластичното запъване на 
корпуса в дъното и на листовете по между им по височина (фиг. 2.35), са присъщи на всички 
цитирани по-горе нормативните документи. 

Belluzio в [31] установява, че поради еластичното запъване на по-тънките в по-дебелите 
поясни листове, максималните пръстеновидни усилия N2 и съответстващите им напрежения σ2 се 
получават на разстояние Δх ≈ 0,3 m над долния ръб на всеки пояс, виж фиг. 2.35в.  

 
Фиг. 2.35. Влияние на еластичното запъване на поясите върху пръстеновидните усилия 

в корпуса на резервоара 

Авторът е съставил табл. 2.5 за сравнение на разстоянието Δх по различните нормативи. От 
нея се вижда, че независимо от нормативния документ и дори от възприетия изчислителен 
метод, разстоянието Δх ≈ 0,30 m. Необходимо е да се отбележи, че според американския 
стандарт API 650 [29], приемането на разстоянието Δх ≈ 0,30 m е приложимо при резервоари с 
диаметър D ≤ 60 m, без това да води до излишно увеличаване на дебелините на поясите. 
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Таблица 2.5. Стойности на Δх, в зависимост от стандарта за проектиране 

№ НОРМИ ФОРМУЛА/СТОЙНОСТ 
1 Инструкция за проектиране на СВЦР [14] isr.tx ,0,611 ≈ 0,3 m 
2 API 650 [29] – 1 foot method Δх = 1 ft = 0,3048 m 
3 API 650 [29] – floating point method Δх = min (x1; x2; x3) 
4 BS 2654:1989 [33] Δх = 0,3 m 
5 DIN 4119 [35] Δх = 0,3 m  (без 1-и пояс) 
6 EN 14015:2004 [36] Δх = 0,3 m 

където параметрите в таблицата са: 
r e радиусът на цилиндричния корпус на резервоара, виж фиг. 2.35; 
ts,i – дебелината на i-ти пояс в корпуса; 
x1, x2, x3 – параметри, определени по метода на плаващата точка, разгледан в API 650 [29]. 
 
Формулата, чрез която се определят минималните дебелини на поясите ts,i [mm], в 

експлоатационно състояние, има вида: 

 
   a0FaredFρ

dy,
is, .γ.ρ..γ98.

.20
CpH

f
Dt n

, (2.21) 
където D е номиналният диаметър на корпуса на резервоара, m; 

ρ – нормативната стойност на специфичното тегло на течността, t / m3 ; 
np0  – характеристичната стойност на свръхналягането в резервоара, mbar; 

γFρ – коефициентът за натоварване от съхраняван продукт; 
γFa – коефициентът за натоварване от свръхналягане в резервоара; 
fy,d = fy / γM0  , [MPa] – изчислителното съпротивление на основния метал в корпуса; 
Ca – добавката за корозия, mm; 
Δ – прибавка за отрицателен допуск при валцуване на стоманените листове. Зависи от 

техния клас и от дебелината им. Определя се по БДС EN 10029:2010 
Hred – изчислителната височина на слоя продукт [m], за i – ти пояс, отбелязана като Hred,i , е 

определена в зависимост от пояса под него (i – 1), съгласно отношението: 

 Hred,i = Hi – Δx  при 
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ired,
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Δx = 0,3 m
  

При плътност на продукта ρ < 1 t/m3 е необходимо да се направи допълнителна проверка за 
носещата способност на корпуса по време на водната проба. Тогава резервоарът е пълен с вода, 
имаща плътност ρ = 1 t/m3 . В този случай, коефициентът за претоварване γFρ = 1,0.  

Минималните дебелини на поясите ts,i [mm] при водна проба се определят чрез израза:  

 
   npH

f
Dt 0Fared

y,d
is, .γ.1,10,1..98.

.20   (2.24) 
 
При съдове с диаметри D > 60 m разстоянието от хоризонталния заваръчен шев до зоната с 

най-голямото опънно напрежение във всеки пояс Δх надхвърля 1 foot (0,305 m). Ако поясите за 
големите резервоари се изчисляват по класическия метод, то корпусните листове ще се получат 
ненужно дебели. Поради тази причина, в американския стандарт API 650 [29] е препоръчително 
да се използва методът на плаващата точка („floating point method”). За съжаление, тази методика 
не е разгледана в европейските стандарти. Методът на плаващата точка дава по-точно и 
икономично решение при големогабаритни корпуси. Като недостатък може да се приеме 
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невъзможността да се прилага при различни стойности за добавката за корозия Са в различните 
пояси и неговата трудоемкост, но с едно подходящо автоматизиране, последният проблем е 
напълно решим. 

Необходимостта от отчитане на сеизмичните въздействия върху корпуса на СВР се посочва 
в нормативните документи [20], [23], [29] и [36], но се подсилва допълнително поради 
нарастването на единичните обеми на резервоарите и използването на високоякостни стомани, 
чрез които се намаляват дебелините на корпуса.  

Сеизмичното усилие може да се окаже меродавно за меридианните напрежения σ1 в 
корпуса. При „стройни” резервоари, т.е. високи, но с малък диаметър резервоари, 
преобръщащият момент от земетръс може да доведе до загуба на устойчивост на долните пояси. 
Което да доведе до необходимостта от увеличаване на тяхната дебелина. 

Минималните дебелини на корпуса ts,min , в зависимост от диаметъра на резервоара D, са 
посочени в табл. 2.6: 

Таблица 2.6. Минимални дебелини ts,min на поясите в корпуса на резервоара [36] 

Диаметър на резервоара D 
m 

Минимална дебелина на корпуса ts,min, mm 
въглеродна стомана нисколегирана стомана 

D < 4 5 2 
4 ≤ D < 10 5 3 

10 ≤ D < 15 5 4 
15 ≤ D < 30 6 5 
30 ≤ D < 45 8 6 
45 ≤ D < 60 8 - 
60 ≤ D < 90 10 - 

90 ≤ D 12 - 
 

В зоните на снаждане корпус - дъно и корпус - покрив, безмоментното напрегнато 
състояние на корпуса е нарушено и възниква т.нар. “краеви ефект” . В тези области са налични 
местни огъващи моменти. При вертикална ориентация на цилиндричния корпус тези възли са 
съответно: 

- горен опорен пръстен – снаждат се корпусът и покривът; 
- долен опорен пръстен – снаждат се корпусът и дъното. 

 
Горният опорен пръстен (ГОП) в коничен или сферичен ребресто-пръстеновиден купол 

поема хоризонталните сили от ребрата и ветровото натоварване върху купола и горната част от 
корпуса. Определянето на усилията в долния възел (корпус – дъно) по силов метод  може да се 
види в [18]. С навлизането на изчислителната техника и приложни програми, даващи все по – 
точни резултати, напреженията в двата опорни възела могат да се определят и числено. 

11.2. Проверка на корпуса за загуба на устойчивост 

Корпусът на вертикалните стоманени резервоари представлява тънкостенна цилиндрична 
черупка. В следствие от натисковите усилия в нея, тя може да загуби местна или обща 
устойчивост. 

Товарите, действащи в меридианна посока (по образуващата) са:  
- натоварващата корпуса част от собственото тегло на покрива и разположеното по 

него технологично оборудване; 
- товар от топлоизолацията по покрива (ако такава е поставена); 
- натоварване от сняг по покрива; 
- натоварване от вакуум, който се стреми да приближи покрива и дъното; 
- товар от корпуса и топлоизолацията по корпуса над нивото на проверяваното 

сечение; 
- натоварване от вятър. 
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Необходимо е да се отбележи, че обтичането от вятър на фиксираните плоски конични и 
сферични покриви води до тяхното повдигане и натисковите напрежения σ1 в корпуса намаляват. 

Товарите, действащи в радиална посока (перпендикулярно на образуващата) са: 
- вакуум в резервоара – pv; 
- вятър. 

11.2.1. Осигуряване на корпуса срещу загуба на устойчивост при резервоари с 
малки осови (меридианни) натискови сили 

Методиката е приложима при резервоари, при които едновременно е изпълнено [36]: 
- температурата на корпуса на резервоара t ≤ 100 °C; 
- вътрешното подналягане в резервоара pv ≤ 5 mbar; 
- суматата от вертикалните товари по покрива удовлетворява и двете неравенства: 
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, (2.25) 
където sn е характеристичната стойност на натоварването от сняг върху покрива; 

n
vp  – характеристичната стойност на подналягането (вакуума) в резервоара; 

Qn – характеристичната стойност на  подвижния товар по покрива на резервоара. 
 
Отчитайки стойностите на натоварването от сняг sn за територията на България, тази 

методика е приложима най – вече при резервоари с несамоносещи конични покриви или с 
външни плаващи покриви. 

Максималната допустима височина на неукрепения корпус на резервоара Hp се определя 
както следва: 
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където ts,min е дебелината на най-горния пояс в корпуса на резервоара, mm. Определена е при 
якостното оразмеряване на корпуса, формули (2.21) или (2.24), но не по-малко от посоченото в 
табл. 2.6; 

ts,i – дебелината на i-ти пояс в корпуса на резервоара, mm. Определена е при якостното 
оразмеряване на корпуса, формули (2.21) или (2.24) и табл. 2.6; 

hs,i – височината на i-ти пояс в корпуса на резервоара, m; 
He,i – еквивалентната височина на i-ти пояс в корпуса на резервоара с дебелина ts,min, m; 
HE – еквивалентната височина на целия корпус на резервоара, имащ дебелина ts,min, m; 
Hp – максималната допустима височина на неукрепения корпус на резервоара, m;  
v – скоростта на поривите на вятъра при 3-и секунден период на усредняване, m/s . 
 
Поставянето на допълнителни междинни закоравяващи пръстени по корпуса на резервоара 

или увеличаване на дебелината на някои от поясите не е необходимо, ако е изпълнено следното 
условие: 
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 EHH p  . (2.30) 
За да се осигури корпуса срещу загуба на устойчивост в случай, че неравенство (2.30) не е 

удовлетворено, следните конструктивни мерки могат да бъдат взети: 
- повишаване на дебелините на най-горните, т.е. най-тънките пояси; 
- поставят се допълнителни междинни пръстени. 

11.2.2. Осигуряване на корпуса срещу загуба на устойчивост при резервоари с 
повишени осови (меридианни) натискови сили 

Тази методика обикновено се прилага, когато: 
- вертикалните товари по покрива не удовлетворяват неравенства (2.25); 
- има изискване корпусът на резервоара да бъде изчисляван по БДС EN1993-4-2 [6] . 

 
Максималната височина Hp на неукрепения с допълнителни междинни пръстени корпус се 

определя чрез формулата: 
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, (2.31) 
където pn,Ed е максималната проектна стойност на сумата от вътрешното подналягане (вакуум) и 
насоченото навътре ветрово натоварване, изчислена по формулата: 
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в която qeq е еквивалентното, равномерно в план ветрово натоварване, определено по (1.101); 
n
vp  – характеристичната стойност на подналягането (вакуума) в резервоара; 

K – коефициент, определян по формулите: 
- когато меридианното усилие в корпуса е опънно: 

  К = 1 . (2.33) 
- когато меридианното усилие в корпуса е натисково: 
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,  (2.34) 
където σx,Ed е меридианното натисково  напрежение в корпуса в i–ти пояс, имащ дебелина ts,i . 
 

Уравнение (2.34) не е валидно, ако не са изпълнени следните две условия: 
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където l e разстоянието между укрепяващите корпуса пръстени, или горния опорен пръстен и 
дъното. 

 
Неравномерното в план ветрово натоварване се преобразува в условно равномерно 

разпределено по окръжността на корпуса натоварване qeq , виж фиг. 1.22, по формула (1.101). 
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Според методиката, посочена в БДС EN1993-4-2 [6], коефициентът kw във формула (1.101) 
може алтернативно да се определя чрез израза: 

 w
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, (2.37) 
в който Сw е коефициент, отчитащ неравномерното в план ветрово натоварване.  

За Сw се приема по-голямата стойност, определена по формули (2.38) и (2.39) : 
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 0,1w C , (2.39) 
където ts е дебелината на корпуса на резервоара; 

Cb = 1,0 – при резервоари с постоянни покриви, както и при отворени отгоре резервоари, но 
с корав горен опорен простен. 

 
Максималната стойност на ветровото натоварване по корпуса qw,max, виж фиг. 1.22, се 

определя чрез израза: 

 pepmaxw, ).( czqq  , (2.40) 
където qp(zе) е скоростният напор на вятъра. В този случай изчислителната височина zе е равна на 
височината на корпуса на резервоара, т.е. ze = H. 

 λαp,0pe ψ.cc  , (2.41) 
в която cp,0 е коефициент на външно налягане; 

ψλα – коефициент на краевия ефект. 
 
В разглеждания от нас най-неблагоприятен случай на натоварване, където повърхността на 

корпуса е перпендикулярна на ветровия поток, cp,0 = ψλα = 1,00. 
 
Височината HE на трансформирания по височина корпус ще бъде изчислена по (2.27) 
Корпусът няма да загуби устойчивост и междинни пръстени в него не са необходими, ако е 

изпълнено неравенството от формула (2.30). 
Необходимо е да се отчете, че при резервоари с постоянен покрив, ветровото натоварване 

предизвиква повдигане на покрива, което е облекчаващо за корпуса. Ветровото натоварване 
увеличава сумарното радиално напрежение в корпуса σ2, но намалява сумарното меридианно 
напрежение в корпуса σ1. Поради тази причина за резервоари с неподвижен покрив, коректната 
проверка за загуба на устойчивост на корпуса трябва да се извърши при следните две схеми:  

- без ветрово натоварване по корпуса и покрива (временни товари – сняг и 
подналягане); 

- с ветрово натоварване, при отчитане на облекчаващото му действие от смучене 
върху покрива (временни товари – вятър, сняг и подналягане). 

11.2.3. Междинни закоравяващи пръстени 

Междинните закоравяващи пръстени се поставят по цилиндричните корпуси на 
резервоарите с цел предотвратяване на местна загуба на устойчивост. Различните видове 
използвани профили са показани на фиг. 2.36. 

Междинните укрепяващи пръстени могат да бъдат поставени както отвън, така и отвътре 
на корпуса. Разполагането отвътре обичайно се налага по следните причини: 

- да се улесни монтажа на топлоизолация по корпуса; 
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- да се избегне поставянето на множество хоризонтални пръстени по корпуса, 
необходими за неговото оросяване (охлаждане) ; 

- да се избегне конфликт с поставената на корпуса спирална стълба. 

 
Фиг. 2.36. Междинни укрепяващи корпуса пръстени 

Недостатъците от поставянето на междинните укрепяващи пръстени отвътре, са [43]: 
- затруднено е цялостното почистване на резервоара от продукт; 
- в резервоара не могат да бъдат поставени вътрешни плаващи покриви. 

 
В табл. 2.7 са посочени минималните размери на профилите, в зависимост от диаметъра на 

корпуса D, които са достатъчни за укрепване на корпуса при скорост на вятъра vb,0 = 45 m/s. 
Дългото рамо на ъгловия профил трябва да бъде в хоризонтално положение. 

Таблица 2.7. Минимални размери на междинните пръстени според EN14015:2004 [36] 

Диаметър на резервоара D, m Ъглов профил 
D ≤ 20 L 100 x 65 x 8 

20 < D ≤ 36 L 120 x 80 x 10 
36 < D ≤ 48 L 150 x 100 x 10 

48 < D L 200 x 100 x 12 
 
За сравнение, според последната редакция на американския стандарт API 650 [29], 

минималният еластичен съпротивителен момент Wmin на междинните пръстени зависи от 
скоростта на вятъра v, диаметъра D и неукрепената височина Hp, и се определя по формулата: 
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 (2.42) 
където v е скоростта на вятъра при 3-и секунден интервал на осредняване, km/h; 

D – диаметърът на резервоара, m; 
Hp – максимално допустимата височина на неукрепения корпус, m. 

 
При определяне на минималният съпротивителен момент на междинните пръстени Wmin , 

може да се отчита съдействието на корпуса. Максималната широчина, която може да се 
разглежда като част от междинния пръстен не трябва да надвишава 16.ts от всяка страна на 
заваръчният шев, виж фиг. 2.36. 
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Минималното разстояние между челните хоризонтални заваръчни шевове в корпуса и 
междинните укрепяващи пръстени е 150 mm. 

11.3. Изграждане на резервоари с допълнителен предпазен стоманен корпус 

Това решение обикновено се прилага при стеснени условия или при повишени изисквания 
за екологична безопасност на съоръжението. Резервоари с двоен корпус и двойно дъно масово се 
строят в Германия, Чехия, Унгария, Полша. Вече навлизат и в България, виж фиг. 2.37. 

Като предимства на резервоарите с допълнителен стоманен корпус може да се отбележат: 
- намалява се заеманата от резервоара площ, тъй като отпада нуждата от земно - 

насипен или стоманобетонен събирателен басейна около резервоара; 
- намалява се площта, която гори по време на пожар и която трябва да се гаси; 
- в случай на пробив в корпуса се предотвратява проникването на продукт в почвата. 

 
Фиг. 2.37. Резервоари с допълнителен предпазен стоманен корпус 

Недостатъците на този клас резервоари са следните: 
- повишава се цената на съоръжението; 
- необходима е допълнителна фундаментна конструкция, върху която да стъпи 

външният предпазен корпус; 
- трябва да се поставят компенсатори на преминаващите през двата корпуса 

тръбопроводи; 
- при необходимост от анкериране на резервоара е затруднено осигуряването на 

водоплътност при преминаване на анкерните болтове на резервоара през дъното 
между основния и външния корпус. 

 
Резервоарите с двоен стоманен корпус са сравнително нов клас съоръжения. Те все още са 

в процес на разработване и усъвършенстване. Към настоящия момент дефинираните изисквания 
при проектирането им са следните: 

- между двата корпуса се оставя приблизително 1,8 ÷ 2,5 m разстояние за свободно 
движение на обслужващия персонал, като минималното разстояние е 1,5 m [22]; 

- височината на втория корпус трябва да бъде не по-малка от 80% от височината на 
корпуса на основния резервоар; 

- в пространството, ограничено от външния корпус, трябва да има възможност да се 
събере целият съхраняван в резервоара продукт, като максималното ниво на 
запълване трябва да бъде на не по-малко от 1 m от горен ръб на предпазния корпус; 

- на всички преминаващи тръбопроводи е необходимо да се поставят компенсатори, 
чрез които да се неутрализира влиянието от преместването на корпуса под 
натоварване; 
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- често защитният резервоар се проектира и изгражда като отворен отгоре съд. Тогава 
пространството между двата корпуса е открито за атмосферното влияние. За 
отвеждане на попадналите вътре атмосферни води, е необходимо междинното дъно 
между двата корпуса да се изгражда с наклон към дрениращата система. Възможно е 
поставяне на защитна козирка над междинното пространство. Тогава трябва да се 
осигури надеждната му вентилация чрез поставяне на дихатели или чрез неплътното 
опиране на козирката към защитния корпус; 

- системата за отвеждане на попадналата между двата корпуса вода трябва да бъде 
проектирана и изпълнена по такъв начин, че в случай на пробив в основния 
резервоар, изтеклият навън продукт да не попада в канализацията; 

- корпусите на основния резервоар и външния стоманен съд стъпват върху собствен 
удебелен периферен пръстен, който се изчислява съгласно нормативните документи. 
Препоръчително е дъното на резервоара да се изпълнява като двойно, с действаща 
вакуум система. 

 
Стоманеният предпазен корпус се изчислява за натоварване от: 
а) съхраняван продукт 
Отвореният отгоре защитен стоманен корпус е натоварен само от съхраняваната в него 

течност, т. е. в оразмерителните формули за определяне на ts не участва свръхналягането.  
Натоварването от разлялата се между двата корпуса течност може да бъде: 
Хидростатично – в корпуса на резервоара има неголям пробив. Той не се разрушава и 

течността бавно и плавно запълва пространството между двата корпуса. 
Хидродинамично – в корпуса на резервоара се образува вертикална пукнатина, която се 

разпространява с голяма скорост ( ≈ 5000 m/s ). Образувалите се свободни краища на вътрешния 
корпус се разтварят. Течността бързо и бурно нахлува в пространството между външния и 
вътрешния корпус. 

При близко разположени корпуси и разкъсване на вътрешния корпус е възможно неговите 
краища да се ударят в предпазния стоманен корпус. 

 
б) натоварване от вятър 
Външният стоманен корпус намалява ветровото натоварване върху резервоара. Това 

намалява риска от загуба на устойчивост на основния съд. 
в) натоварване от земетръс 
Пространството между двата корпуса се запълва само в авариен случай и натоварването е 

кратковременно. Независимо от това, предпазният корпус трябва да бъде достатъчно надежден, 
за да поеме сеизмичното въздействие, когато е запълнен с течност, т.е. в случай на авария. 

Изчисляването на резервоара за сеизмично въздействие се извършва при следните две 
основни състояния: 

- резервоарът е максимално запълнен с течност, а пространството между двата корпуса 
е празно. Методиката е същата както за резервоар с единичен корпус; 

- както в резервоара, така и пространството между двата корпуса има течност, която се 
намира в хидростатично равновесие. 

Особеното при изчисляване на външния корпус на земетръс е наличието на разположен 
вътре резервоар. Той поема всички образували се и разпространяващи се в него сеизмични 
вълни, които ще го натоварват хидродинамично.  

Разстоянието между двата корпуса е твърде малко и образувалите се вълни, натоварващи 
предпазния корпус са ниски. Тяхното въздействие може да се пренебрегне. 

12. Дъно на цилиндричните резервоари 

Дъната на вертикалните цилиндрични резервоари са изградени от множество заварени 
помежду си стоманени листове, виж фиг. 2.38.  

Шевовете между стоманените листове в дъната могат да бъдат: 
- челни, изпълнени върху подложна шина; 
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- ъглови, при снаждане с препокриване. 

 
Фиг. 2.38. Стоманено дъно на вертикален резервоар 

Дъната са непрекъснато подпрени върху фундамента. Те лежат върху пясъчна, асфалто-
пясъчна или бетонна възглавница. Най-често дъната са с конична форма, за да може течността в 
резервоарите да се оттича към изходящите тръбопроводи и дренажните ями на резервоарите. 

Наклонът на дъното се определя от вида на съхранявания продукт, но не се препоръчва да 
бъде по-малък от 1:100. При много малки резервоари е допустимо дъното да няма наклон. 
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Фиг. 2.39. Дъно с постоянна дебелина и челно заварени листа – рулонно изпълнение 
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Диаметърът на дъното е по-голям от външния диаметър на корпуса. „Излизането” е в 
границите 50 mm ≤ c ≤ 100 mm [36]. На етап проектиране обичайно се приема с = 60 ÷ 70 mm, с 
което се отчита възможното свиване на дъното, причинено от заваръчни деформации в него. 

При диаметър D ≤ 12,5 m, дъното на резервоара може да бъде изградено само от прави 
листове с постоянна дебелина, виж фиг. 2.39. 

При диаметър D > 12,5 m, дъното на резервоара трябва да има удебелена периферна зона, 
намираща се под корпуса, и централна част, виж фиг. 2.40. 

Разделянето на дъното на две отделни зони улеснява и ускорява монтажа на резервоара. 
 
Корпусът и дъното се снаждат чрез двустранни заваръчни шевове. При резервоари с по-

малък обем, заваръчните шевове са ъглови, с дебелина, равна на дебелината на по-тънкия от 
двата снаждани елемента, корпус и дъно. Максималната стойност на дебелината на заваръчния 
шев е ограничена до 10 mm. При по-големи дебелини на листовете на дъното, респективно по-
големи дебелини на заваръчните шевове, се налага скосяване на листовете на корпуса. 
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Фиг. 2.40. Дъно с променлива дебелина и заварени листа с припокриване 

12.1. Периферна зона 

Периферната удебелена зона на дъното (окрайка) има предназначението да поема усилията 
и огъващите моменти от еластичното запъване на корпуса в дъното.  

Като обособен конструктивен елемент, удебелената периферна зона се характеризира с 
дебелина te и широчина Ве, установяването на които зависи от избора на изчислителен метод 
и/или съответния нормативен документ. В разглежданите нормативни документи са възприети 
различни функционални зависимости между участващите величини. 

12.1.1. Дебелина на периферната зона 

Съгласно БДС EN 1993-4-2 [6] и EN 14015:2004 [36], реалната дебелина tе на листовете от 
периферната зона на дъното при новопостроени резервоари, трябва да бъде не по-малка от: 
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, (2.43) 
където te е дебелината на листовете в периферната зона на дъното, mm; 

ts,1 – дебелината на първи пояс в корпуса, mm; 
Ca,s – добавката за корозия за първи пояс в корпуса, mm; 
Ca,b – добавката за корозия за дъното, mm. 
Δ – прибавка за отрицателен допуск при валцуване на стоманените листове. 

 
За да бъде валидна формула (2.43), корпусът и удебелената периферна зона на дъното 

трябва да са изпълнени от еднакъв клас стомана. 
При определяне на дебелините на листовете в удебелената периферна зона и първи пояс на 

корпуса, трябва да бъде изпълнено условието te ≤ ts,1 , което при малки резервоари може да 
доведе до увеличаване на дебелината на първи пояс ts,1. 

12.1.2. Широчина на периферната зона Ве 

Основната идея се състои в това, да бъде определена една достатъчно широка удебелена 
зона в дъното, която да поема усилията от краевия ефект. Той е резултат от еластичното 
запъване на корпуса в дъното. Краевият ефект се разпространява в дъното и корпуса във вид на 
бързо затихващи вълни. Според [18] тези вълни зависят от цилиндричната коравина на 
периферната зона Db и коефициента на леглото kb. Теоретично, дължината на затихване на 
огъващия момент, виж фиг. 2.41, респективно минималната широчина на удебелената зона, може 
да се определи по формулата: 

 b.Sle  , (2.44) 
където: 
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Е е модулът на еластичността на стоманата (модулът на Young); 
ν = 0,3 – коефициентът на Poisson. 

Таблица 2.8. Коефициент на леглото kb 

ХАРАКТЕРИСТИКА kb [MN/m3] 
Пясъчна възглавница 40 ÷ 50 

Ст.б. плоча или пръстен в пясъчна възглавница 200 
Масивна ст.б. фундаментна плоча 1000 

 
При условие, че няма сеизмични въздействия, в БДС EN1993-4-2 [6] и EN14105 [36] се 

препоръчва периферната зона да има широчина le не по-малка от граничната стойност, 
определена по формулата: 
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t
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H
tl e

, (2.47) 
където te е дебелината на листовете в периферната зона на дъното, mm; 

Ht – максималната изчислителна височина на запълване на резервоара с продукт, m. 
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Фиг. 2.41. Периферна зона на дъното 

При изграждане на резервоара в сеизмичен район: 
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,  (2.48) 
където lа1, la2 – минималната радиална широчина на периферния пръстен, представляваща 
разстоянието от вътрешната повърхност на корпуса на резервоара до снаждащия окрайката и 
централната част на дъното ъглов заваръчен шев, mm. 

ρ – характеристичната стойност на специфичното тегло на съхраняваната течност, t/m3; 
D – диаметърът на корпуса на резервоара. 
 
Стойността на wL във формула (2.48) се определя чрез израза: 

 
]/[.ρ..200ρ...100 by, mNDHHftw tteL 
,  (2.49) 

където fy,b е характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата в периферната 
зона на дъното, MРa. 

 
Изчислителната стойност на широчината le се приема като по-голямата от двете стойности, 

т.е. lе = МАХ (la1, la2). 
При окончателното определяне на широчината на периферния пръстен Be се отчитат още: 

- дебелината на първия пояс на корпуса ts,1 , виж фиг. 2.41; 
- отстъпа на дъното извън корпуса с (фиг. 2.41), в границите 50 mm ≤ c ≤ 100 mm; 
- застъпването lw ≥ 60 mm [36] на окрайката от централната част на дъното; 
- широчината на ламарината, от която ще се заготвят сегментите. 

 
Минималната стойност на Ве се определя по формулата: 

 w1, lltcB ese  . (2.50) 
Листовете в периферната зона на дъното се снаждат помежду си чрез челни заваръчни 

шевове, виж фиг. 2.40, изпълнени с пълно проваряване върху подложна шина. Дебелината на 
тази подложна шина е 4 ÷ 5 mm. 
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Минималното разстояние между челните шевове в дъното и вертикалните шевове в 
корпуса е 10.ts,1 . 

12.2. Централна част 

Централната част на дъното изпитва незначителни напрежения, тъй като обикновено е 
положена върху асфалтобетонна настилка и/или пясъчна възглавница. Натоварена е с 
равномерно разпределените по цялата ѝ площ хидростатично налягане отгоре и земна реакция 
отдолу. При така дефинираните взаимно уравновесени товари централната част на дъното не 
подлежи на изчисления. Дебелината ѝ tb се приема по конструктивни съображения, в зависимост 
от вида на използваната стомана, начина на снаждане на листовете и добавката за корозия. 
Минималните дебелини на листовете са показани в табл. 2.9. 

При нетрадиционна конструкция на дъното, например когато то е монтирано върху 
стоманена скара, необходимата дебелина на листовете трябва да се изчисли. 

Таблица 2.9. Минимална дебелина на централната част на дъното [36] 

Материал Вид на заваръчния шев 
заварени с препокриване челно заварени листове 

Въглеродна стомана 6,0 mm 5,0 mm 
Легирана стомана 5,0 mm 3,0 mm 

12.3. Повишаване на срока на експлоатация на дъното 

Дъното е един от елементите на резервоара, които най-силно са подложени на корозионно 
въздействие. В процеса на експлоатация дебелината му намалява и рискът за пробив в него 
значително нараства. Отчитайки натрупания опит за скоростта на корозия при различните 
видове съхранявани продукти, за повишаване срока на експлоатация на дъното могат да се 
вземат следните мерки: 

а) още в процеса на проектиране се приема по-голяма дебелина на листовете на дъното, т.е. 
към минималната дебелина на дъното по стандарт имаме допълнителна добавка за корозия; 

б) поставяне на вътрешно защитно покритие върху дъното, което да има гарантиран срок за 
експлоатация, не по-малък от периода между две пълни вътрешни обследвания, който според 
стандарт API 653 [30] е не по-голям от: 

- при известна скорост на корозия – 20 години; 
- когато скоростта на корозия не е известна – 10 години. 

 
в) монтиране на катодна защита на дъното. 

12.4. Изграждане на резервоари с двойни дъна 

Използването на двойни дъна в стоманените резервоари цели бързо сигнализиране при 
пробив в основното дъно и предотвратяване на проникване на продукт в почвата, и замърсяване 
на околната среда.  

Най-общо двойните дъна могат да бъдат класифицирани по следните критерии: 
а) според материала за изграждане на второто (допълнителното) дъно: 

- стоманено – виж фиг. 2.42; 
- от полимерен материал. 
 

б) според вида на откриващата течове система: 
- пасивна система – представлява система от радиални тръби, чрез която попадналият 

между двете дъна продукт излиза навън на определено за целта, леснодостъпно 
място. Течността се движи под въздействието на собственото тегло. По тази причина 
откриването на пробив в дъното става с известно закъснение; 
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- непрекъснато действаща активна вакуум система – постоянно се следи за 
повишаване на налягането между двете дъна. При нея откриването на пробив по 
дъното става незабавно. 

 
Фиг. 2.42. Двойно стоманено дъно на резервоар в процес на монтаж 

Съвременните тенденции са да се поставя второ стоманено дъно и активна вакуум система, 
виж фиг. 2.43 Налягането между двете дъна се понижава чрез вакуум помпа и непрекъснато се 
следи за неговото ниво. Всяко повишаване на налягането между дъната е сигнал за нарушаване 
на тяхната цялост. Тази схема гарантира непрекъснат контрол за наличието на пробойни по 
цялото дъно.  

 

фиг. 2.43. Двойно дъно на резервоара и активна вакуум система 

1. Корпус на резервоара 
2. Ъглов профил 

3. Горно (второ) дъно 
4. Междинна мрежа 

5. Долно (основно) дъно 
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Снаждането на вътрешното дъно с корпуса се извършва чрез заваряване на ъглов профил с 
неголяма дебелина (tmin = 6 mm), който се деформира сравнително лесно и позволява 
преместване от неточности в монтажа и деформации на конструкцията.  

Платнищата на двете дъна са отделени чрез поставена между тях стоманена мрежа от 
точково заварени гладки арматурни пръти с диаметър Ø3 ÷ Ø4. Тя възпрепятства плътното 
опиране на листовете и създаване на области, където е невъзможно свободно движение на 
флуиди. 

Недостатъците на двойните стоманени дъна, разгледани на фиг. 2.42 и фиг. 2.43, са: 
- повишени цена и срок за монтаж; 
- при пробив в долното (първото) дъно, масовата практика е горното (вътрешното) 

дъно да не се премахва, а върху него да се постави ново, трето дъно. Това води до 
оскъпяване на ремонта; 

- при пробив в горното (вътрешното) дъно, в пространството между двете дъна 
прониква продукт, който не може да бъде цялостно премахнат дори след пълно 
пропарване на резервоара. Възможно е остатъчният продукт да се запали и дори да 
избухне при огневи работи по дъното. Откъдето следва, че в този случай огневите 
работи, като газопламъчно рязане и/или заваряване, са недопустими. 

13. Фундаментна конструкция 

Проектирането и изграждането на стоманената конструкция на резервоара не може да бъде 
разглеждано без отчитане на взаимодействието ѝ със земната основа. Едно не добре проектирано 
и/или лошо изпълнено фундиране може да доведе до аварийно състояние на резервоара или най-
малко до неравномерни слягания, към които заварените тънкостенни пространствени 
конструкции са особено чувствителни. 

13.1. Профил на дъното 

Профилът на дъното се определя в зависимост от диаметъра на резервоара и продукта в 
него: 

- конично дъно, с наклон навън, виж фиг. 2.44а; 
Това е най-често използвания профил на дъното. Позволява попадналата вътре в резервоара 

вода да се оттича към разположените близо до корпуса утайници. Попадналите под дъното 
атмосферни води не се задържат отдолу и не се движат към центъра на резервоара. 

 
- конично дъно, с наклон навътре, виж фиг. 2.44б ; 

Този тип дъно се прилага за резервоари, които много често се пълнят и изпразват. 
Наклонът е същият, както при дъно с наклон навън. Този профил осигурява пълно оттичане на 
попадналата вътре в резервоара вода и минимална контактна повърхност между вътрешната вода 
и дъното. Като недостатък може да се посочи възможността за задържане и акумулиране на 
попадналите под дъното атмосферни води. Те се стичат към центъра на резервоара и увеличават 
скоростта на корозия по дъното. 

 
- плоско дъно, без наклон, виж фиг. 2.44в ; 

Може да се прилага при малки резервоари, където не се изисква премахване на 
попадналата в резервоара вода [44]. 

 
- плоско дъно, с едностранен наклон, виж фиг. 2.44г ; 

Прилага се при резервоари с диаметър D ≤ 30 m. Този тип дъно изисква наклонени 
фундаменти, както и такова конструиране на корпуса, което да осигури неговата вертикалност. 
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Фиг. 2.44. Варианти за профил на дъното 

13.2. Видове фундаментни конструкции 

Всеки един от изброените по-долу типове фундаментна конструкция имат своите силни и 
слаби страни. Изборът кой тип фундамент ще се използва трябва да бъде базиран на задълбочен 
технико-икономически анализ, базиран на подробни инженерно-геоложки проучвания. 

а) земно-насипна фундаментна конструкция от уплътнена почва – това е най-често 
прилагания вид фундаментна конструкция, виж фиг. 2.45a, защото е най-евтина и най-лесна за 
изработване. Използва се, когато носещата способност на почвата може да понесе натоварването 
от връхната стоманена конструкция и когато не е необходимо анкериране. Този тип фундиране 
може да се прилага при резервоари с произволен диаметър.  
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Фиг. 2.45. Фундаментни конструкции при стоманени резервоари 

Предимствата на земно-насипните фундаменти са: 
- за изграждането на този вид фундаменти са необходими най-малко средства; 
- земно-насипните фундаменти са най-лесни за изпълнение. 

 
Като недостатъци на земно-насипните фундаменти могат да бъдат посочени: 
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- този тип фундаментни конструкции не позволяват добро нивелиране на дъното, 
респективно на корпуса на резервоара. При тях е възможно неравномерно слягане, 
което предизвиква допълнителни усилия в корпуса; 

- дори и при малък теч от дъното е възможно извличане на почва, наклоняване и 
разрушаване на резервоара. Затова е необходимо диаметърът на фундамента да е по-
голям от диаметъра на резервоара с не по-малко от 1,8 m. 

 
б) стоманобетонен пръстен, който не е разположен под корпуса 
Обикновено резервоарите се изграждат на височина Δh = 0,3 1,2 m над прилежащия 

терен. За мазутните резервоари тази денивелация е значителна (Δh ≥ 0,7 m), за да бъдат помпите 
винаги под залив. При такава височина , ако фундаментната конструкция е изпълнена като 
класическа земно-насипна, ще заема значителна площ върху терена. Укрепването на такива 
откоси по посочените в [17] u [21] начини крие опасности от свличане при затревяване или 
асфалтобетон. При заскаляване и паваж е бавна, скъпа и трудоемка работа. Така се е стигнало до 
идеята за малък фундаментен пръстен, виж фиг. 2.45b, който е съчетание от свободна пясъчна 
възглавница и отместен радиално навън периферен стоманобетонен пръстен. Този тип 
фундиране на резервоарите масово се е прилагал в миналото. 

Предимство на това решение е, че в сравнение с класическите земно-насипни фундаменти, 
заеманата от фундамента площ се намалява. 

Основният недостатък на този тип фундаменти е, че при продължителна експлоатация, 
почвата под резервоара сляга, но не и стоманобетонният периферен пръстен, виж фиг. 2.46, 
който остава на първоначалното ниво. В резултат се образува зона около дъното, в която 
атмосферните води не могат свободно да изтичат навън. Това води до задържане на вода по 
опорния контур и неговата ускорена корозия. 

 
Фиг. 2.46. Потъване на резервоара във фундамента 

Авторът смята, че е крайно време това решение да спре да се прилага при новостроящи се 
резервоари. 

 
в) стоманобетонен ивичен фундамент 
С нарастването на обемите на резервоарите, все по-голямо внимание се обръща на 

слягането на корпуса и начините за неговото предотвратяване. В световен мащаб все по-често се 
използват корави стоманобетонни ивични фундаменти, които са разположени под корпуса, виж 
фиг. 2.45c .  

При големи резервоари стоманобетонният периферен пръстен се приема с широчина не по-
малка oт 0,6 m и височина 1,5 ÷ 2,0 m [10].  

Предимствата на този вид фундаментна конструкция са: 
- позволяват много добро нивелиране на периферната част на дъното и корпуса, който 

е стъпил върху нея; 
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- неравномерното слягане на резервоара в процеса на експлоатация е силно 
ограничено; 

- стоманобетонният пръстен дава възможност за поставяне на анкерни болтове; 
- значително е намален достъпът на вода до дъното, което намалява скоростта на 

корозия от външната му страна; 
- почвата под резервоара се предпазва от ерозия. 

 
Недостатъците на стоманобетонните ивични фундаменти са: 

- стоманобетонните фундаментни пръстени са относително скъпи; 
- този тип фундаменти са неефективни при слаби почви. 

 
г) стоманобетонна плоча, виж 2.45d – поради високата цена на фундамента се прилага при 

резервоари със сравнително малък диаметър D . 
Този тип фундамент е най-благоприятен за връхната стоманена конструкция.  
Предимствата на това решение са: 

- много добра база за монтаж на дъното; 
- стоманобетонната плоча не позволява неравномерно слягане на резервоара; 
- възможно е поставяне на анкерни болтове; 
- силно се намалява количеството на капилярната вода, достигнала до дъното. По тази 

причина стоманобетонната плоча е особено подходяща при високо ниво на 
подпочвените води. 

- предпазва почвата под резервоара от ерозия. 
 
Като недостатъци могат да бъдат посочени: 

- в сравнение с всички останали типове фундаменти, стоманобетонната плоча е най-
скъпа;  

- не може да се постави катодна защита. 
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Хоризонтални цилиндрични резервоари 
Хоризонталните резервоари могат да се използват за съхраняване както на течности, така и 

на газове, като работното налягане на последните често достига значителни стойности. Тяхната 
вместимост е доста по-малка от тази на вертикалните цилиндрични резервоари. Те намират 
широко приложение – в промишлеността, в селското стопанство, бензиностанции и газстанции, 
летища, петролни бази. 

14. Предимства и недостатъци 

Преимуществата на хоризонталните резервоари пред останалите типове са: 
а) стойностите на вътрешното свръхналягане и/или подналягане могат да бъдат много 

високи. По тези параметри те навлизат в полето на използване на сферичните резервоари, но са 
значително по-технологични за изработване от тях; 

б) загубите на лесно изпаряващите се фракции са предотвратени почти напълно [18]; 
в) има възможност за производство и сглобяване на цялото съоръжение в завод, и доставка 

на обекта наведнъж, като едно цяло изделие. Тази опция е в сила само за сравнително малки 
съдове. От транспортни съображения е препоръчително дължината им да не надвишава 12 m, a 
диаметърът – 3 m; 

г) има възможност за серийно производство в специализирани заводи, виж фиг. 2.47; 
д) сравнително малките по обем и тегло съдове могат да бъдат преместваеми. 
е) хоризонталните цилиндрични резервоари имат възможност за поставяне както над 

земята, така и под нея, като ползите при второто решение са следните: 
- освобождава се допълнителна работна площ в складовата база; 
- повишава се сигурността на базата, тъй като в случай на запалване и взрив на един от 

резервоарите, щетите ще са доста по-малки. 

 
Фиг. 2.47. Група еднотипни хоризонтални цилиндрични резервоари 



104 

Според Беленя [8], като недостатъци на хоризонталните цилиндрични резервоари могат да 
бъдат посочени: 

а) опорите им са със специална конструкция; 
б) определянето на точното количество продукт в тях е сравнително трудно. 

15. Основни елементи на хоризонталните резервоари 

Хоризонталните цилиндрични резервоари представляват стоманен цилиндър, поставен на 
две или по-вече опори, чиято ос на симетрия е хоризонтална, виж фиг. 2.48. В двата края на 
цилиндричното тяло са заварени вертикални дъна, чиято форма зависи от стойността на 
експлоатационното налягане на съхранявания продукт. 

  

 
Фиг. 2.48. Хоризонтален цилиндричен резервоар 

1. Дъно 
2. Вътрешна диафрагма 
 

3. Цилиндрично тяло 
4. Стоманена опора 

5. Фундамент 

Щуцери: 
А. Нивомер 
Б. Вход продукт 

 
В. Входен люк 
Г. Дихател 

 
Д. Мерене на температура 
Е. Изход продукт 

16. Видове дъна на хоризонталните резервоари 

Дъната на хоризонталните резервоари са разнообразни по форма – плоски, конични, 
цилиндрични, елиптични, полусферични, сферични, виж фиг. 2.49. Избират се в зависимост от 
работното свръхналягане и подналягане, и диаметъра D на съда. 

 
Фиг. 2.49. Видове дъна на хоризонталните резервоари [16] 
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Плоските неоребрени дъна, виж фиг. 2.49а, се предпочитат за обеми V ≤ 100 m3 и 
стойности на свръхналягането p0 ≤ 40 kPa. Конични дъна, виж фиг. 2.49б, се прилагат при 
хоризонтални резервоари с обем V ≤ 100 m3 и свръхналягане p0 ≤ 60 kPa. При стойности на 
вътрешното свръхналягане в границите p0 = 70 ÷ 245 kPa e целесъобразно да се използват 
цилиндрични дъна, а при налягане надхвърлящо 245 kPa – елиптични или полусферични дъна. 

Елипсовидните дъна се получават чрез щамповане на горещо. За да се компенсира 
изтичането на пластичния материал в щампата, дебелината на дъното следва да бъде 
допълнително увеличена с 2 ÷ 3 mm. За да се намалят локалните напрежения в мястото на 
свързване на цилиндричното тяло с елиптичното дъно се препоръчва последното да бъде 
удължено с цилиндричен пояс с широчина 40 ÷ 50 mm. 

17. Опори на хоризонталните резервоари 

Опорите при надземните хоризонтални цилиндрични резервоари обичайно се изпълняват 
като седловидни, с ъгъл на контакта в границите α = 60° ÷ 180° , виж фиг. 2.50. При резервоари, 
съхраняващи нефтопродукти и химикали, обичайно ъгълът на контакта α = 90°. Резервоарите, 
съхраняващи газове под повишено налягане, също са със седловидни опори, но с ъгъл на 
контакта от α = 120° [18]. Материалът за опорите може да е стоманобетон или стомана.  

 
Фиг. 2.50. Седловидни опори на хоризонталните цилиндрични резервоари 

Едната от опорите задължително е неподвижна, а другата (другите) следва да има 
възможност за хоризонтално преместване по оста на резервоара. По този начин се осигурява 
възможност за свободно свиване/разширяване, дължаща се на промяна на температурата и/или 
на изменение на надлъжните напрежения в цилиндричното тяло от съхраняван продукт. 
Подвижността на опората обичайно се гарантира чрез пробиване на овални отвори в 
прикрепените към резервоара „лапи”. Друга възможност е да се поставят цилиндрични ролки 
под базовата плоча на опората, виж фиг. 2.50в. Третата възможност (не най-добрата) е, 
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стоманените резервоари да се поставят директно върху стоманобетонните седловидни опори, без 
да се реализира никаква допълнителна връзка с тях, виж фиг. 2.51. 

 
Фиг. 2.51. Елементарна стоманобетонна опора  на хоризонтални цилиндрични резервоари 

Разстоянието между центровете в овалните отвори се изчислява, като се имат предвид 
следните фактори: 

- разстоянието между неподвижната опора и изследваната подвижна опора; 
- температурата по време на монтажа на резервоара и очакваните най-висока, и най-

ниска температура по време на експлоатация; 
- разликата между нормалните напрежения в надлъжно направление на резервоара, 

когато той е пълен с продукт и когато е изцяло празен. 
 
Промяната в дължината на хоризонталния резервоар ΔL между неподвижната опора и 

изследваната подвижна опора може да бъде определена чрез израза: 

 σt LLL  , (2.51) 
където ΔLσ е промяната в разстоянието между опорите, дължащо се на повишеното налягане на 
газовете и на завъртането на сеченията на стоманения резервоар. Сеченията се завъртат, тъй като 
под въздействие на вертикалните товари от собствено тегло и съхраняван продукт, 
цилиндричното тяло на резервоара се деформира (провисва); 

ΔLt – удължаването (скъсяването) на цилиндричното тяло на резервоара в следствие от 
промяна в температурата. Може да бъде определено по формулата: 

 Lt=L .α.ΔΔ t , (2.52) 
в която α = 0,0000125 1/°С – коефициент на топлинни деформации; 

Δt – разлика между температурата при монтажа на резервоара и най-голямата или най-
малката температура по време на експлоатация; 

L – разстоянието между неподвижната опора и изследваната подвижна опора. 
 

При изискване опората да бъде неподвижна, отворите в „лапите“ са кръгли. 
 
Опорите на хоризонталните цилиндрични резервоари се изчисляват за въздействието от 

вертикални и хоризонтални сили. Вертикалните биват причинени от: 
- собствено тегло на стоманената конструкция на резервоара; 
- тегло на съхранявания в резервоара продукт; 
- тегло на технологичното оборудване; 
- топлоизолация около резервоара (ако има такава); 
- тегло на навалелия сняг върху резервоара, ако последният е на открито. 
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Хоризонталните сили в опорите биват предизвикани от: 
- ветрово въздействие; 
- сеизмично въздействие; 
- промяна в дължината на резервоара ΔL.  

Хоризонталната сила, породена от промяната на дължината на резервоара, може да бъде 
определена чрез израза: 

 μ.RL V=H , (2.53) 
където VR e стойността на вертикалната опорна реакция; 

μ – коефициент на триене. 
 

При реализиране на преместването (приплъзването) в мястото на снаждане на стоманената 
опора с цилиндричното тяло на резервоара, коефициентът на триене μ = 0,2 , както е при триене 
стомана – стомана. 

При реализиране на преместването (приплъзването) в мястото на снаждане на стоманената 
опора със стоманобетонния фундамент, коефициентът на триене μ = 0,45 , както е при триене 
стомана – бетон. 

При големи стойности на температурните разлики Δt и/или големи разстояния между 
неподвижната и подвижната опори, последната може да бъде изпълнена като подвижна ролкова, 
виж фиг. 2.50в. В такъв случай коефициентът на триене, използван във формула (2.54) намалява 
до μ = 0,04 [18]. 

18. Диафрагми в цилиндричното тяло 

Пръстените, които укрепват цилиндричния корпус на хоризонталните резервоари, най-
общо могат да бъдат разделени на следните групи: 

- опорни пръстени – разположени са над опорите на резервоарите; 
- междинни пръстени – поставени са далеч от опорите. 

18.1. Опорни диафрагми 

В местата на опорите, от вътрешната или външната страна на хоризонталните резервоари 
следва да бъдат поставени корави диафрагми. Тяхното предназначение е да предпазят 
стоманената цилиндрична черупка от смачкване в зоната на опорите. Формата на диафрагмите е 
разнообразна. На фиг. 2.52 са показани някои често използвани конструктивни решения. 

 
Фиг. 2.52. Опорни диафрагми на хоризонтални цилиндрични резервоари 
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18.2. Междинни диафрагми 

Предназначението на междинните диафрагми е да осигуряват стабилитета на 
тънкостенната черупка. При резервоари с малки стойности на отношението D/t е възможно 
междинни пръстени да не се поставят. 

Междинните диафрагми имат форма, аналогична на опорните. 

19. Основни геометрични размери на хоризонталните резервоари 

Обемът V на хоризонталния цилиндричен резервоар може да бъде определен чрез израза: 
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DKlD=V
, (2.54) 

където D e вътрешният диаметър на цилиндричното тяло на хоризонталния резервоар; 
lр – дължината на цилиндричното тяло на резервоара, виж фиг. 2.53. 

 
К1 е коефициент, който зависи от формата на дъното [18]: 
 = 0 – при плоски дъна, фиг. 2.49а; 
 = 5,33 – при цилиндрични дъна, фиг. 2.49в. 
 = 2,094 – при елиптични дъна, фиг. 2.49г; 
 = 0,356 – при сферични дъна, фиг. 2.49е. 

 
Повърхността A на хоризонталните резервоари се изчислява по формулата: 
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DKlD=A
, (2.55) 

където: 
К2 е коефициент, който зависи от формата на дъното [18]: 
 = 6,28 – при плоски дъна; 
 = 16 – при цилиндрични дъна; 
 = 8,69 – при елиптични дъна; 
 = 6,6 – при сферични дъна. 
  
Оптималният диаметър на цилиндричното тяло на резервоара зависи от условията на 

експлоатация: 
- за наливни резервоари, работещи без свръхналягане или при неголеми негови 

стойности (до 250 kРа) [16] : 

 
3.8,0 VD   . (2.56) 

- за резервоари, работещи при средни и високи стойности на свръхналягането (над 250 kРа):  

 
3.6,0 VD   . (2.57) 

20. Конструктивни изисквания към хоризонталните резервоари 

Минималната дебелина на конструктивните (носещите) елементи е 5 mm, [37] и [38] 
Минималното разстояние между надлъжните заваръчни шевове в цилиндричната черупка е 

5 пъти дебелината на снажданите стоманени листове. 
Всеки резервоар следва да бъде оборудван с поне един ревизионен люк, чиито минимален 

вътрешен диаметър e d ≥ 600 mm. 
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Всеки стоманен хоризонтален резервоар, който е произведен и цялостно завършен в завод , 
следва да бъде снабден с поне една монтажна скоба, когато обемът му V ≤ 20 m3. В случай, че 
обемът V > 20 m3, монтажните скоби за повдигане на резервоара са поне две. 

21. Изчисляване на стоманената конструкция на хоризонталните 
резервоари  

21.1. Изчислителна схема 

В общия случай, заместващата изчислителна схема на хоризонталните надземни 
резервоари представлява греда на две или по-вече опори, виж фиг.2.53, която има кръгло 
напречно сечение [16]. Тя е натоварена с равномерно разпределен товар. Този товар може да 
действа във вертикалната равнина (натоварване от собствено тегло на стоманената конструкция, 
тегло на съхранявания продукт, оборудване, сняг по корпуса) или в хоризонталната равнина 
(натоварване от вятър или земетръс). 

 
Фиг. 2.53. Заместваща изчислителна схема 

Изчислителната стойност на равномерно разпределения вертикален товар qv би могла да 
бъде определена по формулата: 

 l
SG

q Fs0FρsupFg,0
v

γ..ψρ.γ.Vγ. 


, (2.58) 
където l e цялата дължина на хоризонталния резервоар; 

G0 – цялото тегло на стоманения резервоар, включващо теглото на носещата конструкция и 
технологичното оборудване; 

V – обемът на съхранявания продукт в резервоара. Определя се по формула (2.54); 
S – количеството сняг, наваляло върху резервоара. Зависи от района на изграждане на 

резервоара и от формата, и разположението на оборудването върху резервоара; 
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ρ – нормативната стойност на специфичното тегло на течността, t / m3 ; 
γFg,sup = 1,35 – коефициент за натоварване от собствено тегло на стоманената конструкция и 

технологично оборудване, когато този товар действа неблагоприятно; 
γFρ – коефициент за натоварване от съхраняван в резервоара продукт; 
γFs = 1,5 – коефициент за натоварване от сняг; 
ψ0 – коефициент за комбинация (съчетание) на променливи въздействия. 
 
Изчислителната стойност на равномерно разпределения хоризонтален товар qh , 

предизвикан от ветрово въздействие, би могла да бъде определена по формулата: 

 Fwepfdwh .γ).(.. DzqcccFq s , (2.59) 
където cscd e конструктивен коефициент, определен според раздел 6 на БДС EN 1991-1-4:2005; 

cf – коефициент за сила за конструкцията или за конструктивен елемент. Определя се 
съгласно раздел 7 или раздел 8 на БДС EN 1991-1-4:2005 [3]; 

qp(ze) – върховата стойност на скоростния напор на вятъра; 
ze – базовата височина при външно въздействие на вятъра; 
D – диаметърът на цилиндричното тяло на резервоара. 
γFw = 1,5 – коефициент за натоварване от вятър. 
 
При хоризонтални резервоари за съхраняване на течности, в които над свободната 

повърхност на течността парите са с повишено налягане, максималната стойност на 
изчислителното налягане p върху най-долната повърхност на корпуса се определя чрез израза: 

 FρFa
n
o ρ.γ.γ. Dpp  , (2.60) 

където n
op  е характеристичната стойност на свръхналягането в резервоара; 

γFa – коефициент за натоварване от свръхналягане в резервоара; 
 
Във формула (2.60) е прието, че резервоарът е изцяло запълнен с течност, т.е. hmax = D. 

21.2. Определяне на разрезните усилия в корпуса на резервоара 

Обичайно хоризонталните резервоари са разположени върху две опори. При това решение, 
и при наличие на междинни закоравяващи пръстени или достатъчно дебели пояси, за 
равномерно разпределени вертикални и напречни хоризонтални товари, цилиндричното тяло би 
могло да бъде разглеждано като проста греда с конзолни участъци. Огъващият момент при 
опората Моп може да бъде определен чрез израза: 

 2
. 2

оп
cq=M 

, (2.61) 
където q e стойността на линейния, равномерно разпределен товар по дължината на резервоара; 

c – дължината на конзолния участък, виж фиг.2.53. 
 

Огъващият момент в полето Мполе се определя по формулата: 

 










28
.

22
0

поле
clq=M

, (2.62) 
в която l0 e разстоянието между двете опори на хоризонталния резервоар, виж фиг. 2.53. 
 

 От условието за изравняване на стойностите на огъващите моменти над опората Моп и в 
полето Мполе , разстоянието между опорите l0 при двуопорни резервоари трябва да бъде: 
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 p0 .586,0 l=l , (2.63) 
където lр e дължината на цилиндричното тяло на хоризонталния резервоар. Определя се от 
израза: 
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p .π
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.
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D

DKV
l












, (2.64) 

в която V e изчислителният обем; 
D – вътрешният диаметър на цилиндричното тяло, виж фиг. 2.53; 
К1 – коефициент, който зависи от формата на дъното, виж формула (2.54). 
 
Замествайки израза (2.64) във формула (2.63), за стойността на огъващия момент в полето 

Мполе, респективно над опората Моп, се получава следното: 

 
2
pопполе ..0215,0 lqMM   (2.65) 

При наличие на свръхналягане n
op  или подналягане n

Vp вътре в резервоара, от 
въздействието им върху дъната се получават осови усилия Ni, успоредни на хоризонталната ос на 
резервоара, виж фиг. 2.54.  

 
Фиг. 2.54. Натоварване от свръхналягане или подналягане (вакуум) 

Стойностите на тези резултантни усилия могат да бъдат определени чрез изразите: 
- при свръхналягане: 

 4
π..γ.

2

Fa
n
oo

Dp=N
; (2.66) 

- при подналягане (вакуум): 

 4
π..γ.

2

Fv
n
VV

Dp=N
, (2.67) 

където n
Vp  е характеристичната стойност на подналягането (вакуума) вътре в резервоара; 

γFv – коефициент за натоварване от подналягане в резервоара. 
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Съхраняваният в резервоара продукт също оказва налягане върху дъната, виж фиг. 2.55, 
което води до допълнителни осови усилия, успоредни на хоризонталната ос на резервоара. При 
приемане, че резервоарът е изцяло запълнен с течност, т.е. hmax = D, стойностите на тези усилия 
Nt могат да бъдат определени чрез израза: 

 
Fρ

3
Fρ

2

t ρ.γ.
8

π.
2

ρ.γ.
.

4
π. DDD=N 

 (2.68) 

 
Фиг. 2.55. Хидростатично налягане от съхраняван продукт 

Отчитайки, че хидростатичното налагане е променливо по височина, равнодействащата на 
това налягане сила Nt , определена по формула (2.68), действа ексцентрично спрямо 
хоризонталната ос. Това води до възникването на допълнителен огъващ момент Mt, опъващ 
долните нишки на резервоара. В случай когато резервоарът е изцяло запълнен с течност, т.е. hmax 
= D, ексцентрицитетът на равнодействащата Nt е със стойност e = D/6. В резултат, огъващият 
момент Mt ще бъде равен на: 

 6
.ρ.γ.

8
π.. Fρ

3

tt
DDeN=M 

 . (2.69) 
При хоризонтални резервоари на множество опори, стойностите на разрезните усилия M, Q 

и N се определят както при непрекъснати греди с конзолни участъци, по правилата на 
строителната механика. 

Стойностите на нормалните напрежения в цилиндричния корпус, биха могли да бъдат 
определени чрез изразите: 

- максимални нормални напрежения σМ,x в надлъжно (меридианно) направление, 
предизвикани от огъващи моменти в по дължината на цилиндричното тяло на 
резервоара [29] : 

   ttD
M=

.
.273,1σ 2

Ed
xM,

 , (2.70) 
където МEd е изчислителната стойност на огъващия момент в изследваното сечение; 

t – дебелината на стоманената черупка в изследваното сечение. 
 

- нормални напрежения σN,x в надлъжно (меридианно) направление, породени от 
изчислителните осови усилия NEd по надлъжната ос: 

  ttD
N=

..π
σ Ed

xN,
  . (2.71) 

- нормални напрежения σθ в радиално (пръстеновидно) направление, предизвикани от 
изчислителното налягане pEd върху цилиндричната черупка. 

Изхождайки от уравнението на Laplace за тънкостенни черупки с постоянна дебелина, виж 
формула (1.1), и отчитайки, че радиусът на кривина на меридианното сечение Rx = ∞, за 
нормалното напрежение в радиално направление σθ се получава: 
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 t
pD

t
pR Ed

θθ .
2

.σ 
 . (2.72) 

Когато се изследват точките, разположени по най-долната повърхност на цилиндричната 
черупка, налягането върху тях pEd се определя по формула (2.60). В такъв случай нормалното 
напрежение σθ ще бъде със стойност: 

 t
DpD FρFa

n
o

θ

ρ.γ.γ.
.

2
σ




 . (2.73) 
Когато се изследват точките, разположени по най-горната повърхност на цилиндричната 

черупка, нормалното напрежение σθ ще бъде със стойност: 

 t
pD Fa

n
o

θ
γ..

2
σ 

 . (2.74) 
- максимални тангенциални напрежения τxθ от напречни на хоризонталната ос сили Q: 

  ttD
Q=

..0,5.π
τxθ

 , (2.75) 
където Q e изчислителната стойност на срязващата сила, действаща перпендикулярно на оста на 
резервоара. 

21.3. Проверка на носещата способност на корпуса 

Корпусът на хоризонталните цилиндрични резервоари следва да бъде проверен якостно и 
за загуба на местна устойчивост, причинени от усилията в него. Като минимум следните товарни 
състояния трябва да бъдат взети предвид: 

- максимално пълен резервоар и свръхналягане в него; 
- празен резервоар и подналягане. 

В случай, че резервоарът е разположен над земната повърхност, на открито, следва да се 
отчитат и ефектите от ветровото въздействие. Когато резервоарът е вкопан и няма предпазен 
кожух около него, трябва да се добавят и ефектите от земния натиск. 

 
- сеизмично въздействие върху резервоара. 

 
а) якостни проверки 
Тялото на хоризонталния резервоар представлява тънкостенна стоманена цилиндрична 

черупка. Напреженията в нея не са ориентирани в една посока, осово, като в прътова система. 
Налични са както нормални напрежения в меридианно σx и радиално σθ направление, така и 
срязващи τxθ напрежения, перпендикулярни на хоризонталната ос на цилиндъра. Очевидно е, че 
напрегнатото състояние на черупката е равнинно, което налага оценка на напреженията съгласно 
критерия на Richard von Mises. Еквивалентните (приведените) напрежения във всяка една точка 
от резервоара не трябва да надвишават границата на провлачане. Изчислителната проверка за 
пластифициране има вида: 

 M0

y2
xθθx

2
θ

2
xEde, γ

3.τ.σσσσσ
f



, (2.76) 
където fy е характеристичната стойност на границата на провлачане; 

γM0 – коефициентът на сигурност по материал. 
 
Необходимо е да се обърне внимание на следното: 

- нормалните напрежения σx и σθ се заместват във формула (2.76) със своите знаци; 
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- максималните стойности на нормалните напрежения σМ,x в надлъжно (меридианно) 
направление от огъващи моменти се получават в зоните, които са най-отдалечени от 
оста, спрямо която става огъването; 

- максималните стойности на тангенциални напрежения τxθ от напречни на 
хоризонталната ос сили Q се получават в зоните, най-близки до центъра на тежестта 
на сечението. 

 
б) проверка за загуба на местна устойчивост 
Цилиндричното тяло на резервоара се проверява за местна загуба на устойчивост под 

влиянието на нормалните натискови и/или тангенциалните напрежения. За целта се следват 
процедурите, описани в европейския стандарт БДС EN 1993-1-6:2007 [5]. 

При укрепващи пръстени с голяма коравина, корпусът ще загуби устойчивост (ще се 
смачка) в зоните между пръстените. Самите закоравяващи елементи ще запазят своята 
пръстеновидна форма. Когато пръстените са относително „меки” , те ще загубят устойчивост 
заедно с корпуса. В такъв случай зоната на деформациите няма да се ограничи само с 
пространството между пръстените. 

21.4. Определяне на необходимата дебелина на дъната 

При плоски неоребрени дъна, виж фиг. 2.56, и известни стойности на равномерно 
разпределеното налягане върху цялата площ на дъното, минималните дебелини на дъната tb биха 
могли да бъдат определени чрез посочените в БДС EN 1993-1-6:2007 [5] формули: 

а) при разрушаване на стоманените листове чрез пълно пластифициране на тяхното сечение 
- при ставна връзка (свободно завъртане) на дъното спрямо цилиндричния корпус: 

 M0y

2
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n
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f
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 . (2.77) 
- при корава връзка (запъване по контура) между дъното и цилиндричния корпус: 
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f
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, (2.78) 
където tb е дебелината на плоското неоребрено дъно на резервоара; 

r = D/2 – радиусът на вътрешната повърхност на цилиндричното тяло. 

 
Фиг. 2.56. Плоско дъно 

б) при „работа“ на дъната в еластичен стадий, т.е. при липса на пластифициране: 
- при ставна връзка (свободно завъртане) на дъното спрямо цилиндричния корпус: 
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 . (2.79) 
- при корава връзка (запъване по контура) между дъното и цилиндричния корпус: 
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 . (2.80) 
Според посочените в „Метални конструкции в промишлеността“ [16] указания, базирани 

на нормативния документ СИВ 1040-73, минималната дебелина tb на плоското дъно се определя 
чрез израза: 
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 . (2.81) 
Максималните деформации в средите на плоските дъна wmax, получаващи се от равномерно 

разпределено налягане по цялата им повърхност, могат да бъдат определени по формулите: 
- при ставна връзка (свободно завъртане) на дъното спрямо цилиндричния корпус: 

 3
b

4n
o

max .
..696,0
tE
rpw  , (2.82) 

където Е = 210 000 МРа е модулът на еластичността на стоманата. 
 

- при корава връзка (запъване по контура) между дъното и цилиндричния корпус: 

 
3
b

4n
o

max .
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 . (2.83) 
Според „Метални конструкции в промишлеността“ [16], цитирайки норматива СИВ 1040-

73, максималните деформации в средите на плоските дъна се определят чрез израза: 
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, (2.84) 
където ν = 0,3 е коефициентът на Poisson. 
 

Във всички случаи, дебелината на плоското неоребрено дъно tb следва да бъде не по-малка 
от дебелината на цилиндричното тяло на резервоара [16]. 

 
Изхождайки от уравнението на Laplace (1.1), при полусферични и сферични дъна на 

резервоарите, виж фиг. 2.49, в които радиусът на кривина във всички точки е един и същ, т.е. Rx 
= Rθ = Rb, нормалните напрежения във всички направления ще бъдат еднакви. Те могат да бъдат 
определени по формулата: 
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 . (2.85) 
 
При течност в резервоара, налягането върху дъното ще бъде променливо по височина, виж 

фиг.2.55, т.е. няма да бъде равномерно разпределено, с една постоянна стойност. Отчитайки и 
различните в общия случай дебелини на дъното и цилиндричното тяло, реалните стойности на 
напреженията, респективно преместванията в стоманените дъна, ще бъдат по – достоверно 
определени чрез числови изчислителни модели. 

При свързване на дъната с цилиндричното тяло на резервоарите, както и в зоните на 
коравите напречни диафрагми, възниква т.нар. “краеви ефект”. Това явление представлява поява 
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на локални огъващи моменти в стоманените черупки, дължащи се на възпрепятстване на 
преместването. Макар и стойностите на тези локални моменти да не са малки, техният ефект 
затихва бързо от двете страни на мястото на снаждане. Теоретично, дължината на затихване х на 
локалните огъващи моменти в корпуса може да бъде определена чрез израза [14] и [16]: 

 s0,611 r.tx  , (2.86) 
където x e широчината на зоната на затихване на напреженията, които са породени от локални 
огъващи моменти; 

ts – дебелината на цилиндричното тяло на резервоара. 
 
За да се намалят напреженията, предизвикани от краевите ефекти, се препоръчва 

снаждането между дъното и цилиндричното тяло да бъдат изпълнени с кривина, имаща радиус 

на закръгление rr .
10
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7
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сн 







  [16] . 
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Сферични резервоари и газхолдери 
Първите сферични резервоари са построени в началото на ХХ-ти век. Те представляват 

стоманени съдове за съхранение на въглеводородни или лесноизпаряващи се газове под високо 
налягане р0, често надвишаващо 250 kPa. Експлоатацията при повишено налягане се налага от 
свойството на въглеводородните газове да се втечняват при високо налягане. Това позволява в 1 
m3 от обема на резервоара да се съхраняват приблизително 300 m3 невтечнен газ [11].  

Отчитайки следните параметри: 
- сравнена с всякакви други геометричните форми, при един и същ обем, сферата има 

най-малка външна повърхност; 
- при еднакво вътрешното налягане р0 сферичната черупка ще „изпитва” два пъти по-

малки нормални напрежения, в сравнение с пръстеновидните напрежения в 
цилиндричната, 

 
става ясно, че сферичните резервоари, сравнени с цилиндричните, са по-икономични като разход 
на метал и на предпазни бои. От друга страна, високите разходи за производство и монтаж 
ограничават използването на сферични резервоари за съхраняване на течности и газове при 
ниски стойности на вътрешното налягане. Счита се, че при стойности на експлоатационното 
вътрешно налягане р0 < 200 kPa, използването на сферични резервоари не е изгодно ценово. 

Обичайно сферичните резервоари имат вътрешен диаметър в границите D = 4 ÷ 20 m, 
респективно обем V = 300 ÷ 4 000 m3. Не липсват съдове с обем 10 000 m3 и дори по-големи. При 
малки единични обеми на съдовете, хоризонталните цилиндрични резервоари са по-евтини от 
сферичните, независимо, че при т.нар. „лежаци“ разходът на стомана е по-голям.  

Сферични резервоари се използват също за съхраняване на втечнени газове при много 
ниски температури (изотермично съхранение). Този тип съдове се изпълняват като двустенни, с 
топлоизолация между двете сферични черупки. Сферичните резервоари се запълват с втечнен газ 
приблизително на 85% от техния геометричен обем. Това изискване е наложено от нуждата на 
допълнителен авариен обем при рязко повишаване на температурата на съхранявания продукт, 
което ще доведе до повишаване на обема му [12]. 

В сферичните газхолдери се съхраняват газове под налягане, които при обичайните 
условия на съхранение не се втечняват, а се намират в газообразно състояние (азот, въздух и др.). 
В зависимост от стойността на вътрешно налягане р0 , съхраняваният в газхолдера газ има обем 8 
÷ 18 пъти по-голям от геометричния обем на съоръжението. Газовете, съхранявани в сферичните 
газхолдери, заемат целият наличен обем, независимо от тяхното налягане. При увеличаване на 
количеството газ в газхолдера, единствено се променя неговото налягане. Обемът за съхраняване 
на газа остава същия.  

22. Основни елементи  

Основният елемент в сферичните резервоари е тънкостенната черупка, в която се 
съхраняват течностите и/или газовете, виж фиг. 2.57. Тя е изработена от отделни стоманени 
листове, които са свързани помежду си чрез заваръчни шевове и имат двойна кривина, за да се 
оформи гладка сферична черупка. Огъването се извършва в специализирани заводи. Отделните 
стоманени листове се изрязват от плоски правоъгълни (базови) листове и могат да имат различна 
форма. Тя се определя от следните параметри: 

- минимален отпадък на стомана; 
- намаляване на трудоемкостта и продължителността на монтажните работи; 
- намаляване на дължината на заваръчните шевове, особено на монтажните; 
- намаляване на броя и вида на монтажните приспособления; 
- възможност за безпрепятствено транспортиране на огънатите листове. 



118 

 

Фиг. 2.57. Основни елементи на сферичните резервоари. 

1. Стоманена сфера 4. Фундамент под колоната 7. Фундамент под 
вертикалната стълба 10. Вход продукт 

2. Вътрешна стълба 5. Вертикална връзка 8. Вертикална стълба 11. Входен люк 
3. Стоманена колона 6. Щуцер изход продукт 9. Преходна площадка 12. Обсл. площадка 

 
Възможни варианти на разкроя на листовете в стоманената сфера са показани на фиг. 2.58: 

 
Фиг. 2.58. Варианти на разкроя на листата 

Стоманените листове в първите сферични резервоари са били снаждани посредством 
нитове. Този тип снаждане има следните недостатъци: 

- поставянето и оформянето на главите на нитовете е ниско технологичен процес, 
свързан с голям разход на ръчен труд и време; 

- в местата на снаждане, под нитовете, се поставят накладки, което увеличава 
дебелината на стоманената сфера и съответно, теглото на резервоара [11]. 

 
Тези причини, както и опасността от нехерметичност в прекалено дългите нитови 

съединения е довела до използването на принципно нов тип снаждане на листовете в новите 
резервоари. При тях снаждането на стоманените елементи се извършва на обекта посредством 
челни заваръчни шевове, изпълнени с пълно проваряване. За да се повиши качеството и 
скоростта на изпълнение на шевовете, заваръчните операции се изпълняват автоматизирано, 
посредством заваръчни манипулатори. 

Опорната конструкция под сферичната черупка предава към фундаментите усилията, 
породени от въздействията върху резервоара – собствено тегло на конструкцията, тегло на 
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съхранявания продукт (вода по време на хидравличните изпитания), сняг върху съоръжението, 
вятър, земетръс, промяна в температурата. В местата на присъединяване на опорната 
конструкция към сферичната черупка напрегнатото и деформирано състояние (НДС) на 
последната се променя. Желателно е това изменение да бъде възможно най-малко. При 
проектиране на опорната конструкция трябва да се отчитат и деформациите в сферичната 
черупка, породени от промяната на експлоатационното налягане и на температурата. 

В световната практика са познати различни решения за опорната конструкция : 
- стоманени стойки, свързани към сферичната черупка по нейната допирателна, в 

случая – по паралела, виж фиг. 2.59; 
- пръстеновидна стоманена опора, състояща се от вертикален цилиндър и 

хоризонтален пръстен под него, който е свързан към фундамента чрез анкери, виж 
фиг. 2.60; 

- стоманобетонни пръстеновидни опори. 
 
Към момента най-широко разпространение е получило конструктивното решение, при 

което сферичната черупка е подпряна на множество колони, изпълнени от стоманени тръби, 
които се свързват по допирателната към нея, виж фиг.2.59. Обичайно колоните са вертикални, но 
могат да бъдат поставени и под наклон. Техният брой зависи от обема на резервоара. Според 
Беленя [8], необходимият им брой е: 

- при резервоари с обем V = 600 ÷ 900 m3  → nc = 8 бр. колони; 
- при резервоари с обем V = 2000 m3  → nc = 12 бр. колони; 
- при резервоари с обем V = 4000 m3  → nc = 16 бр. колони; 

 
Фиг. 2.59. Сферични резервоари, подпрени на колони 

Обичайно опорните стойки се изпълняват от кръгли тръби. Причините за това са: 
- стойките са натоварени преимуществено на натиск; 
- затвореното сечение се съпротивлява по-добре на корозионните процеси, на които 

стоманената конструкция е подложена. 
 
Често в мястото на снаждане стойка – сферична черупка се поставя допълнителен усилващ 

стоманен лист, който има същата кривина, както и черупката. Неговото предназначение е да 
намали влиянието на концентрираната сила, предавана от стойката към черупката. Усилващият 
лист, респективно опорните стойки, се заварява без да пресича заваръчни шевове на сферичната 
черупка. Така се намаляват негативните ефекти от промяната на структурата на основния метал 
при заваряване и допълнителните заваръчни напрежения. 

Между стоманените стойки се поставят вертикални връзки, които стабилизират системата 
и поемат хоризонталните товари. Често тези връзки са с кръгло сечение и са снабдени с 
устройства, чрез които могат да променят своята дължина. 

При наличие на хоризонтален заваръчен шев в средата на сферата (екваториален шев) е 
невъзможно стойките да се присъединят в тази зона. От изискването за присъединяване по 
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допирателната пък следва, че стоманените стойки ще трябва да се поставят под наклон. 
Обичайно ъгълът на наклона на опорите не превишава 7° [11]. 

Кръглите стойки „стъпват” върху издигнати над земната повърхност стоманобетонни 
подколонници, които в долната си част преминават в пръстеновиден фундамент или кръгла 
плоча. Видът на фундамента зависи от конкретните почвени условия. 

Използването на пръстеновидна стоманена опора, състояща се от вертикален цилиндър и 
хоризонтален пръстен под него е решение, прилагано в миналото. Диаметър Dc на цилиндъра е 
равен на половината от диаметъра на сферата D, виж фиг. 2.60. 

 
Фиг. 2.60. Сферичен резервоар, подпрян на стоманен цилиндър 

За нуждите на регулярните огледи и възможните ремонтни дейности по съоръженията, 
сферичните резервоари и газхолдери са снабдени със стълби и обслужващи площадки, виж фиг. 
2.57 и фиг. 2.59. Вътрешната стълба има възможност да се завърта около вертикалната ос. Така 
се осигурява достъп до всяка точка от вътрешната повърхност на сферата. 

Освен с конструктивни елементи, стоманените сферични резервоари и газхолдери са 
снабдени с допълнително технологично оборудване, като: 

- люкове – достъп до вътрешността на сферичната черупка; 
- предпазни клапани – предотвратяват възможността експлоатационното налягане в 

резервоара да надхвърли изчислителното; 
- контролно - измервателни прибори – отчитат количеството, налягането и 

температурата на съхранявания продукт. 

23. Оразмеряване на основните елементи  

23.1. Необходима дебелина на сферичната черупка 

Необходимата дебелина на листовете в черупката се определя от следните изчислителни 
състояния: 

- якостно – резервоарът е максимално запълнен с продукт, газ или течност. 
Свръхналягането на газа е с максимална стойност; 

- загуба на устойчивост – резервоарът е напълно изпразнен от продукт и налягането 
вътре в него е по-малко от външното. 

23.1.1. Определяне на нормалните напрежения в сферичната черупка по 
безмоментовата (мембранната) теория 

а) при запълнен с газ сферичен газхолдер, експлоатиран при свръхналягане p0 
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При сферични черупки, имащи еднакъв радиус на кривина във всички направления, 
радиалните и меридианните нормални напрежения, породени от свръхналягане p0 , ще бъдат 
еднакви. Те могат да бъдат определени чрез формулата на Laplace (1.1). Изразът ще има вида: 
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, (2.87) 
където σx e нормалното напрежение в меридианно направление; 

σθ – нормалното напрежение в радиално (пръстеновидно) направление; 
R – радиусът на кривина на сферичната черупка; 

n
0p  – характеристичната стойност на свръхналягането в резервоара; 

γFa – коефициент за натоварване от свръхналягане в резервоара; 
t – дебелината на черупката; 
fy e характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманената обшивка; 
γМ0 – коефициент на сигурност по материал. 
 
Нарастването на радиуса R, дължащо се на вътрешното налягане p0 се определя чрез израза: 
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където Е = 210 000 МРа е коефициентът на еластичност на стоманата; 

ν = 0,3 – коефициент на Poisson за стомана. 
 
б) при сферичен резервоар, цялостно запълнен с течност 
При приемане, че резервоарът е изцяло запълнен с течност, т.е. hmax = D = 2.R, виж фиг. 

2.61, максималните стойности на нормалните напрежения могат да бъдат определени чрез 
израза: 
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, (2.89) 
където ρ е нормативната стойност на специфичното тегло на течността в резервоара; 

γFρ – коефициент за натоварване от съхраняван в резервоара продукт. 

 
Фиг. 2.61. Натоварване на сферичния резервоар от съхраняваната течност 

в) при сферичен резервоар, цялостно запълнен с течност. Резервоарът е подпрян на 
пръстеновидна цилиндрична опора 

В свое изследване А. Г. Соколов [27] доказва, че нормалните напрежения в сферичната 
черупка, получени по безмоментовата теория, ще бъдат с най-голяма стойност, когато тази 
черупка е цялостно запълнена с течност. 
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- за точки от сферата, характеризиращи се с ъглова координата φ < φ0 , виж фиг. 2.62 
меридианни нормални напрежения: 
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, (2.90) 
където φ е централен ъгъл в сферичната черупка. 

 
радиални (пръстеновидни) нормални напрежения: 
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Фиг. 2.62. Сферичен резервоар върху пръстеновидна опора 

Резервоарът е пълен с течност 

- за точки от сферата, характеризиращи се с ъглова координата φ > φ0 
меридианни нормални напрежения: 
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радиални (пръстеновидни) нормални напрежения: 
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г) при случай, когато сферичният резервоар не е цялостно запълнен с течност 
Тук сферичната черупка следва да се изследва за натоварване от съхраняваната течност и 

налягането на парите над нея. Максималните нормални напрежения се изчисляват чрез израза: 
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, (2.94) 
където hi е нивото на запълване на течността в резервоара, виж фиг. 2.61. 

 
д) нормални напрежения в сферичен резервоар, в резултат от собственото тегло на 

черупката. Резервоарът е подпрян на пръстеновидна цилиндрична опора 
- за точки от сферата, характеризиращи се с ъглова координата φ < φ0 

меридианни нормални напрежения: 
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където ρs e специфичното тегло (плътността) на стоманата, изграждаща сферата. 

 
радиални (пръстеновидни) нормални напрежения: 
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- за точки от сферата, характеризиращи се с ъглова координата φ > φ0 , виж фиг. 2.63 
меридианни нормални напрежения: 
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радиални (пръстеновидни) нормални напрежения: 
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Фиг. 2.63. Сферичен резервоар върху пръстеновидна опора 

Натоварване от собствено тегло на черупката 

23.1.2. Определяне на напреженията в сферичната черупка в мястото на 
снаждане с опорната конструкция 

Опорната конструкция променя напрегнатото и деформирано състояние на гладката 
сферична черупка в зоната ѝ на присъединяване. Тук възникват усилия, респективно – 
напрежения, които могат да надвишат напреженията, получени по мембранната теория. Най-
коректното определяне на опорните усилия се постига чрез използване на подходящи 
изчислителни програми за пространствено моделиране и анализ на строителни конструкции. 

23.1.3. Загуба на устойчивост на сферичната черупка 

В даден момент от процеса на експлоатация на сферичните резервоари и газхолдери, 
вътрешното им налягане става по-ниско от атмосферното. В резултат, те са натоварени с 
равномерно разпределено външно налягане, предизвикващо натискови напрежения в тях. Когато 
външното налягане надвиши критичните стойности pcr , сферичната черупка ще загуби 
устойчивост. 
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Критичните нормални напрежения σcr, при които идеалната сферична черупка ще загуби 
местна устойчивост са същите, както за центрично натисната цилиндрична черупка, т.е. следва 
да се използва формула (1.35). За съжаление, стойностите за σcr, получени по формула (1.35) не 
са били потвърдени от експериментални изследвания на реално изпълнени стоманени сферични 
черупки. Оказва се, че те също са много чувствителни към началните несъвършенства, поради 
което реалните критични напрежения са много по-ниски, в сравнение с определените за идеални 
черупки.  

Според [18], критичните нормални напрежения σcr,Ed, които могат да бъдат използвани при 
проектирането на сферични резервоари и газхолдери, са определят чрез изразите:  

 
R
tE..1,0σ Edcr,   → когато R / t ≤ 500 (2.99) 

 
R
t

R
tE ...82,1σ Edcr,   → когато R / t > 500 (2.100) 

Базирайки се на разработката от Evolution Group for EN 1993-1-6 [40], в последната 
редакция на стандарт БДС EN 1993-1-6 [5] е представена методика за определяне на критичните 
стойности на външното налягане върху сферични черупки. Тя може да бъде прилагана при 
незакоравени сферични черупки или отделни сегменти от сфери, чиято дебелина не се променя 
значително. За по-вече подробности виж Глава 1, т. 6.3 е). 

23.2. Оразмеряване на колоните 

Колоните под сферичните резервоари са част вертикалната носеща конструкция. Те 
понасят натоварването от вертикални V и от хоризонтални H въздействия, виж фиг. 2.64. 

 
Фиг. 2.64. Натоварване и статическа схема на колоните 

Вертикалните товари V включват сумата от всички постоянни товари, теглото на 
топлоизолацията (ако има такава), теглото на съхранявания продукт или водата по време на 
водната проба, при максимално ниво на запълване, и теглото на навалелия върху съоръжението 
сняг. В случай, че подвижните товари от обслужващ персонал водят до по-големи усилия в 
колоните, следва да се отчитат те вместо снега. 

Хоризонталните товари H включват натоварването от вятър или земетръс. При резервоари, 
вятърът и земетръсът не следва да се отчитат едновременно. 

Показаните на фиг. 2.64 символи имат следното значение: 
h0 e разстоянието от базата на колоната до средата (екватора) на сферичната черупка; 
hc – изчислителната дължина на колоната. Определя се по формулата: 
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r

0c
lhh 

 . (2.101) 
h1 – разстоянието от базата на колоната до мястото на свързване с вертикалната връзка; 
lr – параметър, чиито стойности се определят чрез израза [34]: 

 2
.

r
dDl 

, (2.102) 
където D e диаметърът на сферичната черупка; 

d – външният диаметър на носещата тръбна колона. 
 

равнина „z-z” – равнина, която е перпендикулярна на повърхността на сферата; 
равнина „y-y” – равнина, която е допирателна (тангира) на повърхността на сферата; 
N1 – осовото усилие в колоната, дължащо се на вертикални товари в сферичния резервоар; 
N2 – вертикалната проекция на усилието в диагоналите на вертикалната връзка; 
N3 – осовото усилие в колоната, дължащо се на вертикалната опорна реакция в базата; 
M – огъващият момент в колоната, дължащ се на коравото ѝ присъединяване към 

сферичната черупка в равнината „y-y” ; 
Q1 – хоризонтално усилие в колоната в мястото ѝ на свързване със сферата. Дължи се на 

хоризонталните усилия върху сферичния резервоар; 
Q2 – хоризонталната проекция на усилието в диагоналите на вертикалната връзка; 
Q3 – хоризонтално усилие в колоната в мястото ѝ на стъпване върху фундамента. 
 
Като приближение в посока на сигурността, за класове напречни сечения 1, 2 или 3, 

подложени на комбинация от въздействия NEd и Mz,Rd, проверката по нормални сечения може да 
има вида [4]: 
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Ed 
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N

, (2.103) 
където NRd и Mz,Rd са изчислителните носимоспособности на напречното сечение, зависещи от 
класификацията на напречното сечение и отчитащи възможното намаление, причинено от 
срязване. 
 

Носещите колони са подложени и на действието на срязващи сили. При напречни сечения 
клас 1 и 2, които допускат работа в пластичен стадий , следва да бъде удовлетворен критерият: 

 
1

Rdpl,

Ed 
V
V

, (2.104) 
където VEd е изчислителното срязващо усилие в елемента; 

Vpl,Rd – изчислителната носимоспособност на срязване, якостно. 
Определя се по формулата: 

 M0

y
vRdpl, γ.3
.

f
AV 

, (2.105) 
където Av e площта на срязване; 

fy – характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата; 
γМ0 – частен коефициент на сигурност по материал. 
 
При кръгли затворени сечения и тръби площта на срязване Av би могла да се определи, 

както следва: 
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AA .2
v 

, (2.106) 
където А е цялата (общата) площ на напречното сечение на кръглата колона. 
 

Колоните следва да бъдат проверени за обща загуба на устойчивост като нецентрично 
натиснати елементи, съгласно натоварването и опорните условия, показани на фиг. 2.64. 
Използват се изразите, описани в стандарт БДС EN 1993-1-1:2005 [4]: 

 

1

γγ
.χ

M1

Rkz,

Edz,
yz

M1

Rky

Ed  M
M

kN
N
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, (2.108) 
където χy и χz са коефициентите на изкълчване при равнинна форма на загуба на устойчивост, 
съответно спрямо оси “y-y” и “z-z”; 

χLT – коефициент на измятане. При затворени кръгли или кутиеобразни сечения може да се 
приеме, че χLT = 1,0; 

kyz, kzz – коефициенти на взаимодействие; 
γМ1 – частен коефициент на сигурност при проверка за загуба на устойчивост; 
NRk и Mz,Rk – характеристичните носимоспособности на напречното сечение, зависещи от 

класификацията на напречното сечение. 
 
Според [34], максималната стройност на носещите тръбни колони трябва да бъде 

ограничена до стойности не по-големи от 60. 

23.3. Оразмеряване на вертикалните връзки 

Когато вертикалните стабилизиращи връзки под сферичния резервоар в план представляват 
правилен полигон с равни дължини на страните, най-голямото усилие ще се получи във 
връзките, които са успоредни (или най-близо до успоредни) на хоризонталното усилие H в 
резервоара, виж фиг. 2.65. Максималната стойност на срязващото усилие във вертикалната 
връзка се определя чрез израза [34]: 

 n
HQ .2


, (2.109) 

където n e броят на колоните (броят на вертикалните връзки). 
 
Диагоналите във вертикалните връзки са натоварени с осови усилия. Когато стройността на 

елементите е малка, те могат успешно да понасят натискови усилия, без да губят устойчивост. В 
такъв случай диагоналите ще могат да понасят както опънните, така и натисковите усилия, които 
възникват в тях, виж фиг. 2.66а. Предимството на това решение е, че хоризонталните 
премествания на резервоара ще са по-малки. Затова пък сеченията на връзките са по-големи. 

Когато стройността на елементите е голяма, те имат малка носеща способност на натиск. 
При поява на натискови сили, те ще загубят устойчивост. В този случай ще „работят” само 
опънатите диагонали, виж фиг. 2.66б. При това сеченията на връзките се получават малки, 
елегантни. За сметка на това хоризонталните премествания са по-големи.решение стоманата се 
използва оптимално. 
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Фиг. 2.65. Най-тежко натоварени вертикални връзки, 

в зависимост от ориентацията им 

 
Фиг. 2.66. Реагиране на диагоналите, в зависимост от тяхната стройност 

Центрично опънатите елементи се проверяват якостно по формулата [4]: 

 
1,0

Rdt,

Ed 
N
N

, (2.110) 
където NЕd е изчислителната стойност на опънната сила в диагонала; 

Nt,Rd – изчислителната носимоспособност на  елемент, натоварен с центрично опънно 
усилие.  

 
При елементи, които не са отслабени с отвори за съединителни средства, Nt,Rd се определя 

по формулата: 



128 

 M0
Rdt, .

γ
f

A=N y

, (2.111) 
в която A е площта на цялото (неотслабеното) стоманено сечение на диагонала. 

 
Центрично натиснат елемент се проверява за загуба на устойчивост по формулата: 
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, (2.112) 
където Nb,Rd е изчислителната носимоспособност на натиснат прът при загуба на устойчивост. За 
сечения от клас 1, 2 и 3 се определя по формулата: 
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f

A=N y

, (2.113) 
в която χ e коефициентът на загуба на устойчивост на центрично натиснатия елемент, определен 
съгласно БДС EN 1993-1-1 [4]. 

24. Изпълнение (монтаж) на сферични резервоари 

Сферичните резервоари и газхолдери са с обеми, респективно размери, които не позволяват 
те да бъдат изпълнени от един стоманен лист. Ще трябва да се използват множество листове, 
които първоначално ще бъдат двумерно огънати, а след това – заврени помежду си. Целта на 
огъването на отделните листове е те да оформят след заваряването им гладка сферична черупка. 
Отклоненията от проектната форма, като например ръбове, несъосност, преогъване, прави 
участъци и т.н. водят до поява на допълнителни напрежения, които не могат да бъдат отчетени 
на етап проектиране. Тези напрежения оказват неблагоприятно влияние на дълготрайността на 
експлоатация. 

В световната практика са известни различни способи за огъване на отделните елементи, 
изграждащи сферичната черупки на резервоара. Основните методи са: 

- валцуване на студено – използват се специални многовалцови стендове, които могат 
да осигурят двойна кривина на листовете ; 

- щамповане в горещо състояние – обичайно се прилага при листове, чиято дебелина 
надвишава 30 mm [11]. Осъществява са посредством специални преси с голяма 
мощност, при нагряване на метала до 750 ÷ 850 °С. 

- щамповане в студено състояние – по-често се използва се при тънки листове. Често 
след това се извършва термична обработка, за да се свалят вътрешните напрежения. 

Щамповане в студено състояние може да се използва и след гореща такава. Целта е да се 
калибрират листовете до проектната кривина. 

 
С цел ускоряване на монтажа и повишаване на неговото качество, отделни листове се 

заваряват помежду си още в завода - производител. Те оформят блокове, чиито габаритни 
размери и тегло позволяват те да бъдат транспортирани безпроблемно. При малки съдове е 
възможно те да бъдат изработени и изцяло сглобени в завод, и след това да се транспортират 
като едно цяло. 

Изработените отделни листове или окрупнените блокове напускат завода - производител 
покрити с предпазен грунд. В зоните, където ще се изпълняват монтажни заваръчни шевове, се 
оставят непокрити (чисти) ивици метал. 

Първоначално, изграждането на сферичните резервоари и газхолдери се е осъществявало 
посредством полистов монтаж на обекта и ръчно заваряване на всички шевове. По-късно, 
изграждането се е ускорило чрез използване на окрупнени блокове от по няколко листа. 
Заваръчните шевове в блоковете са изпълнявани автоматично на специални стендове, а 
монтажните шевове между блоковете - ръчно. Напоследък широко разпространение е получил 
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монтажът с използване на автоматично заваряване на всички шевове, като сферичната черупка 
се върти на специални манипулатори [11] . 

Скосяването на краищата на листовете, където ще бъдат изпълнявани заваръчни шевове се 
прави по такъв начин, че заваряването да бъде в подово положение. Откъдето следва, че 
скосяването ще зависи от положението на заваръчната апаратура: 

- при разположение на заваръчните апарати отвън, в най-високата точка на сферата и 
въртенето и върху манипулатори – скосяването следва да бъде отвън; 

- при разположение на заваръчните апарати в отвътре, в най-ниската точка на сферата 
и въртенето и върху манипулатори – скосяването следва да бъде отвътре. 

 
При заваряване на листовете в проектно положение, без въртене на сферата, виж фиг. 2.67: 

- меридианните краища на листовете в горното полукълбо са скосени отвън, т.е. ще се 
заваряват отвън; 

- меридианните краища на листовете са в долното полукълбо са скосени отвътре, т.е. 
ще се заваряват отвътре; 

- екваториалния хоризонтален шев ще бъде изпълнявани отвътре. По този начин се 
намаляват заваръчните деформации в черупката; 

- хоризонталните шевове, снаждащи „шапката“ и „дъното“ на сферата ще бъдат 
изпълнявани респективно горният – отвън, долният – отвътре. 

 
Фиг. 2.67. Ориентация на скосяването на краищата на листовете 

при заваряване в проектно положение 

След завършване на всички монтажни и заваръчни операции, и след провеждане на 
съответните контролни дейности, доказващи качеството на изпълнение, сферичният резервоар 
или газхолдер се изпитва с водна проба. За целта стоманената сфера се запълва със сладка вода. 
При последващото задържане се следи за: 

- поява на течове и/или „сълзене” по стоманената повърхност; 
- за деформации в опорната конструкция, дължащи се на загуба на устойчивост; 
- за прекомерно слягане и/или завъртане на фундаментите. 
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Глава 3 

Газхолдери 
Газхолдерите са строителни съоръжения, отдавна известни и ползвани в практиката. 

Тяхното предназначение, както подсказва името им, е да задържат и съхраняват газ. Често този 
газ е отпадъчен продукт от друга дейност, например при пречистването на отпадни води. Чрез 
газхолдерите той може да бъде съхранен и впоследствие – оползотворен. Освен това, те могат да 
изпълняват следните функции: 

а) да действат като регулатор между дебита на производство на газ и дебита на неговата 
консумация, които често са различни [5]; 

б) да изравняват налягането на газа в затворена газоразпределителна система [3]; 
в) измерване на количеството на изработвания или добивания газ. 
 
Газхолдери се използват в металургичната, химическата и нефтопреработвателната 

промишленост. Също така могат да бъдат включени в градската инфраструктура. 
Първите построени газхолдери са били с правоъгълна форма в план и са имали максимален 

обем около 14 m3. Строели са ги до около 1815 г., когато са били заменени от цилиндрични в 
план съдове [13]. Те са били с по-голям обем от правоъгълните, като най-същественият проблем 
пред тях е бил съдът, в който се събира газхолдера, т.е. най-долната, неподвижна част. При 
тогавашната конструкция на газхолдерите, тези части са били дървени, разположени върху 
земята. Дървените съдове са били склонни към теч и аварии. Последният такъв дървен съд е 
премахнат през 1843 г. Газхолдери с най-долни, неподвижни части от тухли, са били въведени в 
експлоатация през 1818 г, а такива с каменни и бетонни части – след това. 

В началото на XIX век е създадена и е започнала да се развива светилно - газовата 
промишленост [3]. За първи път фенерите на градското улично осветление са били запалени в 
Лондон през 1813 г. Последвали са го Санкт-Петербург през 1835 г., Москва през 1865 г. За 
нуждите на градското осветление са били построени светилно - газови заводи, като мокрите 
газхолдери са станали неотменна част от тях. Мокри газхолдери са били използвани и в 
химическата промишленост, което е довело до интензивно нарастване на техните обеми. През 
1888 г. в Лондон е бил построен газхолдер с обем 230 000 m3, а през 1898 г.– с обем 345 000 m3. 
Най-големият газхолдер от мокър тип е с обем 424 800 m3 и е построен в Ню - Йорк. 

Сравнен с обема на стоманените резервоари по това време, обемът на газхолдерите е много 
по-голям и нараства по-бързо. В резултат, проектантите на газхолдери по-рано се сблъскват и 
трябва да решават проблеми, свързани с размерите на съоръженията [12]. 

25. Класификация на газхолдерите 

Газхолдерите могат да бъдат класифицирани по различни критерии: 
а) според начина на направляване (водене) на подвижните елементи: 

- направлявани от стоманени кабели (остаряла система); 
Използват се поне три отделни кабела, които свързват долната (неподвижна) част и горната 

(подвижна) част. Те преминават през серия от ролки, които са поставени в горните части на 
неподвижната и подвижните части. Кабелите са постоянно опънати, което позволява да 
направляват подвижната част, виж фиг. 3.1. Този тип газхолдери са експлоатирани за кратък 
период от време, тъй като благодарение на други, опростени начини на водене на подвижните 
части, те са станали излишни. 
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Фиг. 3.1. Газхолдер, чиято подвижна част е направлявана от кабели [13] 

- направлявани от колони, които могат да бъдат с постоянна дължина или 
телескопични; 

В сравнение с направляваните от кабели, този тип газхолдери са по-опростени и надеждни 
съоръжения. Колоните са разположени около газхолдера, строго вертикални са и са запънати в 
земята. За допълнителното им стабилизиране, между тях са „развити“ хоризонтални греди и/или 
вертикални връзки. Първоначално, колоните са били изработвани от чугун, при което са се 
получавали доста тежки. Това е ограничавало техния обхват за прилагане до височина от 30 m. 
По-късно колоните са били изработвани от стомана, виж фиг. 3.2. 

 
Фиг. 3.2. Газхолдер, чиято подвижна част е направлявана от колони и контратежести. 

От „A Practical Treatise on the manufacture and distribution of coal gas“. Richards Williams. 
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Основното тяло на газхолдера може да бъде под земята или пък да е изцяло надземно. В 
горните ръбове на подвижните елементи, на специално конструирани „рамена“ са поставени 
ролки, които се търкалят по релси, кораво свързани с вертикалните колони. Подвижните 
елементи се опират в долната си част на вътрешните повърхности на външните съдове и се 
плъзгат по нея. 

В някои ранни изпълнения на такъв тип съдове, към подвижните части са закрепени 
контратежести, които чрез въжета са окачени на колоните. Тези контратежести улесняват 
воденето, но намаляват налягането на съхранявания в съоръжението газ. 

При друг тип, силно опростени газхолдери, подвижните им части са „водени“ от единични 
колони, разположени в средата. 
 

- направлявани от вертикални стоманени водачи, закрепени към най-долния 
неподвижен съд; 

Начинът на направляване (водене) на подвижните части тук е подобен на направляваните 
от колони. Разликата между тях е, че тук водачите са кораво закрепени за външната страна на 
най-долния, неподвижен съд, виж фиг. 3.3, който изцяло е над земята. За допълнително 
стабилизиране на вертикалните водачи, между тях са поставени хоризонтални греди и/или 
диагонални вертикални връзки.  

При някои ранни решения са използвани дървени рамки [13]. 

 
Фиг. 3.3. Вертикални стоманени водачи на газхолдер в Cross Gates, Leeds [15] 

- направлявани от спирални елементи, разположени по корпусите на подвижните 
елементи; 

Този тип газхолдери са били предложени от W. Webber и W. Gadd през 1870 г. За пръв път 
са въведени в експлоатация във Великобритания през 1888 г. Също както често срещаните 
„мокри” газхолдери с вертикални направляващи, „мокрите” винтови газхолдери се експлоатират 
при постоянно и ниско налягане, обичайно до 4 kPa. 

Осовото движение на подвижните части се направлява от спирално поставени релси, които 
са разположени по външните им повърхности, под ъгъл 45° спрямо хоризонта, виж фиг. 3.4. 
Релсите се движат по направляващи ролки, чиито блокове са закрепени към горните ръбове на 
елементите на газхолдера, виж фиг. 3.5. Подвижната част, движейки се нагоре-надолу, 
едновременно с това се завърта. Посоката на въртене на подвижните части може да бъде наляво, 
надясно, или комбинирано. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_Gates
https://en.wikipedia.org/wiki/Leeds
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Фиг. 3.4. Газхолдер, чиито подвижни части са направлявани от спирално поставени релси [13] 

Обичайно, при винтови газхолдери с няколко подвижни звена, посоката им на въртене е 
различна. По този начин се намаляват стойностите на инерционните сили, породени от 
надлъжното въртене на подвижните звена, и не се увеличава скоростта им на въртене [3]. 

 
Фиг. 3.5. Направляващи ролки [13] 

С изключение на спирално поставените направляващи, останалите части на винтовите 
газхолдери са аналогични на тези с вертикални направляващи. 

Предимствата на „мокрите” газхолдери със спирално водене пред тези, които имат 
вертикални направляващи, са [3]: 

направляващите ролки се намират извън технологичната вода. Те са значително по-
достъпни за оглед, поддръжка и ремонт; 
с около 10% са по-икономични по разход на стомана, тъй като те не се нуждаят от 
вертикални направляващи и връзки между тях, каквито са показани на фиг. 3.3; 
количеството и теглото на подвижните ролки е по-малко. 
Спирално водените газхолдери се нуждаят от много прецизен монтаж за да се избегне 

възможността за заклинване на ролките. Сравнен с другите типове, спирално водените 
газхолдери са с най-голям риск от авария по време на експлоатация. 
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- газхолдери с подвижен таван (бутало); 

Представляват стоманен цилиндричен корпус с неподвижен покрив, вътре в който се 
движи подвижен таван (бутало). Воденето се осъществява посредством ролки, поставени по 
горния и долния ръбове на подвижния таван, виж фиг. 3.6. Ранните газхолдери от този тип са 
имали уплътнение от вода по периферията на буталото и малък воден резервоар на дъното. По-
късно са използвани маслени уплътнения. Съвременното решение е да се използва гъвкава 
газоплътна мембрана за уплътнение между корпуса и подвижния таван. 

 
Фиг. 3.6. Газхолдер от с подвижен таван (бутало) 

Към тази класификация могат да бъдат добавени още и газхолдерите, изградени от гъвкава 
газоплътна мембрана, виж фиг. 3.22 и фиг. 3.26, която се деформира в зависимост на 
количеството газ в нея, респективно неговото налягане. При тях няма направляващи елементи, 
тъй като мембраната се самостабилизира. 

 
б) класификация на газхолдерите според наличието на постоянна вода в тях: 

- газхолдери от „мокър” тип – в тях постоянно има технологична вода; 
- газхолдери от „сух” тип – в тях няма вода 

 
Простотата и надеждността на експлоатация на газхолдерите от „мокър” тип позволяват те 

да са в експлоатация по-вече от 200 г. [13]. Те се явяват съдове с ниско налягане, тъй като 
обичайно стойностите на работното налягане на газа в тях не надвишава 4 kPa. 

В газхолдерите от „мокър” тип, в следствие от изпарението на водата, съхраняваният газ се 
овлажнява. Това не позволява да се използват „мокри” газхолдери за съхраняване на сухи газове, 
или такива с висока концентрация. Освен това, „мокрите“ газхолдери изпитват трудности при 
експлоатация при отрицателни температури, тъй като водата в тях може да замръзне. Това налага 
подгряване на водата в резервоара и в затвора през зимата [5]. 

Класическата за България конструктивна схема при газхолдерите представлява няколко  
цилиндрични стоманени съда, които могат да се движат един спрямо друг във вертикално 
направление. По този начин те променят обема на съоръжението и количеството съхраняван газ 
при почти постоянно вътрешно налягане. Този тип газхолдери са от „мокър” тип, виж фиг. 3.7 , 
тъй като в най-долния съд постоянно има вода. Тя изпълнява следните две функции: 
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- осигурява еластично газоплътно съединение между отделните стоманени съдове, т.е. 
не позволява на съхранявания вътре газ да изтича в атмосферата; 

- собственото тегло на водата играе ролята на контратежест, която противодейства на 
газхолдера да се повдигне от фундамента под въздействието на налягането на 
съхранявания вътре газ. 

 

Фиг. 3.7. Газхолдер от „мокър” тип с вертикални направляващи 

1. Външна (горна) направляваща конструкция 
2. Горна вертикална стълба 
3. Централен пръстен на покрива 
4. Покривна конструкция 
5. Тежести по покрива 
6. Парапет по покрива 

7. Околовръстна площадка и парапет 
8. Вътрешна направляваща конструкция 
9. Спирална стълба 
10. Конично дъно 
11. Долни тежести 
12. Фундамент 

 
В зависимост от наличието на междинно звено, газхолдерите се разделят на: 

- едносекционни – състоят се от долен съд (чаша) и подвижна „камбана“; 
- двусекционни – състоят се от долен съд, междинно звено и подвижна „камбана“; 
- многосекционни – състоят се от долен съд, множество междинни звена и подвижна 

„камбана“. Този тип все още няма разпространение в България. 
 

Едносекционните газхолдери имат следните предимства [6]: 
- постоянно работно налягане; 
- безопасната скорост на повдигане на „камбаната“ е по-голяма, в сравнение с 

двусекционните или многосекционните. 
 
Като недостатъци могат да бъдат посочени: 

- голям диаметър на цилиндричното тяло, съпоставен към обема на съхранявания газ; 
- изискват голям фундамент; 
- уязвими са за корозия, напукване и деформации. 

 
Двусекционните и многосекционните газхолдери са със следните особености и 

ограничения: 
- работното налягане на газа се променя, в зависимост от това колко секции са 

повдигнати; 
- малка позволена скорост за повдигане; 
- съкратени срокове на експлоатация; 
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- повишени разходи за поддръжка и зони, в които достъпът е затруднен. 
 
Предимствата им са: 

- имат по-малък диаметър, съпоставен към обема на съхранявания газ; 
- изискват по-малък и сравнително по-лек фундамент. 

 
Броят на подвижните звена се определя при отчитане на следните параметри: 

- обемът на газхолдера; 
- наличният терен в базата, където газхолдерът ще бъде построен; 
- минимално количество вложена стомана в съоръжението; 
- минимална цена на съоръжението като цяло. 

 

Фиг. 3.8. Газхолдер от „сух“ тип с подвижен таван (бутало) 

1. Централен пръстен на покрива 
2. Покривна конструкция 
3. Парапет по покрива 
4. Горен опорен пръстен 
5. Цилиндричен корпус 

6. Подвижен таван (бутало) 
7. Уплътнение 
8. Стоманено дъно 
9. Анкерни болтове 
10. Пръстеновиден фундамент 

 
При липса на постоянна вода в газхолдерите, те са от т.нар. от „сух” тип, виж фиг. 3.8. Те 

представляват стоманен цилиндър, в който се движи подвижен таван (бутало). По периферията 
на тавана е поставено специално газоплътно уплътнение или гъвкава мембрана, които не 
позволяват съхраняваният в пространството под тавана газ да попадне в горната вентилируема 
камера, над тавана. 

За пръв път газхолдери от сух тип, с подвижно бутало, са построени през 1915 г. в 
Германия от фирма „MAN”. При тази фирма, за разлика от други производители на „сухи” 
газхолдери, корпусът и буталото имат форма в план на правилен многоъгълник. Това 
предотвратява завъртането на буталото при неговото осово движение. 
Счита се, че газхолдерите от „сух” тип имат редица предимства пред „мокрите” [3]: 

- нямат нужда от голямо количество технологична вода; 
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- през студените зимни месеци нямат нужда от подгряване и/или циркулация на водата 
в уплътненията; 

- тъй като в газхолдера няма вода, натоварването върху фундамента е по-малко; 
- разходът на метал за единица съхраняван обем газ е значително занижен; 
- съхраняваният газ не контактува с вода, при което няма риск от овлажняването му. 

 
Като недостатъци на „сухите” газхолдери с подвижен таван и уплътнение от триещ се по 

корпуса тип, могат да бъдат посочени: 
- повишени изисквания към точността на изпълнение на конструкцията; 
- сложност на уплътнението; 
- повишени експлоатационни разходи, които са свързани с необходимост от чести 

ремонти на уплътнението. 
 
в) класификация на газхолдерите според налягането на газа в тях: 

- газхолдери с постоянно налягане; 
Този тип съоръжения се характеризират с относително постоянно работно налягане, което 

се дължи на изменение на техния обем. Обичайно стойностите на работното налягане не 
надвишават 4 kPa. Принципът на работа на всички газхолдери с постоянно налягане (т.е. с 
променлив обем) е един и същ – подвижен елемент се вдига и спуска вертикално, при което се 
променя обемът на съхранявания газ. Газхолдерите се различават помежду си според вида на 
подвижния елемент – подвижна „камбана“ или подвижен таван (бутало), и според начина на 
уплътняване на газовата камера – чрез вода, чрез плъзгащо се уплътнение или чрез гъвкава 
газоплътна мембрана. 

 
- газхолдери с променливо налягане; 

Тези съоръжения имат постоянен обем. В резултат, при пълнене или изпразване, 
налягането на газа се променя, като може да достигне до максимални стойности от 3 МРа.  

 
По вида на геометричната си форма, газхолдерите с постоянен обем се разделят на два 

основни типа [3]: 
- цилиндрични газхолдери със сферични дъна; 

Тези тип газхолдери могат да бъдат разположени както в хоризонтално, така и във 
вертикално положение. За пръв път са се появили в Германия в 1912 г. 

 
- сферични газхолдери, които се опират на колони или на цилиндрична чаша. 

Първият такъв е бил построен в щата Аризона, САЩ, в годините на Първата световна 
война. Той е бил с обем V = 2 850 m3 и е експлоатиран при налягане от 350 kPa. 
 

Сферичните газхолдери изискват по-малко количество вложен метал за единица обем, в 
сравнение с цилиндричните, но са по-трудни за производство и монтаж. 

26. Газхолдери от „мокър” тип 

26.1. Основни части 

Газхолдерите от „мокър“ тип се състоят от следните основни части: 
- неподвижен долен съд (чаша), който е пълен с вода, виж фиг. 3.7; 

Този съд може да бъде изпълнен както от стомана, така и от стоманобетон. При изпълнение 
от стомана, долният съд на практика не се различава от стоманен цилиндричен резервоар. При 
решение от стоманобетон, „чашата” може да е вкопана в земята. Ползата от това изпълнение е, 
че ветровото въздействие върху съоръжението е по-малко. Също така, не е необходимо да се 
подгрява водното уплътнение между подвижната „камбаната” и долния съд; 

 
- подвижно звено; 
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Представлява цилиндричен стоманен съд без дъно, но с херметично заварени покрив и 
корпус. Поставено е вътре в долния съд. Цилиндричната част от подвижното звено („камбаната”) 
е закоравена с два опорни пръстена, поставени в двата ѝ края. Горният опорен пръстен, където се 
снаждат цилиндричното тяло с покрива, е аналогичен на този при стоманени вертикални 
резервоари. Долният опорен пръстен се оформя от хоризонтално и вертикално поставени 
листове, които са заварени помежду си. Той е така конструиран, че да може при движението си 
нагоре да загребва вода и да оформя газонепроницаема „възглавница”, виж фиг. 3.10. Долният 
пръстен трябва да бъде достатъчно широк, че да е възможно към него да се закрепват тежести. 

 
- междинно звено; 

Това е подвижен цилиндър без покрив и дъно, разположен между чашата и „камбаната“. В 
горния и долния ръб са поставени закоравяващи пръстени. От една страна, те стабилизират 
цилиндричната черупка, а от друга - играят ролята на пръстеновидни уплътнения.  

При газхолдери с малък обем на съхранявания газ, междинното звено често липсва [4]. 
 

- направляващи; 
Вертикални елементи при газхолдерите с вертикално водене или спирални при тези с 

винтово водене. Направляващите гарантират строго вертикалното преместване на подвижната 
„камбана” и на междинното звено. Разделят се на външни и вътрешни. Спиралните 
направляващи винаги се поставят отвън на подвижните части. Вертикалните външни 
направляващи за закрепени неподвижно към най-долния съд. Вътрешните вертикални 
направляващи са заварени към вътрешната повърхност на стоманената чаша и/или междинното 
звено, виж фиг. 3.9б. 

Направляващите се разполагат на равни разстояния по обиколката на газхолдера. В 
зависимост от обемът на газхолдера, респективно на натоварването върху тях, направляващите 
могат да имат пълностенно I-сечение или да представляват вертикални ферми [3]. Между 
вертикалните направляващи се развива система от вертикални връзки, виж фиг. 3.3 и фиг. 3.7. 

 
Фиг. 3.9. Направляващи ролки при „мокри” газхолдери с вертикално водене 

1. Покрив на „камбаната” 
2. Външна (горна) ролка  
3. Външна вертикална направляваща 
4. Корпус на долния съд (чашата) 

5. Вътрешна вертикална направляваща 
6. Корпус на „камбаната” 
7. Вътрешна (долна) ролка 
8. Дъно на долния съд (чашата) 

26.2. Начин на работа на газхолдерите от „мокър” тип 

В началото на пълненето на газхолдера, в празното пространство над водата започва да се 
подава газ. В резултат, неговото налягане постепенно нараства. Това налягане, приложено към 
вътрешната повърхност на покрива, създава подемна сила. Когато тя надвиши собственото тегло 
на „камбаната” и силата на триене от опирането ѝ в корпуса, „камбаната” започва плавно да се 
повдига. При достигане до горния ръб на междинното звено, пръстеновидното уплътнение на 
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„камбаната” се захваща с това на междинното звено, при което последното също започва да се 
повдига. Междувременно уплътнението на „камбаната” е загребало вода от долния съд, в 
резултат на което се образува газонепроницаема „възглавница”, която не позволява на 
съхранявания газ да попадне в атмосферата, виж фиг. 3.10. 

Строго вертикалното движение на „камбаната” и междинното звено се гарантира от 
система от ролки и направляващи. Тя трябва да може да понесе хоризонталното натоварване по 
газхолдера, причинено от: 

- ветрово въздействие; 
- сеизмично въздействие; 
- несиметрично разположен сняг по покрива. 

 
Фиг. 3.10. Положение на водата в хидравличното уплътнение 

1. Междинно подвижно звено 2. Подвижна „камбана” 

26.3. Определяне на основните размери на „мокрите” газхолдери 

Съвременните стоманени газхолдери са цилиндрични съдове, кръгли в план. Техните 
основни геометрични размери са диаметърът D и пълната им височината H при вдигнати звена. 
Очевидно, при зададен обем на съоръжението V, той може да бъде постигнат при най-различни 
съотношения D/H, при които вложеното количество стомана няма да бъде еднакво. За 
газхолдери от „мокър” тип с вертикални направляващи, съотношението следва да е в границите 
D/H = 0,8 ÷ 1,3 , а при газхолдери с винтови направляващи – D/H = 1,2 ÷ 1,75 [3]. 

В границите на тези съотношения следва да бъде определено члененото на газхолдера, като 
се има предвид следното: 

- височината на всички подвижни елементи (звена) трябва да бъде еднаква; 
- височината на долния съд (чашата) трябва да бъде по-висока от подвижните 

елементи, с височината на стъпките под подвижните звена и на запас от 100 mm над 
нивото на водата, с която е пълна чашата. 

 
Полезният обем на газхолдерите от мокър тип се определя по формулите: 

- при едносекционен газхолдер: 
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- при двусекционен газхолдер: 
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където Dk e диаметърът на подвижната „камбана”, виж фиг. 3.11; 
DM – диаметърът на междинното звено; 
hk – цялата височина на подвижната камбана; 
hM – цялата височина на междинното звено; 
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h2 – потъването на „камбаната” в долния съд (чашата); 
h3 – зоната на припокриване на подвижната камбана и междинното звено. 

 
Пространството на сферичния покрив не се включва при определяне на обема Vi, тъй като 

газът в това пространство не може да бъде изтеглен, когато „камбаната” е в най-долно 
положение. 

 
Фиг. 3.11. Схеми на „мокри” газхолдери 

26.4. Оразмеряване на основните елементи на газхолдер от „мокър” тип с 
вертикални направляващи 

Най-голямо налягане вътре в газхолдера се получава, когато подвижната „камбана” е в 
крайно горно положение. Ако газхолдерът е двусекционен, повдигнато е и междинното звено. 
Налягането зависи от теглото на повдигнатите елементи („камбана“ и междинно звено), 
допълнителните тежести по тях, теглото на водата, намираща се в пръстеновидните уплътнения, 
обемът и собственото тегло на съхранявания газ. Налягането на газа може да бъде определено по 
следната формула: 

   GB
2 γγ...π

4



VGD

p
, (3.3) 

където p е работното налягане на газа в газхолдера; 
D – диаметърът на „камбаната” при едносекционни газхолдери или диаметърът на 

междинното звено – при двусекционни; 
G = ∑Gi – цялото тегло на „камбаната”, междинното звено, допълнителните тежести по тях, 

ролките, задържаната в пръстеновидните уплътнения вода, разположеното по повдигнатите 
части оборудване; 

V – обемът на съхранявания газ в газхолдера; 
γВ – теглото на 1 m3 въздух. Обичайно γВ = 1,25 kg/m3 ; 
γG – теглото на 1 m3 съхраняван газ. 
Теглото на въздуха и съхранявания газ се взема при една и съща температура. 

 
Собственото тегло на подвижните елементи в мокрите газхолдери може да се окаже 

недостатъчно за достигане на работните стойности на налягането. В такъв случай, на специални 
площадки, намиращи се по покрива на „камбаната“, близо до корпуса, виж фиг. 3.7, и/или по 
долната част на междинното звено, от вътрешната му страна, се поставят допълнителните 
тежести [3], [4]. За удобство на монтажа, отделните допълнителни тежести са с единично тегло 
не по-голямо от 65 kg. За избягване на загуби на тегло при потапянето им във водата, а и за по-
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голяма компактност, вътрешните допълнителни тежести обичайно се правят от чугун. Тези, 
които са поставени по покрива на „камбаната” може да са бетонни. Роля на допълнителни 
тежести играят и вътрешните стоманени колони по „камбаната”, които са запълнени с бетон, виж 
фиг. 3.12. Съотношението на теглото на горните към долните тежести обичайно е 1:2. 

Изчисляването на минималните дебелини на поясите ts,i [mm] на корпуса на запълнения с 
вода долен съд (чашата), е аналогично на якостните изчисления за корпуса на стоманен 
вертикален цилиндричен резервоар, виж Глава 2, т.11.1. 

Тъй като по време на експлоатация долният съд е постоянно запълнен с вода, която 
поражда опънни усилия в него, а вертикалните натискови сили са пренебрежимо малки, не е 
необходимо той да бъде проверяван за загуба на устойчивост в работно състояние. В случай на 
ремонт, при което водата от него е източена, тогава в най-долния съд няма опънни усилия в 
радиална посока и той трябва да бъде проверен за изкорубване от ветрово въздействие. 

Допълнителните усилия в корпуса на долния съд от вертикалните направляващи, които са 
кораво свързани към него, обичайно не се отчитат.  

Корпусите на междинното звено и на подвижната камбана не са натоварени хидростатично 
от съхраняваната в долния съд вода. На тях им въздейства само налягането на съхранявания газ. 
Минималната дебелина на поясите ts,i [mm], от якостна гледна точка, се определя по формулата: 
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където D е диаметърът на междинното звено или на подвижната „камбана“, m. 
 

В резултат от ниското налягане на съхранявания газ, изчислените чрез формула (3.4) 
дебелини се получават доста малки, което е доста неудобно от гледна точка на монтаж и 
заваряване. Тук биха могли да се използват конструктивните ограничения, посочени за 
стоманени вертикални резервоари. 

Когато подвижната „камбана“ и/или междинното звено под въздействието на налягането на 
газа в тях излизат от долното звено, те са подложени на ветрово въздействие, което може да 
доведе до местна загуба на устойчивост в стоманените черупки. Тук са възможни следните две 
изчислителни състояния: 

а) ако налягането на газа в газхолдера е по-голямо от външното ветрово въздействие, то 
резултантните радиални усилия в черупката са опънни и няма опасност тя да загуби местна 
устойчивост; 

б) ако налягането на газа в газхолдера е по-малко от външното ветрово въздействие, то в 
стоманените черупки на междинното звено и подвижната „камбана“ могат да възникнат 
радиални натискови напрежения и те трябва да бъдат проверени за изкорубване.  

 
В случаите когато газът е изваден от съоръжението, няма сили, които да се стремят да 

повдигнат „камбаната” и тя е стъпила върху дъното. Възникват осови (меридианни) сили от 
вертикалните товари по покрива, като собствено тегло и сняг. В резултат, цилиндричната 
черупка на „камбаната” може да загуби устойчивост. Възможните подходи за справяне с 
проблема са: 

а) увеличаване на дебелината на корпуса и/или поставяне на междинни закоравяващи 
пръстени по вътрешната повърхност на корпуса – това решение е добре познато от стоманените 
цилиндрични резервоари; 

б) поставяне на кръгли стоманени колони под всяка радиална греда на покривната 
конструкция, в мястото ѝ на снаждане с корпуса, виж фиг. 3.12. Предимствата на това решение 
са следните: 

- цилиндричната черупка на корпуса на „камбаната” се получава тънка, тъй като на 
практика в нея не възникват осови натискови усилия и рискът от загуба на 
устойчивост от меридианни товари е минимален; 

- кръглите стоманени колони могат да се запълнят с бетон, което допълнително 
повишава теглото на „камбаната”. В резултат, работното налягане на съхранявания 
газ се повишава, т.е. ще се съхранява по-голямо количество за единица обем. 
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Фиг. 3.12. Стоманени колони в „камбаната” 
1. Горен опорен пръстен  
2. Корпус на „камбаната” 
3. Покривна обшивка 

4. Покривна конструкция 
5. Стоманена колона в „камбаната” 
6. Пръстеновидно уплътнение 

 
Покривите на газхолдерите от „мокър” тип са сферични, самоносещи. Товарите по тях, 

оразмеряването и конструирането им е аналогично на покривите на стоманените вертикални 
цилиндрични резервоари. Обичайно, с цел намаляване на щетите при запалване на газа и 
последващ взрив, покривната обшивка не е заварена към покривната конструкция. 

Дъната на газхолдерите от „мокър” тип се състоят от две части – удебелена периферна зона 
и централна част. Проектират се както дъната на вертикалните цилиндрични резервоари. 

Газоплътността на съединенията между отделните подвижни елементи се осигурява от 
течната вода в тях. При експлоатация в много студени условия, водата може да замръзне и така 
да се компрометира свойството ѝ да уплътнява. Настоящем, предотвратяването на замръзването 
на водата се гарантира чрез нейното подгряване, което може да бъде електрическо, или чрез 
циркулация на топла вода [11].  

При газхолдери с вертикално водене, ролките биват външни (горни) ролки, виж фиг. 3.9а, 
търкалящи се по външни направляващи, и вътрешни (долни) ролки, виж фиг. 3.9б, търкалящи се 
по вътрешни направляващи. При едносекционни газхолдери, вътрешните (долните) ролки на 
„камбаната“ се търкалят по вътрешни направляващи, които са закрепени към вътрешната 
повърхност на долния съд (чашата). При двусекционни газхолдери, вътрешните (долните) ролки 
на „камбаната“ се търкалят по вътрешни направляващи, които са закрепени към вътрешната 
повърхност на междинното звено. Външните (горните) ролки при едносекционните и при 
двусекционните газхолдери се търкалят по външни направляващи, които са закрепени към най-
долния съд [4]. 

Когато газхолдерът е цялостно запълнен с газ, всички подвижни звена в него се намират в 
крайно горно положение. В този момент системата се намира в статично равновесие. Ако 
скоростта на ветровия поток е равна на нула, и няма неравномерно разположен сняг върху 
покрива, усилията в ролките, респективно в направляващите, са нулеви. Ролките и 
направляващите се включват в работа, когато системата бъде натоварена с хоризонтални 
въздействия като вятър или земетръс, или при наличие на неравномерен сняг по покрива. 
Ролките предават хоризонталните усилия на направляващите чрез плътното си опиране към тях, 
виж фиг. 3.9. В резултат, само половината от ролките „работят”. Усилията в тях не са с еднакви 
стойности, като най-голямото усилие Rmax се получава в точка, която е диаметрално 
противоположна на посоката на хоризонталното въздействие. То може да бъде определена по 
формулата [3]: 

 
H

n
R .4

p
max 

, (3.5) 
където np e броят на вертикалните направляващи; 

Н – хоризонталното усилие в съответната равнина на ролките. 
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Усилията в другите ролки, разположени в същата хоризонтална равнина могат да бъдат 
определени чрез израза: 

  cos.maxi RR  , (3.6) 
където φ е ъгълът сключен между направлението на хоризонталното въздействие и правата, 
преминаваща през центъра на газхолдера и разглежданата ролка, виж фиг. 3.13. 

 
Фиг. 3.13. Схема на разпределението на усилията в ролките в план 

При ветрово въздействие, равнодействащата хоризонтална сила Нw,i върху i-ти 
цилиндричен сегмент на газхолдера би могла да бъде определена в следната последователност: 

- построява се кривата за изменение на ветровото натоварване по височината на 
сегмента от цилиндричния корпус; 

- определя се площта Ас,i, „затворена” от тази крива и от вертикалната линия на 
сегмента; 

- отчита се каква е стойността на аеродинамичния коефициент cf на обтичане на 
цилиндричния корпус от вятър, разглеждан като цял елемент.  

Този коефициент зависи от числото на Reynolds Re, от грапавината на обтичаната 
повърхност, от размерите и съотношението на D/H. Методика за неговото определяне е посочена 
в БДС EN 1991-1-4 [1]. В стандарт EN14015 [9] направо е посочено – cf = 0,7. Тази стойност е 
максималната, която би могла да бъде получена за cf по БДС EN 1991-1-4 за стоманени 
боядисани резервоари. С други думи, приемането, че cf = 0,7 много често е в посока на 
сигурността. 

 
- равнодействащата сила Нw,i върху i-ти сегмент се определя чрез израза: 

 iic,fiw, .. DAcH  , (3.7) 
където Di е диаметърът на съответното цилиндрично тяло на газхолдера, виж фиг. 3.14. 

 
Сумата от хоризонталните проекции на силите в резултат от налягането от вятър по 

наветрената и подветрената страна на покривния купол консервативно е равна на нула [7]. 
Поради тази причина може да се приеме, че хоризонталната равнодействаща сила по покрива 
Hw,r = 0, виж фиг. 3.14. 

Усилията от ролките предизвикват опънни усилия в хоризонталните пръстени, част от 
прътовата система, която стабилизира водачите над „чашата” на газхолдера, виж фиг 3.3. В 
случай, че към тези пръстени са закачени обслужващи площадки, в тях ще се появят и огъващи 
моменти. 

Външните вертикални направляващи трябва да бъдат оразмерени основно за местните 
огъващи моменти, резултат от концентрираните усилия от ролките. Към тях следва да се добавят 
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осовите усилия, които се получават в резултат от участието на водачите в пространствената 
стабилизираща система. 

 
Фиг. 3.14. Схема на прилагане на ветровото натоварване по газхолдера 

26.5. Оразмеряване на основните елементи на газхолдер от „мокър” тип със 
спирално поставени направляващи 

С изключение на няколко елемента, частите на „мокрите” газхолдери с вертикално водене 
и тези със спирални направляващи, са идентични. Затова тук ще бъдат показани само 
различията. 

Основната носеща конструкция на „камбаната” на винтовия газхолдер е изградена от горен 
и долен опорни пръстени, съединени с множество стойки. Тяхното количество следва да бъде 
по-голямо в сравнение с газхолдерите с вертикални направляващи, защото те играят ролята на 
опори на винтовите направляващи. Стойките на „камбаната” изпитват осови усилия от 
натоварването по покрива, когато „камбаната” е в крайно долно положение и е стъпила върху 
дъното. Освен това, те понасят усилията, породени от връзката водеща ролка - спирална 
направляваща. В резултат, в тях възникват огъващи моменти. Това предопределя нуждата 
стойките да имат огъвна коравина и затова те често имат U , Н или Ι - сечение. 

Статическата схема на винтовите газхолдери за хоризонтални въздействия е конзола. В 
резултат, хоризонталите усилия в основата са по-големи, отколкото при върха. Това води до 
увеличаване на количеството на винтовите направляващи в долните подвижни елементи [3]. 
Количеството им се определя с изчисления, изхождайки от стойностите на хоризонталните и 
вертикални усилия, предавани им от направляващите ролки. Знаейки каква е носещата 
способност на ролките, респективно усилията които могат да понесат, се определя и броят им. 

Обичайно винтовите направляващи се изработват от жп релси, от съставени заварени Н - 
или Ι - профили или специални валцувани профили. 

Винтовите направляващи трябва да бъдат поставени строго успоредно една спрямо друга. 
Допуските за отклонения са минимални, като в [3] е посочено, че отклонението от осите на 
винтовата линия не трябва да превишава ±2 mm на всеки 3 m. Надхвърлянето им може да доведе 
до заклинване на подвижните части.  

27. Газхолдери от „сух” тип 

27.1. Основни части 
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Основните елементи на газхолдерите от „сух” тип са показани на фиг. 3.15. Това са покрив, 
корпус, дъно, подвижен таван (бутало) и стоманобетонен фундамент. Покривът е самоносещ и 
при големи подпорни разстояния - със сферична форма. Съществуват конструктивни решения, 
при които покривната конструкция е изпълнена от радиално поставени ферми с праволинейни 
пояси, които са кораво свързани в средата на покрива чрез централен пръстен.  

1

2
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4

5

6

8
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10

11
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3

 

Фиг. 3.15. Газхолдер с подвижен таван – общ вид 

1. Централен фундамент 
2. Пръстеновиден фундамент под 
корпуса 
3. Стоманено дъно 
4. Гъвкава газоплътна мембрана 

5. Подвижен таван 
6. Антиротатор (водач) 
7. Цилиндричен корпус 
8. Поддържаща скара 

9. Сферичен покрив 
10. Централна телескопична стойка 
11. Обтегачи 
12. Парапет по порива 

 
Корпусът на газхолдерите от „сух” тип може да бъде с призматична или цилиндрична 

форма. Първото решение, както беше казано по-горе, е традиционно за фирма „MAN”. Тук 
корпусът е изграден от множество прави листове, които при вертикалните си снадки оформят 
ръбове. В тези ръбове са поставени колони, които понасят натоварването от покрива. Второто 
решение е разработено и прилагано от фирма „Klönne”. Тук корпусните листове са огънати под 
определен радиус. За осигуряване на устойчивостта на корпуса, независимо от формата му, се 
поставят междинни корави пръстени. Често те се оформят като площадки за оглед на 
конструкцията. 
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Стоманеното дъно на газхолдерите е поставено върху фундамента. Подобно на 
стоманените резервоари, то има централна и периферна част. Натоварването върху дъното, 
респективно усилията в него, са много малки.  

Основен елемент в „сухите” газхолдери, който позволява те да изпълняват 
предназначението си, е подвижното бутало. Под налягането на съхранявания газ то се движи 
нагоре - надолу. Работното налягане на газа се постига чрез собственото тегло на буталото и 
поставените върху него допълнителни тежести. В газхолдери с обем 50 000 ÷ 100 000 m3 теглото 
на буталото може да достигне стотици тонове. При този големи стойности на вертикалните 
товари, и малка асиметрия в допълнителните тежести може да доведе до заклинване на буталото 
и авария. За да се предотврати тази възможност, по горния и по долния ръб на буталото се 
поставят ролки, които се търкалят по корпуса. Отношението на разстоянието между осите на 
горния и долния ред ролки, и диаметърът на корпуса, не трябва да бъде по-малко от 0,1 [3]. 
Горният ред ролки се носи от радиално поставени триъгълни ферми. За стабилизирането им, по 
периферията на буталото, във вертикалната равнина, е развита прътова система. 

Най-отговорната част на „сухите” газхолдери от гледна точка на тяхната експлоатация, е 
уплътнението между цилиндричния корпус и буталото. То не позволява съхранявания газ да 
премине в горната камера и оттам – в атмосферата. Класическото решение е уплътнението да 
бъде неподвижно закрепено към периферията на буталото и да се плъзга по корпуса. Използват 
се два вида – с течна смазка и сухи [4]. Например фирма “MAN” използва уплътнение, 
представляващо мека стоманена ивица, разположена по долния край на буталото. В 
уплътнението има газхолдерно масло, което е с плътност, по-голяма от на водата и с която то не 
се смесва.  

Друго възможно решение за уплътнение е да се използва гъвкава газоплътна мембрана, 
която да е неподвижно свързана както към подвижния таван, така и към корпуса. Предимствата 
на този тип „сухи” газхолдери пред традиционните, имащи триещо се по корпуса уплътнение, са: 

- в тях могат да се съхраняват въглеводородни газове, имащи голяма концентрация; 
- съхраняваният в тях газ запазва своята чистота, тъй като той не влиза в контакт с 

атмосферния въздух, с вода или с газхолдерно масло; 
- не се нуждаят от често спиране за ремонт и/или подмяна на уплътнението; 
- обслужването им се опростява и разходите по него намаляват. 

 
Газхолдери от подобен тип са построени и се експлоатират край София и Стара Загора. 

Конструктивната им схема е показна на фиг. 3.15.  Този вид съоръжения са изградени от 
следните основни конструктивни елементи: 

- централен фундамент под телескопичната стойка; 
Възприема усилията от стойката и ги предава към земната основа, виж фиг. 3.15 и фиг. 3.16 

 

Фиг. 3.16. Свързване на централната стойка с фундамента 

1. Централна стойка 
2. Анкерен болт 
3. Стоманено дъно 

4. Фундамент 
5. Упор 

 
- пръстеновиден фундамент под цилиндричния корпус; 

Възприема натоварването от корпуса и покрива. Служи като противовес на опънните 
усилия от анкерните болтове в корпуса. 
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- конично стоманено дъно; 
Обичайно то е с наклон от 1% от центъра навън, виж фиг. 3.15. В дъното са обособени 

удебелена периферна зона (окрайка) под корпуса, където възникват огъващи моменти от 
еластичното запъване на корпуса в дъното, и по-тънка централна част. Поставянето и 
снаждането на листовете в дъното е аналогично на това във вертикалните цилиндрични 
резервоари. 

 
- армирана гъвкава газоплътна мембрана; 

Тя е устойчива на съхранявания в газхолдера газ. Захваната е чрез болтове към подвижния 
таван от една страна, и към цилиндричния корпус, от друга. Единият край на мембраната се 
движи заедно с тавана и тя всъщност отделя долната част на газхолдера, където се съхранява 
газа, от горната му, отворена към атмосферата, част. 

 
- антиротатор (водач) 

Това е елемент, който не позволява подвижни таван да се завърта около вертикалната ос. 
Често ролята на антиротатор изпълнява опънато стоманено въже, чиито краища са закрепени към 
покрива и дъното, виж фиг. 3.15 и фиг. 3.17. 

 
- сферичен ребресто-пръстеновиден покрив 

Състои се от покривна конструкция и прикрепена към нея стоманена обшивка. В 
конструкцията са различими радиални ребра, които са огънати по определен радиус, и 
пръстеновидни елементи. Последните са оформени от множество прави елементи, оформящи 
полигон. Оразмеряването и конструирането на елементите в ребресто-пръстеновидния купол е 
аналогично на това във вертикалните цилиндрични резервоари. 

 
- подвижен таван, който се движи вътре в газхолдера, вертикално по неговата ос; 

Състои се от радиални ребра, виж фиг. 3.17, пръстеновидни елементи и обшивка. 
Листовете в обшивката са снадени чрез челни заваръчни шевове. Този таван осигурява промяна 
в обема на съда и съхраняване на газа при постоянно налягане. 

За да се гарантира проектното работно налягане в газхолдера, върху подвижния таван са 
наредени допълнителни тежести, чието тегло се изчислява. По-голям брой тежести – по-голямо 
работно налягане на газа. 

 
а) общ вид 

 
б) схема на снаждането на централната стойка  

с подвижния таван 
 

1. Централна телескопична стойка 
2. Месингова ролка 
3. Подвижен таван 

Фиг. 3.17. Подвижен таван с централна стойка 

- цилиндричен вертикален корпус; 
Изграден е от множество огънати под определен радиус стоманени листове, виж фиг. 3.18. 

Те са съединени чрез челни вертикални и хоризонтални заваръчни шевове, изпълнени с пълно 
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проваряване. В горната част на корпуса са изрязани отвори, през които преминава атмосферния 
въздух при движение на подвижния таван нагоре - надолу по оста на съоръжението. 

 
Фиг. 3.18. Цилиндричен вертикален корпус 

- поддържаща скара, монтирана в горната половина на корпуса; 
Тя се състои от огънати тръби, виж фиг. 3.19, снаждащи се чрез фланцеви съединения или 

заваръчни шевове. Те оформят пръстени, на които са закачени вертикални направляващи, по 
които се плъзга армираната мембрана. Направляващите елементи могат да са стоманени или от 
дърво. За да се предотврати корозията по гредоскарата, стоманените ѝ елементи са поцинковани. 

 
Фиг. 3.19. Поддържаща скара 

- централна телескопична стойка 
Тя се намира в средата на газхолдера, виж фиг. 3.15, и направлява подвижния таван при 

неговото вертикално движение. Състои се от три части. Най-вътрешната част от стойката е 
кораво свързана към фундамента, виж фиг. 3.16, а най-външната, е фиксирана към сферичния 
покрив, виж фиг. 3.20. Средната част е свързана с подвижния таван и се движи заедно с него 
(фиг. 3.17). Отделните части на стойката се приплъзват помежду си посредством месингови 
ролки, за да няма триене стомана – стомана, което може да доведе до възникване на искра и 
последващ взрив; 
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- обтегачи 
Представляват предварително напрегнати елементи, които фиксират телескопичната стойка 

в проектно вертикално положение, виж фиг. 3.20. Могат да бъдат изпълнени като от 
високоякостни стоманени въжета, така и от кръгли плътни пръти. 

 
- покривен парапет 

Поставя се по периферията на покрива и предпазва персонала по време на инспекция и/или 
ремонт. 

 
а) общ вид 

 
б) схема на снаждането на централната стойка 

със сферичния покрив 
 
1. Централна телескопична стойка 
2. Обтегач 
3. Радиални ребра на покрива 
4. Централен пръстен 

Фиг. 3.20. Централна телескопична стойка с обтегачи 

27.2. Начин на работа на газхолдерите от „сух” тип 

В празното пространство под подвижния таван (бутало) се подава газ. Неговото налягане 
постепенно нараства и в определен момент, при достигане на стойности от порядъка 2 ÷ 4 kPa, 
успява да преодолее собственото тегло на подвижния таван и силите на триене от опирането му в 
корпуса. Таванът започва плавно да се движи нагоре и обемът на долната камера, респективно на 
съхранявания газ, нарастват, при постоянно налягане. Максималният възможен ход на този таван 
е до достигане на постоянния покрив на съоръжението.  

При изразходване на съхранения газ, се наблюдава обратния процес – налягането на газа в 
долната камера намалява, в резултат на което силите, които задържат подвижния таван също 
намаляват, и той започва да се спуска към дъното. 

 Газхолдерите от „сух“ тип задължително се прикрепват към фундаментите посредством 
анкери за да не се повдигнат от аварийно опиране на буталото в покрива и/или преобърнат от 
вятър или земетръс. 

27.3. Определяне на основните размери на „сухите” газхолдери 

С определяне на съотношението H/D , при което ще се вложи минимално количество метал 
при зададен обем, се е занимавал акад. В. Г. Шухов. Той е направил следния извод: 
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При цилиндрични стоманени съдове с постоянна дебелина на корпуса (ts = const), 
минимално количество вложен метал ще се получи, когато теглото на корпуса е два пъти по-
голямо от сумата от теглата на дъното и покрива. 

Описаният по-горе принципи за определяне на оптималната височина Hopt за корпус от 
една марка стомана и с постоянна дебелина, има следното математическо изражение: 
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, (3.8) 
където V е номиналният обем на „сухия” газхолдер; 

Σt – приведената сумарна дебелина на дъното и покрива. Ориентировъчно могат да се 
приемат стойностите, показани в табл. 3.1; 

ts – дебелина на листовете в корпуса. 

Таблица 3.1. Сумарна дебелина на дъното и покрива 

Обем на газхолдера, 
m3 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 

Приведена дебелина 
Σt, mm 13 15 18 21 24 28 

 
Таблица 3.1 е създадена и се отнася за вертикални стоманени цилиндрични резервоари, но 

поради липса на информация би могло да се използва и при стоманени газхолдери. Необходимо 
е да се отбележи, че изписаната по-горе формула (3.8) за определяне на оптималните размери на 
„сухите” газхолдери не отчита следните фактори, които могат да окажат съществено влияние 
при определяне на височината H и диаметъра D: 

- максималната носеща способност на почвата 
 При слаби почви газхолдерите се строят с по-малка височина на корпуса Н, за да се намали 

натоварването върху почвата от преобръщащ момент от вятър или от земетръс. 
 

- цената на терена, върху който газхолдера ще бъде построен; 
- местната традиция при строежа на такъв тип съоръжения. 

 
В случай, че корпусът на газхолдера ще бъде изпълнен по рулонен способ, максималната 

му височина е ограничена от широчината на стенда за изработване, т.е. Н < 18 m. 
При „сухи” газхолдери с гъвкава газоплътна мембрана, максималната височина на корпуса 

следва да не надвишава удвоената височина на мембраната. 

27.4. Оразмеряване на основните елементи на газхолдерите от „сух” тип 

Оразмеряването на основните елементи като покрив, корпус и дъно не се различава от 
оразмеряването аналогичните елементи в стоманени вертикални цилиндрични резервоари. 
Единствената разлика е, че в „сухите” газхолдери не се предвижда съхраняване на течности и 
извършване на водна проба преди въвеждане в експлоатация. Проектното налягане отвътре е 
само това на съхранявания газ.  

При оразмеряването на подвижния таван (бутало) следва да се имат предвид две възможни 
товарни състояния: 

- подвижният елемент е „стъпил” върху дъното; 
В това състояние тавана (буталото) е натоварен от собственото тегло на конструкцията и 

разположените по него допълнителни тежести. 
 

- подвижният елемент е повдигнат от съхранявания газ; 
В този случай налягането, упражнявано от съхранявания газ по долната повърхност на 

подвижния елемент компенсира собственото тегло на конструкцията и допълнителните тежести. 
Ако подвижният елемент е от тип бутало, т.е. плътно се притиска към корпуса, в това състояние 
на практика нямаме усилия в неговите носещи елементи. 
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При подвижен елемент тип подвижен таван, т.е. уплътнението се осъществява посредством 
газоплътна мембрана, налягането на газа върху мембраната ще води до появата на натискови 
усилия и огъващи моменти в радиалните елементи, виж фиг. 3.21. 

При оразмеряването на „сухите” газхолдери за сеизмично въздействие, най-
неблагоприятното за анкерите положение на подвижния елемент е когато той е възможно най-
високо повдигнат. 

 

Фиг. 3.21. Натоварване от съхранявания газ върху подвижния таван 
 и гъвкавата мембрана 

1. Подвижен таван 
2. Гъвкава мембрана 

3. Поддържаща скара 
4. Цилиндричен корпус 

28. Газхолдер от гъвкава покривна мембрана и цилиндричен съд  

Газхолдери от този тип са принципно нови съоръжения за България. Тяхната поява е 
възможна благодарение на разработването и внедряването в строителството на гъвкавите 
газоплътни мембрани. По същество тези газхолдери представляват стоманена или 
стоманобетонна чаша, към чиито горен ръб са закрепени две гъвкави мембрани, виж фиг. 3.22.  

1

2

3

4

5

6

7

 

Фиг. 3.22. Газхолдер с гъвкава мембрана – общ вид 

1. Централен фундамент 
2. Пръстеновиден фундамент 
под корпуса 

3. Стоманено дъно 
4. Цилиндричен корпус 
5. Горен опорен пръстен 

6. Гъвкави газоплътни 
мембрани 
7. Централна стойка 
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Външната мембрана предпазва от ефектите на околната среда – дъжд, сняг, вятър, слънчева 
радиация. Тя играе ролята на покрив и е постоянно надута. Вътрешната мембрана улавя 
отделящия се газ и е в непрекъснат контакт с него. Посредством вентилатор, между двете 
мембрани се нагнетява въздух, чрез който се осигурява непрекъснато повишено налягане между 
тях. Това налягане осигурява: 

- издува външната мембрана и я поддържа относително твърда; 
- постоянно налягане на съхранявания в газхолдера газ и в изходящите тръбопроводи. 

28.1. Начин на работа 

В чашата се подава смес от земеделски отпадъци и вода, които ферментират, при което се 
получава газ метан. Обичайно времето за задържане на сместа в резервоари с обем V = 500 ÷ 
1 500 m3 е между 40 и 80 дни, в зависимост от входящите продукти [10]. При по-големите 
съдове, с обем V = 500 ÷ 1 500 m3 , времето за задържане на сместа е около 20 дни. Отделилият 
се газ се улавя от вътрешната мембрана, играеща ролята на газхолдер, която се издува в 
зависимост от количеството (налягането) на газа в съда.  

При изходящия газопровод, свързан към гъвкавата мембрана, газът се изважда от 
съоръжението. Налягането в съда плавно намалява и накрая достига до нула. В резултат, 
вътрешната мембрана „ляга” върху поддържащата мрежа, виж фиг. 3.25, без да се допира до 
течността. Отработената течност се изважда от резервоара и на нейно място се зарежда нова. 

28.2. Основни елементи на газхолдерите от гъвкава покривна мембрана 

Този тип газхолдери са изградени  от следните основни конструктивни елементи: 
- централен фундамент под стойката; 

Възприема усилията от стойката и ги предава към земната основа, виж фиг. 3.22. 
 

- пръстеновиден фундамент под корпуса; 
Възприема натоварването от корпуса и покрива. Служи като противовес на опънните 

усилия от анкерните болтове, ако има такива. 
 

- конично дъно с наклон от 1% от центъра навън; 
То може да бъде изпълнено от стоманобетон или стомана. При изпълнение от стомана в 

дъното са обособени удебелена периферна зона под корпуса, и по-тънка централна част. 
Обичайно листовете и детайлите в дъното са изпълнени както при стоманените вертикални 
цилиндрични резервоари. 

 
- цилиндричен корпус; 

Корпусът може да бъде от стоманобетон или от стомана, виж фиг.3.23. Последното 
решение е за предпочитане, тъй като стоманеният корпус е по-технологичен за изпълнение и при 
него не са необходими допълнителни мерки за водоплътност. 

Не е задължително дъното и корпусът да бъдат от един и същи материал. Срещат се 
изпълнени проекти, където корпусът е стоманен, а дъното – от стоманобетон. 

 
- горен опорен пръстен; 

Неговото предназначение е да осигурява неизменяемост на цилиндричната форма на 
корпуса в горния му край. 

 
- сферичен покрив 

Представлява гъвкава газоплътна мембрана, виж фиг. 3.24, прикрепена към горната част на 
корпуса. При протичане на ферментационните процеси в газхолдера се отделя газ, който се улавя 
и задържа от тази мембрана. В зависимост от количеството (налягането) на газа, мембраната има 
различна степен на повдигане. 
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Фиг. 3.23. Газхолдери с цилиндричен корпус и мембрана над него 

 
Фиг. 3.24. Покривни куполи от гъвкави мембрани 

 
Фиг. 3.25. Поддържаща купола мрежа 

- поддържаща мрежа, която е разположена под гъвкавия купол.  
Тя е закрепена за горния ръб на корпуса и към централна колона, виж фиг. 3.25. 

Предназначението ѝ е да поддържа мембраната и да не допуска тя да потъне в течността, когато 
в съда няма газ под налягане. 
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28.3. Оразмеряване на основните елементи на газхолдерите от гъвкава 
покривна мембрана 

По същество долният съд (чашата) представлява резервоар, който няма в горната си част 
твърд покрив. Оразмеряването му е аналогично на това, извършвано за отворени към 
атмосферата резервоари, но с отчитане на повишеното вътрешно налягане, предизвикано от 
съхранявания газ. 

29. Газхолдер, изграден изцяло от гъвкава мембрана 

При този тип газхолдери отново гъвкавата газоплътна мембрана е основен елемент. За 
разлика от по-горе описаните съдове, мембраната тук не е поставена върху цилиндричен 
стоманен или стоманобетонен съд. Тя се монтира директно върху стоманобетонна плоча, 
играеща едновременно роля на дъно и на фундамент. Газхолдерът има формата на част от сфера, 
виж фиг. 3.26. 

Налягането в мембранните газхолдери зависи от техния обем, но може да достигне до 50 
mbar, а обемът им – до 16 000 m3 [8].  

 

Фиг. 3.26. Газхолдер от полимерни материали 

1. Радарен нивомер 
2. Външна мембрана 
3. Вътрешна мембрана 
4. Входящ тръбопровод 

5. Невъзвратен клапан 
6. Вентилатор за въздух 
7. Анкери 
8. Стоманобетонна плоча 

9. Дъно 
10. Изходящ тръбопровод 
11. Предпазен клапан 

29.1. Основни елементи, които изграждат мембранните газхолдери 

Тук могат да бъдат изброени следните елементи [14]: 
а) външна мембрана – постоянно надута текстилна конструкция. Надуването се 

осъществява чрез вентилатори, които не работят непрекъснато.  
Външната мембрана трябва да може да понася както налягането на въздуха под нея, така и 

външните временни товари като вятър и сняг. По нея има добавено специално покритие, които я 
предпазва от UV - лъчи. Очакваният срок на експлоатация на мембраната в райони с високо ниво 
на UV - лъчи е 20 г.; 
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б) вентилатори – те следва да са с дебит 1,5 ÷ 2 пъти по-голям от консумацията на газ. По 
този начин се гарантира, че външната мембрана ще е постоянно надута; 

в) невъзвратен клапан – поставен е между въздушния вентилатор и газхолдера. Не 
позволява въздухът във външната мембрана да „избяга“ в атмосферата, когато вентилаторът не 
работи; 

г) вътрешна мембрана – гъвкав съд, съхраняващ газа и намиращ се във външната мембрана. 
С промяна на количеството газ се променя нейната форма и обем. Изработена е от същия плат, 
както и външната мембрана, но с намалена защита от UV - лъчи, тъй като не е изложена на 
същата същото количество слънчева радиация. 
 

В експлоатационно състояние вътрешната мембрана не е натоварена, понеже вътрешното 
налягане на съхранявания газ и външното - на въздуха под външната мембрана, са уравновесени. 
Независимо от това, вътрешната мембрана трябва да има същата якост както и външната – в 
случай на пробив и/или разкъсване на последната, цялото налягане на газа и външните 
въздействия от сняг и вятър, трябва да бъдат поети от вътрешната мембрана. 

д) мембрана по дъното – газоплътна мембрана, поставена върху стоманобетонната плоча. 
Тя е свързана с вътрешната мембрана чрез плътни шевове; 

е) тръбопроводи – необходими са два тръбопровода, единият от които подава газ към 
газхолдера, а другият – изпразващ го. Те са разположени под стоманобетонната плоча, 
успоредно един на друг. Краищата им „излизат“ в центъра на газхолдера. Тръбите имат лек 
наклон спрямо хоризонталната равнина, за да може да се извежда кондензата от тях; 

з) ултразвуков нивомер – поставен на върха на външната мембрана и измерва количеството 
газ в съда. 
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Глава 4 

Тръбопроводи 
Тръбопроводите са най-евтиният и лесен начин за транспорт на флуиди. Освен това те 

осигуряват голяма скорост на транспортиране на продуктите при ниска опасност от замърсяване 
на околната среда.  

Тръбопроводите датират от древността до днес. Първият известен тръбопровод е построен 
около 1 000 г пр. Хр. в Япония [6]. За направата на тръбите е използван бамбук. 

Известни са римските водопроводи (акведукти), които са доставяли вода за Рим. Те са 
построени за около 500 г. и общата им дължина достига 350 km. Малка част от тях (47 km) са 
били надземни. Останалата част е била построена под земята. 

Първият тръбопровод за нефт е построен през 1878 г за петролната компания „Nobel 
brothers“ в Баку [6]. Той е със следните параметри: 

- дължина на тръбопровода – 10 km; 
- външен диаметър на тръбите – 76 mm; 
- намаляване на стойността на транспорта – с 95%. 

 
Като пряк икономически резултат от неговото построяване може да се посочи, че 

тръбопроводът се е изплатил само за 1 г. 
Първият магистрален тръбопровод за керосин е построен през 1904 ÷ 1907 г. и е свързвал 

Баку с Батуми [5]. Дължината му е била 883 km. 

30. Основни термини 

30.1. Тръбопровод 

Тръбопроводът представлява система от тръби с всички свързани с тях междинни станции 
и оборудване. Простира се от източника на захранване (натоварване) до точката на доставка 
(разтоварване) [2]. Обичайно тръбите са под земята, но е възможно да имат надземни части, или 
изцяло да са надземни.  

30.2. Елементи на тръбопровода  

Основните елементи са: 
- тръби – биват горещовалцувани или студеноогънати. Последните могат да бъдат 

линейно (надлъжно) или спиралнозаварени; 
- принадлежности (фитинги) – фланци, колена, капаци (заглушки); 
- тръбопроводна арматура – вентили, клапани, шибъри; 
- компенсатори – устройства, които намаляват коравината на тръбопровода в 

надлъжна посока и които поемат линейните деформации в него, породени например 
от промяна в температурата; 

- механични части – помпи, компресори . Те осигуряват движението на флуида; 
- опори – елементи на тръбопровода, които понасят натоварването от него и го 

предават към земната основа. Биват подвижни и неподвижни. 

31. Класификация на тръбопроводите 

Стоманените тръбопроводи могат да бъдат класифицирани по следните критерии: 

31.1. Според тяхното местоположение: 
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- надземни, виж фиг. 4.1. Тръбите стъпват на отделни или непрекъснати опори над 
нивото на земята; 

- подземни – положени са в траншеи или тунели, намиращи се под нивото на земната 
повърхност; 

- подводни – разположени са по дъното на водоема, който пресичат. 

 
Фиг. 4.1. Надземен стоманен тръбопровод 

31.2. Според стойностите на налягането вътре в тръбопровода  

- напорни [4]; 
- безнапорни – налягането в тръбите е много малко, близко до атмосферното. 

31.3. Според вида на използваните тръби 

- шевни – тръбите са изпълнени от студеноогънати стоманени листове, които са 
заварени помежду си. Заваръчният шев може да бъде линеен (надлъжен) или 
спирален; 

- безшевни – технологията може да се прилага при тръби с малък диаметър.  

32. Трасе и композиция на тръбопроводите  

Всеки тръбопровод представлява линейно съоръжение с голяма дължина. Породените от 
температурните разлики деформации съвпадат с оста на трасето. Отчитайки ефекта от голямата 
дължина и температурните разлики се налага разделянето на трасето на температурни блокове. В 
тези блокове, предвид намалената им дължина, ефектите от топлинното свиване/удължаване на 
тръбопровода са по-малки. Въпреки това е необходимо тези деформации да бъдат „гасени“ чрез 
поставяне на компенсатори или самокомпенсация по границите на температурните блокове. 

При определяне на трасето на тръбопровода следните фактори следва да бъдат отчетени и 
анализирани [7]: 

- трасето на тръбопровода да има възможно най-малката дължина – по този начин се 
икономисват средства; 

- геоложки, хидроложки и корозионни условия по трасето; 
- местни изисквания за изграждането, експлоатацията и поддръжката на 

съоръжението; 
- наличие на препятствия по трасето на тръбопровода – естествени препятствия, други 

строителни обекти, чужди имоти; 
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- изисквания за опазване на околната среда – отчитане на ефектите от строителство на 
тръбопровода, дълготрайното му присъствие в района, възможностите за пробив, 
разливане и загуба на продукт. 

 
За оптимална композиция на стоманените тръбопроводи следва да бъдат взети предвид и 

изпълнени условията по-долу [4]: 
- ефектите от топлинните деформации по дължината на тръбопровода (сили, 

напрежения, премествания) да бъдат възможно най-малки; 
- да се поставят компенсиращи устройства, които да неутрализират топлинните 

деформации; 
- присъединяваните към основното трасе участъци от тръбопровода следва да се 

отделят от основното трасе чрез компенсиращи устройства и собствени крайни 
опори в мястото на присъединяване; 

- местата за промяна на направлението на трасето да се използват за самокомпенсация 
на осовите премествания; 

- праволинейните участъци на трасето се разделят на температурни блокове, в които 
има една неподвижна и множество подвижни опори. Дължината на температурния 
блок се определя в зависимост от способността на компенсиращото устройство да 
„гаси“ топлинните премествания. Тя може да бъде определена по следната формула: 

 t
KL



α.

c
b

 ,  (4.1) 
където Lb е дължината на температурния блок; 

Kc – изчислителната компенсираща способност на компенсатора; 
α – коефициентът на линейно температурно разширение на материала на тръбопровода; 
Δt – изчислителната стойност на разликата между температурата на монтажа на тръбите Тм 

и минималната Тmin или максималната Тmax температура на експлоатация. 
 
При подземните тръбопроводи и/или тези, имащи топлоизолация около тях, инспекцията 

ще бъде извършвана отвътре. Затова те трябва да бъдат проектирани така, че да има възможност 
в тях да бъдат поставени и движени устройства, чрез които те да бъдат инспектирани. При 
проектиране на тръбопровода за тези устройства, трябва да обърне внимание на следните 
фактори [7]: 

- осигуряване на места в тръбопровода, където тези устройства ще стоят, когато не са 
на инспекция, без да пречат на нормалната му експлоатация; 

- осигуряване на възможност за изнасяне и внасяне на тези устройства; 
- детайли на топлоизолацията, която ще трябва да се демонтира в зоната на внасяне и 

изнасяне на инспектиращите устройства; 
- посока на движение на инспектиращите устройства; 
- минимален радиус на огъване на тръбопроводите, така, че въпросните инспектиращи 

устройства да могат да преминават без да заклинват; 
- разстояние от местата на огъване до снажданията в тръбопровода; 
- максимални допустими промени в диаметъра на тръбопровода; 
- вътрешно покритие (боядисване). 

33. Натоварване на тръбопроводите 

33.1. Натоварване по време на експлоатация 

При оразмеряване на тръбопроводи за експлоатационно състояние, следните видове товари 
и въздействия би следвало да се вземат предвид, виж фиг. 4.2: 

а) вътрешно налягане (свръхналягане) в тръбопровода; 
б) подналягане в тръбите; 
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в) хидравлични удари – динамични въздействия, получаващи се в резултат от отваряне или 
затваряне на тръбопроводната арматура; 

г) собствено тегло на стоманената тръба; 
д) тегло на топлоизолацията около тръбата (ако има такава); 
е) собствено тегло на продукта вътре в тръбата; 
ж) земният натиск на почвата около тръбата (ако тръбопроводът е под земята); 
з) натоварване на превозни средства, преминаващи над трасето на тръбопровода; 
и) разликите в температурата: 

- между отделните части на тръбопровода (локална разлика); 
- денонощни или сезонни температурни разлики (глобална разлика). 

 
Фиг. 4.2. Товари в състояние на експлоатация 

й) товари от окачено оборудване и/или подпирания по дължината на тръбопровода; 
к) принудени деформации. Могат да се получат от: 

- неравномерно слягане и/или завъртане на опорите; 
- свличане на почвата. 

 
л) ветрово натоварване – такъв тип натоварване може да се появи само по откритите 

надземни части на тръбопровода; 
м) натоварване от сняг и/или лед – само по откритите надземни части; 
н) особени товари – пожар, взрив, удар от превозно средство, паднали предмети; 
о) натоварване от земетръс – съгласно указанията на БДС EN 1998-4:2006 [3]. 
 
Коефициентите за натоварване γF в експлоатационно състояние [2] са: 
γF = γF1 = 1,39 – за тръбопроводи в ненаселени райони; 
γF = γF2 = 1,50 – за тръбопроводи, пресичащи пътища, канали, реки, нямащи защита от 

заливане (наводняване); 
γF = γF3 = 1,80 – за тръбопроводи, пресичащи пътища, канали, реки, имащи защита от 

заливане (наводняване). 

33.2. Натоварване на тръбопровода по време на изпитването му 

След монтажа и свързването на всички елементи от тръбопровода, но преди въвеждането 
му в експлоатация, той трябва да бъде изпитан [7]. Целта на това изпитване е да се докаже, че: 

- вложените елементи са с достатъчна носеща способност; 
- съединенията между елементите са достатъчно плътни, така че да не се допуска теч 

на транспортирания флуид извън тръбопровода. 
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Обичайно изпитването на тръбопровода се прави чрез пълненето му с вода и нейното 
задържане за определено време, освен в следните случаи: 

- няма достатъчно количество вода; 
- изпитването с вода не е целесъобразно; 
- средноденонощната температура на околната среда по време на изпитването е много 

ниска и водата може да замръзне вътре в тръбопровода. 
 
Възможно е изпитването на тръбопроводите да бъде извършено и с други нетоксични 

течности или чрез използване на нагнетен въздух. 
Необходимото време за изпитване на тръбопровода след преставане на подаване на флуид 

и стабилизиране на температурата му е: 
- поне 1 ч за якостно изпитване на вложените компоненти; 
- поне 8 ч за откриване на течове. 

34. Основни изчислителни проверки на тръбопроводите 

При оразмеряване на елементите на тръбопроводите следва да бъдат направени проверки за 
крайно и експлоатационно гранични състояния. 

34.1. Проверки в крайно гранично състояние : 

34.1.1. Разрушаване на стената на тръбата 

Радиалното напрежение σθ,pr,Ed в стената на тръбата, дължащо се на вътрешното налягане в 
нея от съхранявания продукт, би могло да бъде определено по формулата: 
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, (4.2) 
където pid e максималната изчислителна стойност на вътрешното налягане от продукт в 
тръбопровода; 

pod – минималната изчислителна стойност на външното налягане. Ако тръбопроводът е 
надземен, може да се приеме, че pod = 0 

De – външният диаметър на тръбата; 
tcl – „чистата“ дебелина на стената. Определя се, като от номиналната дебелина се 

премахнат отрицателния допуск при валцуване и добавката за корозия. 
fy,nom – номиналната стойност на границата на провлачане. Приема се, че e равна на 

определените минимални стойности на границата на провлачане, т.е. fy,nom = fy,min 
γM0 – коефициентът на сигурност по материал. 
 
Формула (4.2) дава в първо приближение минимално необходимата дебелина на стената на 

тръбата от якостна гледна точка. 
Напреженията във всяка една точка от стената на тръбата трябва да удовлетворяват 

критерия за провлачане, съгласно Richard von Mises: 
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, (4.3) 
където σe,Ed е стойността на еквивалентното нормално напрежение в стената на тръбата; 

σx – нормално напрежение в стената на тръбата, по нейната ос (в меридианно направление); 
σθ – нормално напрежение в стената на тръбата, перпендикулярно на нейната ос (в 

радиално направление); 
τxθ – тангенциално (срязващо) напрежение в стената на тръбата. 
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34.1.2. Деформации на напречното сечение на тръбата 

Могат да имат няколко различни форми, виж фиг. 4.3, например прекомерна овалност, 
местна или обща загуба на устойчивост, имплозия от рязко снижаване на вътрешното налягане. 

 
Фиг. 4.3. Деформации на сечението на тръбата 

34.1.3. Умора на материала на тръбата 

Проявява се при дълготрайно променливо циклично натоварване. Различават се два вида 
разрушаване от умора – нискоциклично и високоциклично. Товарите (въздействията), които 
могат да доведат до циклична умора са: 

- промяна на налягането в тръбопровода; 
- изменение на температурата на тръбопровода; 
- завихряне на флуида вътре в тръбопровода. 

 
Проверката за разрушаване на тръбата от умора се извършват съгласно предписанията на 

стандарт БДС EN 1993-1-9:2005 [1]. 

34.1.4. Теч в тръбопроводите.  

Може да се получи по най-различни причини, част от които са: 
- недостатъчно притягане (притискане) на съединенията; 
- корозионни пробиви; 
- пукнатини в основния метал и/или в заваръчните шевове. 

34.1.5. Разрушаване на съединение (заваръчно или болтово) в тръбопровода; 

34.1.6. Загуба на носеща способността на опора на тръбопровода 

34.2. Експлоатационно гранично състояние 

Тръбопроводите следва да бъдат проверявани в експлоатационно състояние за удобство за 
експлоатация. Най-често извършваните проверки са: 

34.2.1. Деформации в тръбите, които влияят неблагоприятно на използването 
им 

Такива например са овализацията на напречното сечение и провисването от собствено 
тегло стоманена тръба и транспортиран флуид. 

34.2.2. Вибрации 

Често се причиняват от движението на флуида и/или от работата на механичните части. 
Вибрациите могат да влияят неблагоприятно както на самите тръбопроводи (циклична умора), 
така и на техните опори. 
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34.2.3. Шум 

Обичайно се получава от движението на флуида в тръбите и тръбопроводната арматура. 

34.2.4. Теч в тръбопроводите, който не е свързан с риск за тяхната сигурност 
или със замърсяване на околната среда 

35. Конструктивни изисквания към тръбите  

35.1. Отношение на De / tmin 

В зависимост от изчислителните стойности на границата на провлачане на стоманата в 
тръбите fy,d, това отношение е както следва [2]: 

- fy,d = fy / γM0 = 240 MPa → De / tmin ≤ 70 
- fy,d = fy / γM0 = 360 MPa → De / tmin ≤ 80 
- fy,d = fy / γM0 = 415 MPa → De / tmin ≤ 92 
- fy,d = fy / γM0 = 480 MPa → De / tmin ≤ 106, 

където De e външният диаметър на тръбата; 
tmin – минималната дебелина на стената на тръбата. 

35.2. Минимална дебелина на стената на тръбата 

Минималната дебелина на стената на тръбата tmin = 4,8 mm. 

35.3. Радиус на огъване 

Тръбите в тръбопроводите не трябва да бъдат огъвани с радиус R ≤ 20.De 

35.4. Разлика в сляганията на подземни тръбопроводи 

Разликата в сляганията на тръбопроводите в следствие уплътняване на почвата не трябва да 
надвишава стойността ds = 100 mm, виж фиг. 4.4. Неравномерното слягане следва да се изменя 
плавно от 0 до максималната стойност на слягането ds , и после отново до 0, на разстояние не по-
малко от 2l, където l = 20 m. 

 

Фиг. 4.4. Ограничения в неравномерното слягане 

35.5. Дебелина на почвеното покритие на подземни тръбопроводи 

В табл. 4.1 са посочени минималните дълбочини на поставяне на подземни тръбопроводи. 
Дебелината на почвеното покритие до горен ръб тръба не трябва да превишава 2,5 m. Този 

критерий може да не се прилага ако може да се докаже, че изчислителното налягане на почвата 
на ниво горен ръб тръба не превишава 65 kN/m2. 
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Таблица 4.1. Минимално почвено покритие върху тръбопроводите, BS EN 14161:2003 [7] 

Разположение Минимално почвено покритие, m 
Райони с ограничена или без човешка дейност 0,8 
Райони със земеделска дейност а) 0,8 
Канали, реки б) 1,2 
Трасета на пътен и жп транспорт в) 1,2 
Жилищни, търговски или промишлени райони 1,2 
Скалисти почви г) 0,5 

Дълбочината на почвеното покритие следва да бъде мерено от възможно най-ниската точка на земната 
повърхност до върха на тръбата, включително нейното покритие и целия прикачен инвентар. 
При почви с повдигане от замръзване може да има допълнителни изисквания към минималното 
почвено покритие. 

а) Почвеното покритие не трябва да бъде по-малко от дълбочината на нормална обработка. 
б) Да бъде мерено от най-ниската точка на очакваното легло. 
в) Да бъде измервано от дъното на водоотвеждащите канавки. 
г) Върхът на тръбата трябва да бъде най-малко на 0,15 m под повърхността на скалата 

35.6. Разлика между температурите на монтаж Тм и експлоатация 

Разликите между температурата на монтажа на тръбите Тм и минималната Тmin или 
максималната Тmax температура на експлоатация не трябва да надхвърлят 35 °С, т.е.: 
 Δt = TM - Tmin ≤ 35 °C (4.4) 
 Δt = Tmax - TM ≤ 35 °C (4.5) 

36. Конструиране на тръбопроводите 

При проектиране и конструиране на тръбопроводите се работи основно с три параметъра: 
- външен диаметър на тръбите De; 
- вътрешно свръхналягане в тръбопровода; 
- разстояние между опорите – този параметър се отнася за надземни тръбопроводи. 

 
Икономически най-изгодно е това подпорно разстояние, при което цената на тръбопровода 

между опорите е равна на цената на една подпора [4]. 

36.1. Съединяване на тръбите 

Тръбопроводите са съоръжения с много голяма дължина. Това налага техните елементи да 
бъдат снаждани помежду си на обекта, виж фиг. 4.5 

 
Фиг. 4.5. Разглобяемо монтажно снаждане на стоманени тръби 
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Монтажните съединения биват неразглобяеми, виж фиг. 4.6 и разглобяеми, виж фиг. 4.7.  
За намаляване на отпадъка се препоръчва да се използва цялата производствена дължина на 

тръбите. 

 
Фиг. 4.6. Неразглобяемо съединяване на тръби 

 

Фиг. 4.7. Разглобяемо съединяване на тръби 

1. Фланец 
2. Болт 
3. Гайка 

4. Шайба 
5. Уплътнение 
6. Тръба 

36.2. Компенсиране на температурните разлики 

Тръбопроводите не се експлоатират при постоянна температура. Нещо по-вече, много 
често температурата им на монтаж е различна от тази на експлоатация. Отчитайки и голямата им 
дължина, понякога достигаща стотици километри, по протежение на тръбопроводите е 
необходимо да се поставят устройства, компенсиращи промяната в дължината им. Тези 
устройства биват следните видове: 

36.2.1. Гъвкави – изкривяване на оста на трасето на 90° 

Прилага се при тръбопроводи с малки диаметри.  
Те възприемат линейните удължавания или скъсявания благодарение на еластичната 

деформация на огъване на специални участъци от тръбите. Тези участъци имат различна 
геометрична форма в план – Ω - образни (лирообразни), S - образни, П - образни и 
пръстеновидни, виж фиг. 4.8. 

От посочените по-горе компенсатори, П-образните са най-масово разпространени. Това се 
дължи на: 

- ниската им цена; 
- лекота на изработка и на монтаж; 
- голяма компенсираща способност - до 600 ÷ 700 mm [4]; 
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- лесна експлоатация. 

 
Фиг. 4.8. Гъвкави радиални компенсатори 

Гъвкави радиални компенсатори могат да се използват при всякакви налягания и 
температури. Те винаги се поставят да „работят“ в хоризонталната равнина. В краен случай, при 
липса на достатъчно място, те могат да бъдат поставени вертикално, но тогава в двете долни 
колена следва да се поставят източващи щуцери. 

Препоръчително е гъвкавите радиални компенсатори да се опират на поне три опори, като 
най-малко една от тях следва да е поставена в изкривената зона. По този начин се гарантира, че в 
тръбопровода няма да възникнат усукващи моменти. Присъединяването на тези компенсатори 
към тръбопровода често се осъществява чрез челни заваръчни шевове, но не е изключен и 
варианта за използване на фланцево съединение. 

За най-напрегнати зони на гъвкавите радиални компенсатори се считат най-отдалечените 
от оста на основното трасе. В тези зони натоварването от топлинно свиване/удължаване е 
циклично и поради тази причина заваряване в тях не се препоръчва. Разчленяване на тялото на 
компенсатора следва да се подбира така, че снаждането между елементите да бъде в зони с ниски 
напрежения. 

36.2.2. Осови (вълнови) компенсатори 

 
а) общ вид 

 
б) схема 

Фиг. 4.9. Осов (вълнов) компенсатор 
1. Фланец 
2. Болт 

3. Гайка 
4. Шайба 

5. Уплътнение 
6. Тръба 

7. Компенсатор 

 
Поставят се при тръбопроводи с външен диаметър на тръбите De > 100 mm [4]. 

Изменението на дължината на тръбите се компенсира посредством деформациите гъвкави 
пружиниращи елементи (вълни). Броят на вълните се избира в зависимост от необходимия 
размер (линейно преместване) за компенсиране, виж фиг. 4.9. Присъединяването на тези 
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компенсатори към тръбопровода се осъществява чрез фланцеви съединения или с челни 
заваръчни шевове. 

36.2.3. Салникови компенсатори 

Използват се при паро- и топлопроводи, така и при тръбопроводи, транспортиращи 
негорими флуиди [4]. Забранява се поставянето им в помещения, особено в случаите на 
транспортиране на отровни флуиди поради опасност от изтичане. Присъединяването на тези 
компенсатори към тръбопровода се осъществява чрез фланцеви съединения или с челни 
заваръчни шевове. Схема на типичен салников компенсатор е показана на фиг. 4.10. 

 

Фиг. 4.10. Салников компенсатор 

1. Фланец 
2. Т - образен болт 
3. Уплътнение 

4. Тръба 
5. Гайка 
6. Шайба 

36.3. Конструкция на опорите на тръбопроводите 

Надземните тръбопроводи се нуждаят от опори. Те закрепват тръбопроводите и предават 
усилията от тях към земната основа. Опорите могат да бъдат непрекъснати, по цялата дължина, 
или отделни, дискретни. За магистрални тръбопроводи, предвид големите диаметри на тръбите,  
се използва предимно непрекъснато опиране на тръбопроводите [5]. Полагането на 
тръбопроводите върху непрекъснати опори е благоприятно за статическите условия на работа на 
тръбата.  

При използване на профилирано земно легло за основа е препоръчително централният ъгъл 
на опиране върху земята да бъде 2α ≥ 90° (фиг. 4.11). При поставяне на тръбите върху корави 
бетонни или стоманобетонни опори централният ъгъл на опиране следва да бъде 2α ≥ 130°, виж 
фиг. 4.12. 

Отделните (дискретните) опори се поставят през определено разстояние, което се определя 
в зависимост от: 

- носеща способност на тръбите „работещи“ на огъване и/или осови сили; 
- провисване на тръбите; 
- носеща способност на почвата под опорите; 
- промяна в оста на тръбопровода - във вертикално и/или хоризонтално направление; 
- наличие на препятствия по трасето; 
- наличие на компенсиращи устройства. 
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Фиг. 4.11. Опиране на тръбопровода 
върху профилирано земно легло 

 
Фиг. 4.12. Опиране на тръбопровода 

върху непрекъсната стб. опора 

 
Опорите ограничават преместването в направление, напречно на оста на тръбопровода. В 

зависимост от възможността за надлъжно (осово) преместване, отделните (дискретните) опори 
биват: 

- неподвижни опори, виж фиг. 4.13; 
Този тип отделни опори поемат вертикалните, напречните и осовите усилия, възникващи в 

тръбопроводите. Те не позволяват никакво преместване на тръбите. За да не се предизвикват 
усилия от топлинните деформации се поставя по една неподвижна опора в температурен блок. 

 
Фиг. 4.13. Неподвижни опори 

- подвижни опори; 
Този тип отделни опори поемат вертикалните и евентуално напречните хоризонтални 

усилия, възникващи в тръбопроводите. Осигуряват свободно осово преместване на тръбата под 
влияние на топлинните деформации. Най-разпространен тип подвижна опора е плъзгащата се, 
виж фиг. 4.14. 

 
Най-големите разстояния между отделните (дискретните) опори на тръбопроводите са 

както следва [4]: 
- при De ≤ 88,9 mm – 4 m; 
- при 88,9 mm < De ≤ 139,7 mm – 5 m; 
- при 139,7 mm < De ≤ 406,4 mm – 6 m. 

 
При монтажа на тръбопроводите трябва да се осигури наклон на хоризонталните им 

участъци със стойност 1,5 / 100 към единия край. По този начин се осигурява цялостно източване 
на флуида в тръбопровода. 
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Фиг. 4.14. Различни реализации на подвижни опори 
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Глава 5 

Бункери и силози 
Бункерите и силозите представляват технологични съоръжения за съхраняване на насипни 

материали. Те намират широко приложение в каменовъглената, минно - металургичната, 
машиностроителната промишленост, кариерите за инертни материали, химическата 
промишленост, при производството на цимент и сухи строителни смеси. Най-широко 
разпространение имат металните бункери и силози, изградени от горещовалцувани листове и 
профили.  

37. Общи положения 

Предназначението на бункерите е напълно идентично с това на силозите. Разликата между 
тях е във височината на цилиндричното (призматичното) тяло. В [15] е даден следния критерий 
за разграничаване между бункери и силози: 

В мястото на снаждане на призматичното (цилиндричното) тяло и фунията, виж фиг. 5.1, се 
прекарва равнина, наклонена към хоризонталната под ъгъл, равен на естествения откос на 
насипания материал φr . Ако тази равнина пресече максималното ниво на запълване с материал 
вътре в пространството на съоръжението, то е бункер. Ако наклонената равнина пресече 
максималното ниво на запълване с материал извън пространството на съоръжението, то 
последното е силоз. 

 
Фиг. 5.1. Диференциация между бункер и силоз, съгласно [15] 

Важно е да се отбележи, че според европейския стандарт БДС EN 1991-4 [4] такова 
разделение на бункери и силози не съществува. Там всички съоръжения са наречени силози и в 
зависимост от отношението hc / dc, натоварването върху стените на силозите се определя по 
различен начин. Съгласно БДС EN 1991-4 [4] те биват: 

- стройни силози – при които 2,0 ≤ hc / dc ; 
- силози със средна стройност – при които 1,0 < hc / dc < 2,0 ; 
- ниски силози – при които 0,4 < hc / dc ≤ 1,0 ; 
- плоскодънни силози – при които дъното е плоско и hc / dc ≤ 0,4, 

където hc e разстоянието, мерено от нивото на прехода цилиндър - фуния до еквивалентната 
повърхност, виж фиг. 5.2; 

dc – характерен размер за вътрешността на напречното сечение на силоза. 
 
Когато стройността на силоза hc / dc ≤ 0,4 , съоръжението трябва да се класифицира като 

ниско, ако има фуния в основата си, или като плоскодънно, ако е с плоско дъно. 
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Силоз с аерирано дъно следва да се третира като строен, независимо от отношението hc / dc  

 
Фиг. 5.2. Форми на силози, основни означения на геометрични размери и налягане 

Стандарт БДС EN 1991-4 [4] налага следните ограничения при проектиране на силози 
(бункери): 

- възможните форми на напречните сечения са както са показани на фиг. 5.2г; 
- максималните геометрични размери са: 

цялостна височина на съоръжението hb < 100 m, виж фиг. 5.2а; 
максимален вътрешен размер (диаметър) dc < 60 m; 
отношението не трябва да надвишава hb / dc < 10; 
 

- преходът между цилиндричното тяло (призмата) и фунията лежи в една единствена 
хоризонтална равнина; 

- силозът (бункерът) не съдържа вътрешна конструкция като конус или пирамида, 
чиито връх е насочен нагоре, напречни греди и други подобни. Силозът с 
правоъгълна в план основа може да съдържа вътрешни връзки; 

- максималният размер на частиците на съхранявания насипен материал не трябва да е 
по – голям от 0,03.dc . 

38. Натоварване по бункерите и силозите 

При проектиране на стоманените бункери и силози е необходимо да бъдат отчетени всички 
товари и въздействия, които оказват влияние върху тях. Като технологични съоръжения, 
съхраняващи насипни продукти, при тях се появяват специфични товари, които липсват при 
жилищните сгради, при мостовете и при резервоарите. 

38.1. Постоянни товари 

38.1.1. Тегло на стоманената конструкция 

Собственото тегло на монтираната стоманена конструкция на съоръжението – фуния 
(плоско дъно), цилиндрично (призматично) тяло, покрив, стълби и парапети, люкове, щуцери и 
технологично оборудване. 
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38.1.2. Тегло на топлоизолацията 

Собственото тегло на поставената върху корпуса и/или покрива топлоизолация (в случай, 
че такава се предвижда по технологичен проект). 

38.2. Временни товари 

38.2.1. Натоварване от съхранявания насипен материал 

Първите експерименти за определяне на натоварването от насипен материал върху 
елементите на силоза (бункера) са били проведени още през втората половина на XIX-и век [23]. 
Резултатите от тях са показали следното: 

а) статичното налягане на насипния материал върху стените на силоза (бункера) не се 
променя линейно по височина, т.е. съществено се различава от налягането на течностите; 

б) налягането на продукта при пълнене е различно от това при изпразване. 
 
През 1895 г. е публикувана теорията на Janssen [18], който изглежда няма други доклади 

след това, но чиято теория е използвана във всеки стандарт и е цитирана в почти всеки документ, 
отнасящ се за силози. Тази теория е базирана на две прости предположения: 

а) налягането на продукта върху стената на силоза е свързано със средното вертикално 
налягане в материала на дадено ниво чрез коефициента за странично налягане K; 

б) между стената и продукта се осъществява чисто триене и то се реализира на всяко ниво, 
което води до модела на натоварване, показан на фиг. 5.3: 

 
Фиг. 5.3. Разпределение на налягането на продукта по Janssen 

Вижда се, че нарастването на налягането на продукта ph по стената постепенно затихва в 
дълбочина. Ако силозът е достатъчно строен, например в [24] се посочва съотношение hc/dc > 3, 
налягането ph ще достигне максималната си стойност и няма да нараства по-вече. Това означава, 
че от някаква дълбочина надолу ph = const , дори силозът да е многократно по-висок. Ефектът се 
дължи именно на триенето между продукта и стената, в резултат на което стената на силоза е 
натоварена на натиск и понася част от теглото на материала.  

За да обясни по-голямото налягане на продукта по време на изпразване, през 1956 г. 
Nanninga [19] предлага активният натиск на продукта при пълнене да се замени с пасивен при 
изпразване. Според неговата теория промяната в налягането е плавно, случва се в крайна 
височина на силоза, виж фиг. 5.4б. По-късно теоретиците Arnold & McLean 1976, Jenike et al. 
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1973, Walker 1966, Walters 1973 вземат идеята на Nanninga и опростяват прехода до рязък скок 
[21], водещ до много високи прогнозни стойности на местно налягане при изпразване, виж фиг. 
5.4в. Екстремното местно налягане е осесиметрично, т. е. равномерно в план. 

 
Фиг. 5.4. Промяна в налягането на продукта при преход от пълнене (покой) в изпразване  

Отношението между максималната стойност на симетричното налягането на продукта при 
изпразване pe и симетричното налягане при пълнене (покой) pf е широко използвана променлива 
при проектирането на силози. Определя се чрез израза: 
 Ce = pe / pf . (5.1) 

Следвайки идеята за рязък скок в налягането на продукта при преход от пълнене (покой) в 
изпразване, виж фиг. 5.4в, би следвало Ce ≈ 6 [21]. До момента такъв рязък скок не е доказан 
експериментално, което е довело до промяна в теориите за поведението (налягането) на продукта 
при изпразване. 

При по-късните натурни изследвания, при които са поставяни по няколко датчика на една 
височина по обиколката на силоза се установява, че налягането на продукта не е еднакво в план, 
т.е. то не е симетрично спрямо вертикалната ос. Тази асиметрия предизвиква огъващи моменти в 
цилиндричното тяло.  

Различната стройност на вертикалното тяло на силоза (отношение hc / dc , виж фиг. 5.2), 
геометрията на изпразващата фуния, устройствата за разтоварване и видът на съхранявания 
насипен материал могат да доведат до различни форми на изтичане на продукта, виж фиг. 5.5. 
Всяка форма на изтичане е свързана с различно натоварване по елементите на силоза.  

При масовото изтичане цялото количество съхраняван продукт напуска съоръжението само 
под действие на силите на гравитацията. При фуниевидно изтичане, било то тръбовидно или 
смесено, близо до фунията и/или около вертикалните стени остава продукт, който не изтича (не 
се разтоварва) от самосебе си. Този остатъчен материал може да остане там за много дълго 
време, дори когато съоръжението периодично се пълни и се изпразва. Ако разтоварването се 
осъществява само под действието на гравитацията е възможно остатъчните количества никога да 
не бъдат извадени навън. А те, реално погледнато, намаляват работния обем на съоръжението. 
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Фиг. 5.5. Основни форми на изтичане на продукта 

При силози (бункери), в които изтичането е масово, моделът на изпразване не се променя 
във времето, т.е. то винаги е масово. При съоръжения с фуниевидно изтичане, моделът на 
изпразване се променя с изменение на височината на продукта, виж фиг. 5.9. Например, когато 
височината на съхранявания продукт е над определена критична стойност, изтичането ще е 
смесено. Когато височината на запълване е под критичната стойност, изтичането ще е 
тръбовидно. 

Когато има изискване силозът (бункерът) да се изпразва (разтоварва) напълно от самосебе 
си, без допълнителни механични и/или пневматични операции, ъгълът α между стената на 
фунията и хоризонталната равнина, виж фиг. 5.2, следва да бъде по-голям от [22]: 
 α > φwh + 10°,  (5.2) 
където φwh е ъгълът на триене между стената на изпразващата фуния и насипния материал с едри 
частици. 

От тук следва, че ъгълът между вертикалната ос и стената на фунията β, виж фиг. 5.2, 
следва да удовлетворява неравенството: 
 β < 80° – φwh (5.3) 

При материали с малки или нулеви стойности на кохезия, за цялостното изпразване на 
силоза е достатъчно неравенство (5.2) да бъде удовлетворено с малко. При продукти, съдържащи 
прах или подобни фини частици, последните се плъзгат трудно по повърхността на фунията, 
което води до задържането им като тънък филм по нея. Този филм рязко повишава коефициента 
триене на продукта по стената на фунията. В резултат, ако е избран ъгъл на наклона α ≈ φwh + 
10°, може да се получи задържане на продукт и съоръжението да не се изпразни напълно [22]. 

В стандарт БДС EN 1991-4:2006, Приложение F, е посочена друга възможност за 
определяне на вида изтичане на материала, виж фиг. 5.6. 

Моделът на изпразване на силоза (бункера) определя последователността, в която 
продуктът ще напуска съоръжението. При масовото изтичане материалът, който първи е 
постъпил вътре, първи ще бъде изваден навън. При фуниевидно изтичане по-късно добавеният 
продукт ще напусне силоза (бункера) по-рано.  
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Фиг. 5.6. Условия, при които може да настъпи масово или фуниевидно изтичане  

на продукта при конични или фуниевидни бункери 

Моделът на изпразване силно влияе на разпределението на налягането по стените на 
съоръжението. Например, когато изтичането на продукта винаги е тръбовидно, и то винаги е във 
вътрешността на насипния материал, виж фиг. 5.7а и б, налягането по елементите на силоза 
(бункера) при изпразване не са по-големи от тези при пълнене. Тук конструктивните решения се 
получават по-икономични, с по-малък разход на стомана. Вътрешно тръбовидно изтичане 
обикновено се наблюдава при ниските силози (бункери) с осесиметрично гравитационно 
изпразване или силози (бункери) с механични системи за разтоварване през върха. 

 
Фиг. 5.7. Форми на тръбовидно изтичане на продукта 

Ексцентрично изпразване, каквото е показано на фиг. 5.7в, г или на фиг. 5.8б, в основно се 
получава по следните причини: 

а) изходящият отвор на фунията е разположен несиметрично; 
б) материалът има различни свойства в различните зони на силоза (бункера). 
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Масово изтичане на продукта следва да се осигурява когато: 
а) трябва да се избягва продължително съхранение на продукта; 
б) хомогенността на продукта, който напуска силоза (бункера), е жизненоважна; 
в) необходимо е дебитът при свободно изпразване да бъде постоянен, без значителни 

отклонения. 
 
При проектиране на силози с масово изтичане трябва да бъде отчетено следното: 
а) в следствие триенето метал – продукт, стоманата на стените и фунията на съоръжението 

бързо се износва; 
б) в следствие повишената височина на падане на продукта са възможни различни повреди 

по фунията и долните пояси на стената; 
в) при средно стръмни фунии следва да се предвиди възможността за използване на 

разтоварващи механизми. 

 
Фиг. 5.8. Форми на смесено изтичане на продукта 

Фуниевидно изтичане на продукта следва да се търси когато [22]: 
а) при триенето си по стената материалът е силно податлив на триене или деградация, а 

това не е приемливо за клиента; 
б) съхраняваният материал е силно абразивен и за предпазване на основния метал на 

съоръжението може да се наложи поставяне на скъпо вътрешно покритие; 
в) съхраняваният продукт е свободно течащ; 
г) материалът съдържа големи парчета (буци) или пък се пълни прекалено бързо, при което 

ударите върху фунията могат да доведат до големи усилия в нея; 
д) вариациите в скоростта на изпразване, в разслояването на продукта и продължителното 

съхранение на част от него не чак толкова важно. 
 
Когато много стройна силозна клетка се пълни несиметрично, или когато разслояването в 

нея може да доведе или до различна плътност на материала в различните части на силоза, или до 
насипни материали без кохезия, нерегулярността в свойствата на материала може да предизвика 
несиметрично тръбовидно, виж фиг. 5.7в, г, или смесено изтичане, виж фиг. 5.9г, с изместване на 
ефективната фуния към вертикалната стена. Тези форми на изтичане са най-опасни за силозната 
конструкция, тъй като предизвикват несиметрично налягане по елементите на съоръжението.  
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Следва да се отбележи, че отношението hc / dc (стройността) на силоза (бункера) оказва 
много сериозно влияние върху уплътняването на продукта по височина, което може да доведе до 
ексцентрично изтичане дори когато съоръжението е изцяло симетрично, виж фиг. 5.9. 

 
Фиг. 5.9. Форми на фуниевидно изтичане на продукта, 

зависещи от стройността на съоръжението 

При определяне на натоварването на насипните материали върху съоръженията съгласно 
стандарт БДС EN 1991-4 [4], трябва да се използват различни по строгост класове по оценка на 
въздействията. Тези класове са посочени в табл. 5.1: 

Таблица 5.1. Класификация на силозите според оценката на въздействията [5] 

Клас по оценка на 
въздействията Описание 

Клас 1 (ААС 1) Силози с капацитет под 100 тона. 
Клас 2 (ААС 2) Всички силози, които не са клас 1 и 3. 

Клас 3 (ААС 3) 

Силози с капацитет над 10 000 тона. 
Силози с капацитет над 1 000 тона, при които настъпва някоя от следните 
изчислителни ситуации: 
а) нецентрично изпразване при e0 / dc > 0,25, виж фиг. 5.2 ;

 б) ниски силози с ексцентрицитет на върха на купчината от насипания материал 
et / dc > 0,25 

 
Посоченото в табл. 5.1 диференциране е направено във връзка с неточностите при 

определяне на въздействията. Правилата за малки силози са опростени и в посока на 
сигурността, тъй като те притежават по-голяма коравина, а високата стойност за изпитване на 
материалите не е оправдана. 

При проектиране винаги може да се приеме по-висок клас по оценка на въздействията. 
 
Определянето на натоварването от съхранявания продукт върху елементите на 

съоръжението следва да бъде насочено към достигане до основните случаи на натоварване, 
които водят до различни гранични състояния: 

- най-големите стойности на нормалното налягане ph върху вертикалната стена; 
- най-големите стойности на силите на триене pw върху вертикалната стена, които 

водят до максимални натискови усилия в нея; 
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- най-големите стойности на вертикалното налягане pv върху дъното на силоза 
(бункера); 

- максимално натоварване върху изпразващата фуния. 
 
Всяко едно от описаните по-горе случаи на натоварване се получава като резултат от 

използване на група от съвместими стойности на характеристиките на насипния материал μ, Κ и 
φi . Резултантните гранични състояния съответстват на едно определено състояние на продукта. 
За целта трябва да са известни минималните и максималните характеристични стойности μ, Κ и 
φi на продукта. Стойността на всяка параметър, който трябва да се приема за всеки от случаите 
на натоварване, посочени по-горе, е даден в табл. 5.2 и табл. 5.3: 

Таблица 5.2. Стойности на параметрите на материала μ, Κ и φi, които трябва да се използват за 
достигане до основните случаи на натоварване по вертикалната стена [4] 

Предназначение 

Характеристични стойности на параметрите на материала, 
които трябва да се използват 

Коефициент  
на триене върху 

стената μ 

Коефициент  
за странично 
налягане К 

Ъгъл на вътрешно 
триене φi 

Максимално нормално налягане ph 
върху вертикалната стена долна горна долна 

Максимално триене pw върху 
вертикалната стена при приплъзване горна горна долна 

Максимално вертикално натоварване 
pv върху фуния или дъно на силоза долна долна горна 

Таблица 5.3. Стойности на параметрите на материала μ, F и φi, които трябва да се използват 
 за достигане до основните случаи на натоварване по стената на фунията [4] 

Предназначение 

Характеристични стойности на параметрите на материала, 
които трябва да се използват 

Коефициент на 
триене върху 

стената μh 

Коефициент  
за налягане  

по фунията F 

Ъгъл на вътрешно 
триене φi 

Максимално нормално налягане pn 
върху фунията при пълнене 

долна стойност  
за фунията долна долна 

Максимално нормално налягане pn 
върху фунията при изпразване 

долна стойност  
за фунията горна горна 

 
При ползване на табл. 5.2 и табл. 5.3 трябва да бъдат взети предвид следните забележки: 
а) тъй като материалът ще се разруши във вътрешността си, ако приплъзването му в 

контакта със стената на силоза (бункера) води до по-голямо тангенциално напрежение, 
отколкото вътрешното триене може да издържи, винаги трябва да е изпълнено φwh ≤ φi . Това 
означава, че при всички изчисления коефициентът на триене на материала по стената не трябва 
да се приема по-голям от tg φi , т.е. винаги μ = tg φw ≤ tg φi . 

б) нормалното налягане на продукта върху фунията pn обикновено достига максималната 
си стойност когато триенето по стената на фунията pt е по-малко, тъй като тогава общото 
натоварване върху фунията се поема чрез триенето по стените и. 

 
Използваните по – горе символи за параметрите на материала означават: 
μ = tg φw е коефициент на триене на съхранявания продукт по вертикалната стена; 
μh = tg φwh – коефициент на триене на съхранявания продукт върху стената на фунията; 
K – характеристична стойност на коефициента за странично налягане върху вертикални 

стени. За различните материали се отчита от БДС EN 1991-4, Приложение Е [4]; 
F – характеристична стойност на коефициента за налягане върху фунията; 
φi – характеристичната стойност на ъгъла на вътрешно триене на насипен материал с едри 

частици при натоварване; 
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в които φw е ъгълът на триене между вертикалната стена на силоза (бункера) и насипния 
материал с едри частици; 

φwh – ъгълът на триене между стената на изпразващата фуния и насипния материал с едри 
частици. 

 
Чрез описаните в стандарт БДС EN 1991-4 процедури се определят средните стойности на 

параметрите на материала – μm, Κm и φim . За получаване на характеристичната горна или долна 
стойност на μ, Κ и φi , средната стойност μm, Κm и φim трябва да се умножи или раздели чрез 
преводния коефициент α, виж табл. 5.4. 

Преводният коефициент α представлява разликата между средната и характеристичната 
стойност на съответната характеристика на насипния материал. Приема се не по-малък от: 

αγ ≥ 1,10 – за обемното тегло на материала; 
αμ ≥ 1,10 – за коефициента на триене на продукта по стената; 
αK ≥ 1,10 – за коефициента за странично налягане; 
αφ ≥ 1,10 – за ъгъла на вътрешно триене,  

освен ако една по-малка стойност може да бъде уточнена чрез изпитвания и оценка, извършени 
съгласно Приложение С на стандарт БДС EN 1991-4 [4]. 

Таблица 5.4. Определяне на горната и долната характеристична стойност 
 на параметрите на продукта μ, Κ и φi 

Средна стойност Горна характеристична 
стойност 

Долна характеристична 
стойност 

μm μ = αμ.μm μ = μm / αμ 
Κm K = αK. Km K = Km / αK 
φim φi = αφ.φim φi = φim / αφ 

 
Силозите (бункерите), които са клас 1 по оценка на въздействията, виж табл. 5.1, може да 

се изчисляват за една единствена усреднена стойност на коефициента на триене на продукта по 
стената μm, коефициента за странично налягане Km и на ъгъла на вътрешно триене φim на 
съхранявания насипен материал. 

Общите формули за определяне на натоварването от съхраняван продукт върху елементите 
на силоза (бункера) трябва да се използват при следните изчислителни състояния: 

а) натоварване от съхраняван продукт по време на пълнене на съоръжението; 
б) натоварване от съхраняван продукт по време на изпразване на съоръжението. 
 
Натоварването върху вертикалните стени на силозите (бункерите) се състои от симетрично 

спрямо вертикалната ос натоварване, и свободно натоварване, наричано местно натоварване. 
Симетричното и местното натоварване действат едновременно. 

38.2.2. Свръхналягане 

Това е получаващото се по технологични причини надналягане над повърхността на 
съхранявания продукт. Обикновено възниква при пълнене на силозите. 

38.2.3. Подналягане (вакуум) 

Получаващото се по технологични причини подналягане над повърхността на 
съхранявания продукт. Обикновено се отчита при изпразване на силозите. 

38.2.4. Подвижни товари 

Представлява товарите от хора и временно оборудване по стълби, площадки и по покрива. 
Техните стойности се определят съгласно БДС EN 1991-1-1 [1], освен ако изрично не се задават 
от възложителя на проекта. 
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38.2.5. Сняг 

Стойностите на натоварването от сняг по покрива на силоза (бункера) са в зависимост от 
района на изграждане. Определят се съгласно БДС EN 1991-1-3 [2] и националното приложение 
на стандарта. 

38.2.6. Вятър 

Стойностите на натоварването от вятър по изпразващата фуния, корпуса и покрива на 
съоръжението се определят съгласно БДС EN 1991-1-4 [3] и националното приложение към 
стандарта. В стандарт БДС EN 1993-4-1 [10] е предоставена допълнителна информация, 
отнасяща се за разпределението на налягането от вятър по вертикални цилиндрични черупки. 
При отделно стоящи, затворени с покрив силози, може да се определя по формулата: 

 

   

   4θcos..05,014,03θcos..05,036,0

2θcos..20,004,1θcos..04,028,0.16,054,0
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ccc
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, (5.4) 
където dc e диаметърът на цилиндричното тяло на силоза; 

H – общата височина на съоръжението, виж фиг. 5.10. 

 
Фиг. 5.10. Силоз, подложен на ветрово въздействие 

При силози с отношение H/dc < 0,5 се приема H/dc = 0,5. 
 
На фиг. 5.11 е показано изменението на ветровото налягане върху половината от 

цилиндричната черупка в план. 

 
Фиг. 5.11. Изменение на ветровото налягане върху половината  

от обиколката на самостоятелна цилиндрична черупка [10] 
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Изменението на разпределението на налягането от вятър по обиколката на вертикални 
цилиндрични черупки в група, виж фиг. 5.12, може да се определи по формулата: 

 

         

   10.θcos.07,08θcos.09,0
6θcos.13,04θcos.13,03θcos.05,02θcos.27,0θcos.60,020,0p



C

 (5.5) 

 
Фиг. 5.12. Изменение на ветровото налягане върху половината 

от обиколката на цилиндричен силоз в група 

Положителните стойности за Cp, определени по формули (5.4) или (5.5) означават, че 
ветровото налягане действа навътре, към средата на цилиндричната черупка. 

Когато цилиндричният силоз (бункер) не е затворен отгоре с покрив, към горе 
определените стойности за Ср трябва да се добавят допълнителни постоянни стойности на 
коефициентите за вътрешно налягане ΔСр, чрез които се увеличава насоченото навътре нетно 
налягане на силоза: 

а) при отворен отгоре силоз (бункер) – ΔСр = + 0,6 ; 
б) при вентилиран силоз, в който отворът в стената е малък – ΔСр = + 0,4 . 

 
Тъй като допълнителните коефициенти ΔСр са положителни, т.е. налягането действа 

навътре, резултантната на външното и вътрешното ветрово налягане по корпуса откъм 
подветрената страна е близка до нула [10]. 

38.2.7. Усилия от захранващите и/или изпразващите устройства  

В местата на закрепване на тези устройства към бункера (силоза) възникват допълнителни 
местни усилия, породени от тези устройства. 

 
Стойностите на коефициента на натоварване за временен товар върху бункера (силоза) се 

приема γFρ = 1,5, когато това е неблагоприятно за конструкцията. Когато временното въздействие 
е благоприятно – γFρ = 0,0. 

38.3. Особени товари 

Особено е това въздействие, което е малко вероятно да възникне в проектния 
експлоатационен срок на дадена конструкция. Обикновено то има неголяма продължителност, 
но е със значителна големина В много от случаите може да се очаква, че ако не бъдат взети 
подходящи мерки, особените въздействия ще доведат до аварийно състояние на съоръжението. 

38.3.1. Сеизмични товари  
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В бункери и силози, които са построени в земетръсни райони, могат да възникнат усилия от 
сеизмично въздействие. Тези усилията се определят съгласно предписанията на стандарт БДС 
EN 1998-4 [12]. 

38.3.2. Пожар 

Топлинното натоварване върху стоманената конструкция на съоръжението, предизвикано 
от пожар в него или в съседен бункер (силоз). 

38.3.3. Експлозия  

При съхраняване на някои материали, като брашно, въглища, е възможно те да се 
самозапалят спонтанно, след което следва взрив. Необходимо е да се вземат мерки за 
предотвратяване и/или минимизиране на ефектите от възможната експлозия. 

38.3.4. Удар от превозно средство 

При разтоварване на съоръжението чрез автомобилен транспорт, който преминава под 
бункера (силоза), е препоръчително да се изследва възможността за удар на превозното средство 
в носещата конструкция. 

38.4. Натоварване от съхраняван продукт върху вертикални стени при стройни 
силози (hc/dc ≥ 2,0) 

38.4.1. Натоварване върху вертикални стени при пълнене  

а) симетрично натоварване при пълнене и по време на съхраняване на продукта 
Симетричното налягане от съхраняван продукт по вертикалните стени има вида, показан на 

фиг. 5.13. Стойностите на хоризонталното налягане phf, сцеплението при триене по стената pwf и 
вертикалното налягане pvf на произволна дълбочина z се определят чрез формулите по-долу: 

 )(.)( Jhohf zYpzp  ; (5.6) 

 )(.μ.)( Jhowf zYpzp  ; (5.7) 
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vf zY

K
pzp 

, (5.8) 
където: 

 oho .γ. zKp  ; (5.9) 
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, (5.11) 
в които γ е характеристична стойност на обемното тегло на продукта; 

μ – характеристичната стойност на коефициента на триене по стена при насипен материал, 
който се плъзга по вертикалната стена; 

z – дълбочината под еквивалентната повърхност на насипния материал, виж фиг. 5.13; 
A – площта на напречното сечение на силоза в план; 
U – вътрешната обиколка на напречното сечение на силоза в план; 
K – характеристичната стойност на коефициента за странично налягане , виж Табл. Е.1 от 

стандарт БДС EN 1991-4:2006 [4]. 



186 

 
Фиг. 5.13. Симетрично налягане върху вертикални стени при пълнене 

Характеристичната стойност на резултантната вертикална сила на натиск в стената nzsk(z) за 
единица дължина от обиколката на силоза след напълване, на произволна дълбочина z се 
определят чрез израза: 

 
   (z).z-z.μ.)( Joho

0
wfzsk Ypdzzpzn

z

 

, (5.12) 
Също така трябва да се отбележи, че и други натоварвания, като местно натоварване от 

продукт, могат да предизвикат допълнителни вертикални натискови усилия в стената. 
 
б) несиметрично (местно) натоварване при пълнене 
Местното натоварване при пълнене се използва за представяне на случайни 

несиметричности на натоварването от продукт. То е съставено само от нормални налягания. При 
изчисленията не е необходимо да се разглеждат промени в сцеплението при триене, които са 
свързани с промяната на налягането на продукта върху стената. 

Базовата стойност на местното налягане по вертикалната стена по време на пълнене ppf се 
определя по формулата: 

 hfpfpf .pCp  , (5.13) 
където phf = phf(zp) е стойността на симетричното хоризонтално налягане по стената на силоза на 
височина zp, виж фиг. 5.14; 
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, (5.14) 
в която Cop е базовият коефициент за местно натоварване от насипен материал, виж Табл. Е.1 от 
стандарт БДС EN 1991-4:2006 [4]; 

 
c

f.2
d
eE  , (5.15) 

където ef e максималният ексцентрицитет на върха на купчината материал по време на пълнене, 
виж фиг. 5.2б. 

В случай, че по (5.14) за Cpf се получават отрицателни стойности, се приема Cpf = 0. 
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Фиг. 5.14. Местно натоварване върху вертикални стени при пълнене 

на тънкостенни силози, които са кръгли в план 

Височината s на местното натоварване по корпуса, виж фиг. 5.14, се изчислява чрез израза: 

 
c

c .1963,0
16

.π dds 
 . (5.16) 

При тънкостенни кръгли силози, т.е. при съоръжения с dc/t > 200, от класове 2 и 3 по 
оценка на въздействията, изменението на местното налягане по обиколката на силоза се променя 
както следва, виж фиг. 5.14: 

  θcos.pfpfs pp  , (5.17) 
където θ е ъгловата координата по обиколката, виж фиг. 5.14. 

 
Общата хоризонтална сила Fpf върху тънкостенен кръгъл силоз от местното натоварване 

при пълнене се определя както следва: 

 2
π... cpfpf dspF 

 . (5.18) 
Височината zp за прилагане на местното натоварване зависи от начина на изпълнение на 

вертикалната стена и от класът по оценка на въздействията:  
- при изпълнени чрез заваряване силози, които са клас 2 по оценка на въздействията, 

височината zp е по-малкото от: 

 




c

o
p .5,0

min
h

z
z

 (5.19) 
 

- при силози от клас 2 по оценка на въздействията, които са изпълнени с помощта на 
болтове или нитове, местното натоварване ppfs следва да се разглежда като действащо 
на произволна дълбочина; 

- при силози от клас 3 по оценка на въздействията, местното натоварване ppfs следва да 
се разглежда като действащо на произволна дълбочина. 

 
Местно натоварване при пълнене може да се пренебрегне в следните случаи: 

- при силози от клас 1 по оценка на въздействията; 
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- при силози, които са използвани за съхраняване на прахообразни материали, които са 
аерирани по време на пълнене. 

 
Фиг. 5.15. Местно натоварване върху вертикални стени 

на тънкостенни силози, които са некръгли в план 

При стройни силози с некръгло очертание в план, и които са класове 2 или 3 по оценка на 
въздействията, местното натоварване ppf,nc при пълнене може да се представи като увеличение на 
симетричното налягане ppf. То има височина s, виж фиг. 5.15, чиято стойност е определена по 
формула (2.16). Големината на нарастването се определя чрез израза: 

 pfncpf, .36,0 pp   (5.20) 
Местното натоварване ppf,nc се прилага на произволна дълбочина по вертикалната стена на 

силоза. 

38.4.2. Натоварване върху вертикални стени при изпразване на продукта 

а) симетрично натоварване 
В процеса на изпразване на стройните силози е възможно налягането от съхраняван 

продукт временно да нарасне, т. е. да е по-голямо от налягането при пълнене или съхранение. 
Съгласно стандарт БДС EN 1991-4 [4] нарастването на налягането при всички класове по оценка 
на въздействията се определят както следва: 

    zpCzp hfhhe . ; (5.21) 

    zpCzp wfwwe . , (5.22) 
където phe(z) e стойността на хоризонталното налягане при изпразване на продукта, виж фиг. 
5.16; 

pwe(z) – стойността на силата на триене по стената на произволна дълбочина z. 
Ch – коефициентът за хоризонтално налягане при изпразване; 
Cw – коефициентът за сцепление при триене по стената при изпразване. 
 
При силози от всички класове по оценка на въздействията, които се разтоварват от върха, 

т.е. няма изтичане на складирания материал, стойностите на коефициентите са Ch = Cw = 1,0. 
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При стройни силози, които са класове 2 или 3 по оценка на въздействията, коефициентите 
Ch и Cw се приемат както следва: 
 Ch = Co = 1,15; (5.23) 
 Cw = 1,10,  (5.24) 
където Co е коефициентът за изпразване на всички видове насипни материали. 

 
Фиг. 5.16. Симетрично налягане върху вертикални стени при изпразване 

При стройни силози, които са клас 1 по оценка на въздействията, коефициентите Ch и Cw се 
изчисляват по формулите: 
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 ,  (5.26) 
където Cop е базовият коефициент за местно натоварване от насипен материал, виж Табл. Е.1 от 
стандарт БДС EN 1991-4:2006 [4]; 
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e
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e , (5.27) 

в която ef e максималният ексцентрицитет на върха на купчината материал по време на пълнене, 
виж фиг. 5.2б. 

eo – ексцентрицитетът на центъра на отвора за изпразване. 
 
Характеристичната стойност на резултантната вертикална сила на натиск в стената nzsk(z) за 

единица дължина от обиколката на силоза по време на изпразване, на произволна дълбочина z , 
се определят чрез израза: 

 
   (z).z-z..)( Johow

0
wezsk Yμ.pCdzzpzn

z

 

 (5.28) 
Трябва да се отбележи също, че и други натоварвания, като местно натоварване от продукт, 

могат да предизвикат допълнителни вертикални натискови усилия в стената. 
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б) несиметрично (местно) натоварване по стената 
Местното натоварване при изпразване се използва за представяне на случайни 

несиметричности на натоварването от продукт по време на изпразване, както и 
несиметричността на отворите за изпразване, виж фиг. 5.2б. То е съставено само от нормални 
налягания. При изчисленията не е необходимо да се разглеждат промени в сцеплението при 
триене, които са свързани с промяната на налягането на продукта върху стената. 

Местно натоварване при пълнене може да се пренебрегне при силози, които са от клас 1 по 
оценка на въздействията; 

Базовата стойност на местното налягане по вертикалната стена по време на изпразване ppe 
се определя по формулата: 

 hepepe .pCp  , (5.29) 
където phe = phe(zp) е стойността на симетричното хоризонтално налягане по стената на силоза на 
височина zp, виж фиг. 5.17; 

 
Фиг. 5.17. Местно натоварване върху вертикални стени при изпразване 

на тънкостенни силози, които са кръгли в план 

когато е изпълнено hc/dc > 1,2 , коефициентът Cpe се определя по формула (5.30): 

  





































 1.5,1
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1..21..42,0 d
h

eECC  . (5.30) 

когато hc/dc ≤ 1,2 , коефициентът Cpe е равен на по-голямата стойност, определена чрез 
формули (5.30) и (5.31):  
 Cpe = 0,272.Cop.(hc/dc -1 + E) (5.31) 
в която: 

 c

.2
d
e

E 

, (5.32) 
където e се определя по формула (5.27). 
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В случай, че по формулите по-горе за Cpе се получават отрицателни стойности, се приема 
Cpе = 0. 

 
Височината s на местното натоварване по корпуса, виж фиг. 5.17, се определя съгласно 

формула (5.16). 
При тънкостенни кръгли силози, т.е. при съоръжения с dc/t > 200, от класове 2 и 3 по 

оценка на въздействията, изменението на местното налягане по обиколката на силоза се променя 
както следва, виж фиг. 5.17: 

  θcos.pepes pp  , (5.33) 
където θ е ъгловата координата на обиколката, виж фиг. 5.17. 

 
Общата хоризонтална сила Fpе върху тънкостенен кръгъл силоз от местното натоварване 

при изпразване се определя както следва: 

 2
π... cpepe dspF 

 . (5.34) 
Височината zp за прилагане на местното натоварване при изпразване зависи от начина на 

изпълнение на вертикалната стена и от класът по оценка на въздействията:  
- при изпълнени чрез заваряване силози, които са клас 2 по оценка на въздействията, 

височината zp е по-малкото от: 
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z

 . (5.35) 
- при силози от клас 2 по оценка на въздействията, които са изпълнени с помощта на 

болтове или нитове, местното натоварване ppes следва да се разглежда като 
действащо на произволна дълбочина; 

- при силози от клас 3 по оценка на въздействията, местното натоварване ppes следва да 
се разглежда като действащо на произволна дълбочина. 

 
При стройни силози с кръгло очертание в план, и които са класове 2 или 3 по оценка на 

въздействията, където е изпълнено някое от следните условия: 
- ексцентрицитетът на отвора на изпразване eo > eo,cr = 0,25.dc , виж фиг. 5.2б; 
- максималният ексцентрицитет при пълнене ef > ef,cr = 0,25.dc , а стройността на силоза 

е по-голяма от граничната стойност (hc/dc)lim = 4,0 , 
като отделен случай за натоварване при изпразване трябва да се използва описаната в 

стандарт БДС EN 1991-4:2006 [4] допълнителна процедура. 
 
При стройни силози с некръгло очертание в план, и които са класове 2 или 3 по оценка на 

въздействията, местното натоварване ppe,nc при изпразване може да се представи като увеличение 
на симетричното налягане ppe. То има височина s, виж фиг. 5.15, чиято стойност е определена по 
формула (2.16). Големината на нарастването се определя чрез израза: 

 pencpe, .36,0 pp   . (5.36) 

Местното натоварване ppe,nc се прилага на произволна дълбочина по вертикалната стена. 

38.5. Натоварване от съхраняван продукт върху вертикални стени при силози 
(бункери) с ниска или средна стройност (hc/dc < 2,0) 

38.5.1. Натоварване върху вертикални стени при пълнене  

а) симетрично натоварване при пълнене и по време на съхраняване на продукта 



192 

Симетричното налягане от съхраняван продукт по вертикалните стени има вида, показан на 
фиг. 5.18. Стойностите на хоризонталното налягане phf, сцеплението при триене по стената pwf и 
вертикалното налягане pvf на произволна дълбочина z се определят чрез формулите по – долу: 

 )(.)( Rhohf zYpzp  ; (5.37) 
 )(.μ.)( Rhowf zYpzp  ; (5.38) 
 vvf γ.)( zzp  , (5.39) 

където: 

 oho .γ. zKp  ; (5.40) 
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, (5.43) 
в които γ е характеристична стойност на обемното тегло на продукта; 

μ – характеристичната стойност на коефициента на триене по стена при насипен материал, 
който се плъзга по вертикалната стена; 

z – дълбочината под еквивалентната повърхност на насипния материал, виж фиг. 5.18; 
A – площта на напречното сечение на силоза или бункера в план; 
U – вътрешната обиколка на напречното сечение на силоза (бункера) в план; 
K – характеристична стойност на коефициента за странично налягане; 
ho e стойността на ординатата z за най – високата точка на контакт между насипния 

материал и вертикалната стена, виж фиг. 5.18.  

 
Фиг. 5.18. Симетрично налягане върху вертикални стени  
при пълнене на силози (бункери) със средна стройност 

Стойността на ординатата ho може да бъде определена чрез следните изрази: 
- за симетрично напълнени силози (бункери), които са кръгли в план, с радиус r 
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 ro tg.

3


rh 
. (5.44) 

- за симетрично напълнени силози (бункери), които са правоъгълни в план, с 
характерен размер dc 
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; (5.45) 
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Характеристичната стойност на резултантната вертикална сила на натиск в стената nzsk(z) 

за единица дължина от обиколката на силоза или бункера след напълване, на произволна 
дълбочина z, се определят чрез израза: 

 
   vho

0
wfzsk -.μ.)( zzpdzzpzn

z

 

. (5.47) 
Трябва също така да се отбележи, че и други натоварвания, като местно натоварване от 

продукт, могат да предизвикат допълнителни вертикални натискови усилия в стената. 
 
б) несиметрично (местно) натоварване при пълнене 
Местното натоварване при пълнене се използва за представяне на случайни 

несиметричности на натоварването от продукт. То е съставено само от нормални налягания. При 
изчисленията не е необходимо да се разглеждат промени в сцеплението при триене, които са 
свързани с промяната на налягането на продукта върху стената. 

Несиметричното (местното) натоварване при пълнене може да се пренебрегне при: 
- силози или бункери от клас 1 по оценка на въздействията; 
- ниски силози или бункери, т.е. при които отношението hc/dc ≤ 1,0, от всички класове 

по оценка на въздействията. 
 
При силози или бункери със средна стройност, т.е. при които отношението 1,0 < hc/dc < 2,0 , 

от класове 2 или 3 по оценка на въздействията, местното натоварване при пълнене ppf се 
определя както при стройни силози, виж т. 38.4.1 б).  

38.5.2. Натоварване върху вертикални стени при пълнене с голям 
ексцентрицитет 

При кръгли силози или бункери със средна или ниска стройност, които удовлетворяват 
следните условия: 

- клас 3 по оценка на въздействията; 
- ексцентрицитетът на върха на конуса при пълнене et > et,cr = 0,25.dc , виж фиг. 5.19, 

 
трябва да бъдат проверени и за ефектите, които поражда несиметрията на нормалните налягания. 
Изчисленията следва да се извършват, като се използват горните характеристични стойности на 
параметрите K и μ на насипния материал. 

 
Характеристичната стойност на резултантното допълнително вертикално натисково усилие 

nzsk(zs) в стената, за единица дължина от нейната обиколка, под най-високата точка на контакт 
между насипния материал и стената, се определя чрез израза: 
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, (5.48) 
където zs e дълбочината под най-високата точка на контакт между насипния материал и стената; 
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et – ексцентрицитетът на върха на конуса на материала при пълнене; 
r – радиусът на кръглия силоз или бункер, виж фиг. 5.19; 

 
B
zZ s , (5.49) 

в която: 
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Фиг. 5.19. Налягане върху вертикални стени при нецентрично напълнен 

силоз или бункер с ниска или средна стройност 

Определената по формула (5.48) стойност за nzsk(zs) за единица дължина от обиколката 
трябва да се добавя към усилието nzsk(z), което възниква при триене на материала в стената. То 
може да се получи по формула (5.47). 

38.5.3. Натоварване върху вертикални стени при изпразване  

а) симетрично натоварване при изпразване на продукта 
При силози или бункери с ниска или средна стройност (hc/dc < 2,0), стойностите на 

симетричните налягания по вертикалната стена при изпразване phe(z) и pwe(z) могат да бъдат 
определени по формулите: 

    zpCzp hfhhe . ; (5.52) 
 

    zpCzp wfwwe . . (5.53) 
При следните категории силози или бункери може да се приеме, симетричното натоварване 

при изпразване е равно на това при пълнене, т.е. Ch = Cw = 1,0: 
- съоръжения с ниска стройност (hc/dc ≤ 1,0); 
- съоръжения от всички класове по оценка на въздействията, които се разтоварват от 

към върха, т.е. няма изтичане на съхраняван материал. 
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При силози или бункери със средна стройност, които са класове 2 или 3 по оценка на 

въздействията, коефициентите Ch и Cw се изчисляват както следва: 
 Ch = 1,0 + 0,15.Cs (5.54) 
 Cw = 1,0 + 0,10.Cs ,  (5.55) 
където Cs е коефициент за уточняване на стройността на съоръжението. Определя се чрез израза: 

 0,1
c

c
s 

d
hC . (5.56) 

При силози или бункери със средна стройност, които са клас 1 по оценка на въздействията, 
коефициентите за изпразване Ch и Cw се изчисляват по формулите: 
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, (5.58) 
където e се определя по формула (5.27). 

Cop – базовият коефициент за местно натоварване от насипен материал, виж табл. Е.1 от 
стандарт БДС EN 1991-4:2006 [4]. 

 
Характеристичната стойност на резултантната вертикална сила на натиск в стената nzsk(z) 

за единица дължина от обиколката на силоза или бункера при изпразване, на произволна 
дълбочина z, се определят чрез израза: 

 
   vho

0
wwezsk -.μ..)( zzpCdzzpzn

z

 

, (5.59) 
където zv се изчислява по формула (5.43). 

 
Трябва също така да се отбележи, че и други натоварвания, като местно натоварване от 

продукт, могат да предизвикат допълнителни вертикални натискови усилия в стената. 
 
б) несиметрично (местно) натоварване при изпразване на продукта 
В следните случаи не е необходимо да се отчета местното натоварване при изпразване: 

- при силози или бункери, които са клас 1 по оценка на въздействията; 
- при съоръжения с ниска стройност (hc/dc ≤ 1,0) от всички класове по оценка на 

въздействията, в които ексцентрицитетът на изпразване eo < eo,cr = 0,1.dc . 
 
При силози или бункери със средна стройност (1,0 < hc/dc < 2,0) от клас 3 по оценка на 

въздействията, местното натоварване при пълнене ppf се определя както при стройни силози, виж 
т. 38.4.1 б). Същото се отнася и за съоръжения с ниска стройност (hc/dc ≤ 1,0), от клас 3 по оценка 
на въздействията, в които ексцентрицитетът на изпразване eo > eo,cr = 0,1.dc 

38.5.4.  Натоварване върху вертикални стени при изпразване с голям 
ексцентрицитет 

Когато ексцентрицитетът при изпразване eо > eо,cr = 0,25.dc , виж фиг. 5.2б, при нисък силоз 
или бункер, или при такъв със средна стройност от класове 2 или 3 по оценка на въздействията, 
трябва да се използва посочената в стандарт БДС EN 1991-4 [4] процедура за изпразване на 
стройни силози с големи ексцентрицитети. Тази процедура е се явява допълнителен случай на 
натоварване, отделно от описаните по-горе симетрично и местно натоварване. 
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38.6. Натоварване от съхраняван продукт върху вертикални стени на 
плоскодънни силози или бункери 

38.6.1. Натоварване върху вертикални стени при пълнене  

Характеристичната стойност на хоризонталното налягане phf по дадена вертикална стена, 
виж фиг. 5.20, може да се определи чрез израза: 

   srhf .)sin(1..γ)( zKzp  , (5.60) 

където γ е горната характеристична стойност на обемното тегло на продукта; 
K – горната характеристична стойност на коефициента за странично налягане, виж табл. 

Е.1 от стандарт БДС EN 1991-4:2006 [4]; 
φr – ъгълът на естествения откос на съхранявания насипен материал; 
zs – дълбочината под най-високата точка на контакт между стената и продукта. 

 
Фиг. 5.20. Налягане в плоскодънен силоз или бункер 

Очевидно, определените по формула (5.60) стойности на phf се изменят по линеен закон по 
височина, т.е. не се отчита разтоварване от триене по стените. Формулата е коректна когато: 

- стената на съоръжението е изправена вертикално и има пълен контакт чрез триене; 
- ъгълът на естествения откос φr е равен на ъгъла на вътрешно триене. 

 
Характеристичната стойност на резултантното вертикално усилие на натиск nzsk в стената, 

за единица дължина от обиколката и може да се определи чрез израза: 

     2
srszsk .)sin(1.

2
μ.γ. zKzn  , (5.61) 

където μ е горната характеристична стойност на коефициента на триене на материала по стената. 

38.6.2. Натоварване върху вертикални стени при изпразване  

Натоварването при изпразване phе трябва да отчита възможните несиметрични налягания, 
които са резултат от неравномерно източване на насипния материал. Не трябва да се приема със 
стойности, по-малки от тези при пълнене. 

38.7. Натоварване върху вертикални стени на силози или бункери, съдържащи 
втечнени насипни материали 

При силози (бункери), в които се съхраняват прахообразни насипни материали, трябва да 
се приема, че складираният насипен материал може да се превърне във втечнен, ако скоростта на 
издигане на повърхността на материала надвишава 10 m/h.  

Следва да се поясни, че параметрите, определящи дали даден прахообразен насипен 
материал ще се втечни или няма, са най-разнообразни и е трудно да бъдат определени. 
Посоченият по-горе критерий представлява опростена оценка. 
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Налягането ph върху вертикалната стена от втечнени насипни материали се определя чрез 
следния израз: 

 zp γ..8,0h  , (5.62) 
където 0,8.γ е обемното тегло на втечнения насипен материал; 

γ – обемното тегло на прахообразния материал; 
z – разглежданата дълбочина на продукта под максималното ниво на запълване. 

38.8. Натоварване по стените на силози (бункери), които са с правоъгълно 
сечение в план 

Натоварването по стените на силози, които са с правоъгълно сечение план, причинени от 
насипни материали, следва да се определя съгласно т. 38.4, т. 38.5, т. 38.6 или т. 38.7, в 
зависимост от тяхната стройност и вида на съхранявания продукт. 

Когато силозите са с гъвкави стени, чиято коравина е съпоставима с коравината на 
съхранявания насипен материал, силозите от клас 1 и 2 по оценка на въздействията може да се 
проектират така, че да се използват ефектите от взаимодействието на материала и 
конструкцията. Тези ефекти намаляват налягането в средата на стената и увеличават налягането 
в ъглите. 

38.9. Натоварване от съхраняван продукт върху изпразващи фунии и дъна на 
силози или бункери 

Налягането върху стените на фунията следва да се определя в зависимост от нейната 
стръмнина, определена в съответствие със следните класове: 

а) плоско е това дъно, което има наклон спрямо хоризонталната равнина α < 5° ; 
б) дълбока е тази изпразваща фуния, която удовлетворява критерия: 

 hμ.2
1)β(tg K



, (5.63) 
където β е половината от ъгъла във върха на изпразващата фуния, виж фиг. 5.21; 

К – долната характеристична стойност на коефициента за странично налягане, виж Табл. 
Е.1 от стандарт БДС EN 1991-4:2006 [4]; 

μh – долната характеристична стойност на коефициента на триене на материала по стената 
на фунията. 

 
в) плитка е тази изпразваща фуния, която не може да се характеризира като дълбока или 

плоско дъно. 
 
Дълбока е тази изпразваща фуния, при която насипния материал се стича по стената ѝ, 

когато силозът (бункерът) се пълни. Тангенциалните напрежения от триенето на продукта по 
стената на фунията са свързани с нормалното налягане на продукта върху фунията чрез 
коефициента на триене μh . 

Плитка е тази изпразваща фуния, при която насипния материал не се свлича по 
наклонената ѝ стена когато силозът (бункерът) е пълен. Този ефект се получава когато наклонът 
спрямо хоризонталната равнина α , виж фиг. 5.21, е твърде малък и/или триенето е прекалено 
голямо. В този случай тангенциалните напрежения от триенето на продукта по стената на 
фунията не са свързани с нормалното налягане на продукта върху фунията чрез коефициента на 
триене μh , а чрез друга, по-малка стойност, зависеща от наклона α и напрегнатото състояние на 
продукта. 

На фиг. 5.21 е показано различното разпределение на налягането на продукта при пълнене 
в дълбока или плитка изпразваща фуния. 
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Фиг. 5.21. Разпределение на налягането на продукта върху фунията при пълнене 

Средната стойност на вертикалното налягане на продукта pvft в прехода между 
вертикалната стена и изпразващата фуния, или върху дъното на силоза (бункера) се определя по 
формулата: 

 vfbvft .pCp  , (2.64) 
където pvf e стойността на вертикалното налягане от продукта, изчислено чрез формула (5.8) при 
стройни силози или чрез формула (5.39) при средни или ниски силози (бункери). Координатата z 
е равна на височината на вертикалната стена hc, т.е. до прехода, виж фиг. 5.21; 

Cb – коефициентът за увеличаване на натоварването върху дъното, чрез който се отчита 
възможността натоварванията по дъното или фунията да са по-големи, сравнени с тези по 
вертикалните стени. 

 
При силози (бункери), които са от клас 1 по оценка на въздействията, където при 

проектиране се използват средните стойности на характеристиките на материала K и μ, 
коефициентът Cb = 1,30 , освен ако условията по-долу не казват друго. 

При силози (бункери), които са от класове 2 или 3 по оценка на въздействията, 
коефициентът Cb = 1,00 , освен ако условията по-долу не казват друго. 

Когато има повишена вероятност съхраняваният материал да създаде условия за динамично 
натоварване върху плоското дъно или изпразващата фуния, при проектирането им следва да се 
използват повишени стойности на товарите. Стандарт БДС EN 1991-4:2006 [4] приема, че 
условия за повишено натоварване могат да се създадат, когато: 

- съхраняваният насипен материал е чувствителен към механично слепване (например 
циментов клинкер); 

- силозът е със стройна вертикална част и се използва за съхранение на насипни 
материали, които не могат да се класифицират като такива със слаба кохезия. 

 
В този случай коефициентът за увеличаване на натоварването върху дъното Cb следва да се 

приема както следва: 
Cb = 1,60 – за силози (бункери), които са от клас 1 по оценка на въздействията; 
Cb = 1,20 – за силози (бункери), които са от класове 2 или 3 по оценка на въздействията. 

 
Средното вертикално налягане pv от насипния материал във фунията на височина x над 

нейния връх, виж фиг. 5.21, се определя чрез израза: 
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, (5.65) 
където γ е горната характеристична стойност на плътността на материала; 

hh – височината между върха на изпразващата фуния и прехода, виж фиг. 5.21; 
x – вертикалната координата от върха на изпразващата фуния нагоре, виж фиг. 5.21; 

    21βcotg.μ.. heff  FSn , (5.66) 
в която μheff e ефективният коефициент на триене на материала по стената на фунията; 

S – коефициент, отчитащ формата на фунията; 
F – характеристичната стойност на коефициента на налягане в изпразващата фуния; 
β – половината от ъгъла при върха на фунията, виж фиг. 5.21, или най-стръмния наклон на 

пирамидална фуния с квадратна или правоъгълна основа. 
 
Коефициентът S се приема както следва: 
S = 2 – за изпразващи фунии с форма на конус или квадратна пирамида; 
S = 1 – за клиновидни фунии, т.е. такива, при които две от стените са вертикални; 
S = (1 + b/a) – за фунии с правоъгълна форма в план; 

където: 
а е дължината на правоъгълната фуния в план; 
b – широчината на правоъгълната фуния в план. 

38.10. Натоварване от съхраняван продукт върху плоски дъна на силози или 
бункери 

38.10.1. Вертикално налягане върху плоско дъно на строен силоз 

Вертикалното налягане pvf по плоско дъно на строен силоз по време на неговото пълнене се 
приема равно на средното налягане pvft , изчислено по формула (5.64).  

Вертикалното налягане pvе по плоско дъно на строен силоз по време на неговото изпразване 
се приема за равно на вертикалното налягане pvf в края на пълненето. 

38.10.2. Вертикално налягане върху плоско дъно на нисък силоз (бункер) или 
такъв със средна стройност 

Вертикалното налягане pvsq, действащо върху плоското дъно на нисък силоз (бункер) или 
на такъв със средна стройност може да се изчисли по формулата: 

 ctp

cc
sqvftvsq /0,2

/0,2.
dh
dhppp






, (5.67) 
където hc e височината от основата на силоза (бункера) до еквивалентната повърхност; 

dc – характерен размер за вътрешността на напречното сечение на силоза (бункера). 

 vhovtpsq ppp  , (5.68) 
в която pvho e вертикалното налягане на продукта, определено по Janssen, съгласно формула 
(5.39), където z = ho; 

ho – разстоянието от еквивалентната повърхност на продукта до най-ниската точка в 
стената, която не е в контакт със складирания материал, виж фиг. 5.22; 

 tpvtp γ.hp  , (5.69) 

където htp e общата височина на насипаната конична или пирамидална купчина материал в 
горната част на съоръжението, виж фиг. 5.23. 
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Фиг. 5.22. Налягане на продукта върху плоското дъно 

на силоз (бункер) с ниска или средна стройност 

Определената чрез формула (5.67) стойност на вертикалното налягане pvsq се отнася за 
област от дъното, намираща се близо до неговия център. 

При проектиране на ниски или средни силози (бункери) с плоски дъна може да се приеме, 
че определеното чрез формула (5.67) вертикално налягане pvsq действа както след напълване на 
съоръжението, така и по време на изпразването му. 

38.11. Натоварване от съхраняван продукт върху дълбоки фунии на силози или 
бункери 

Ефективният коефициент на триене μheff на продукта по стената на фунията, при пълнене 
или при изпразване, се приема за равен на долната характеристична стойност на коефициента на 
триене μh , т.е. μheff = μh. 

38.11.1. Натоварване по дълбоката фуния при пълнене 

Средното вертикално налягане pv от насипния материал във фунията на височина x над 
нейния връх се определя чрез използване на формула (5.65) .  

Стойността на коефициента n, виж по-горе (5.66), се определя чрез израза: 

    βcotg.μ.1. hbSn  , (5.70) 
където b = 0,2 е емпиричен коефициент; 

Останалите параметри са посочени при поясненията към формула (5.66). 
 

Нормалното налягане на продукта pnf и сцеплението при триене ptf , виж фиг. 5.21, на 
височина x над върха на фунията след нейното напълване се изчисляват както следва: 

 vfnf .pFp  ; (5.71) 

 vfhtf ..μ pFp  , (5.72) 
където: 

 
 

h

f

μ
βtg1

1



bF  . (5.73) 

38.11.2. Натоварване по дълбоката фуния при изпразване 

Средното вертикално налягане pv от насипния материал във фунията на височина x над 
нейния връх се определя чрез използване на формули (5.65) и (5.66), при стойност на параметъра 
F = Fe . Стойността на параметъра може да се определи чрез базовия метод, посочен по – долу: 
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F , (5.74) 

където φi е характеристичната стойност на ъгъла на вътрешно триене на съхранявания насипен 
материал; 
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 , (5.75) 

в която φwh = arctg(μh) е ъгълът на триене между стената на изпразващата фуния и насипния 
материал с едри частици. 

 
Нормалното налягане на продукта pne и сцеплението при триене pte, виж фиг. 5.23 , на 

височина x над върха на фунията след нейното напълване, се изчисляват както следва: 

 vene .pFp  ; (5.76) 
 pte = μh.Fe.pv . (2.77) 

 
Фиг. 5.23. Разпределение на налягането на продукта върху фунията при изпразване 

38.12. Натоварване от съхраняван продукт върху плитки фунии на силози или 
бункери 

38.12.1. Триене при движение 

Триенето по стените на плитките фунии не е изцяло мобилно. Мобилният или ефективен 
коефициент на триене по стената следва да се определя както следва [4]: 

  βtg.2
1

heff
K



, (5.78) 
където К е долната характеристична стойност на коефициента за странично налягане по 
вертикален участък; 

β е половината от ъгъла във върха на изпразващата фуния, виж фиг. 5.23. 

38.12.2. Натоварване при пълнене 
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Средното вертикално налягане pv от насипния материал във фунията на височина x над 
нейния връх, виж фиг. 5.21, се определя чрез формула (5.65) при стойности на параметрите n и F, 
както следва: 

    βcotg.μ.1. heffbSn  ; (5.79) 

 

 

heff

f

μ
βtg1

1



bF

, (5.80) 
където параметрите са посочени по-горе, при поясненията към формули (5.66) и (5.78). 

 
Нормалното налягане на продукта pnf и сцеплението при триене ptf , виж фиг. 5.21 , на 

височина x над върха на фунията след нейното напълване се изчисляват както следва: 

 vfnf .pFp  ; (5.81) 

 vfhefftf ..μ pFp   . (5.82) 

38.12.3. Натоварване при изпразване 

Нормалното налягане на продукта pnе и сцеплението при триене ptе при плоски фунии, 
които се намират в състояние на изпразване, виж фиг. 5.23, могат да се приемат равни на 
съответните им стойности при пълнене. 

39. Стоманени силози 

Съгласно нашата инженерна традиция, силози са тези съоръжения, които отговарят на 
следното условие – в мястото на снаждане на призматичното (цилиндричното) тяло и фунията се 
прекарва равнина, наклонена към хоризонталната под ъгъла на естествения откос на насипания 
материал φr . Ако наклонената равнина пресече максималното ниво на запълване с материал 
извън пространството на съоръжението, то последното е силоз, виж фиг. 5.1б. Отново ще 
повторя, че съгласно стандарт БДС EN 1991-4 [4] не съществува разделение на бункери и силози. 
Там всички съоръжения са наречени силози и в зависимост от отношението hc / dc, натоварването 
върху стените на силозите се определя по различен начин. За да се спази както нашата традиция, 
така и указанията на европейския стандарт, тук ще бъдат разгледани само силозите, които са 
класифицирани като: 

- стройни силози – при които 2,0 ≤ hc / dc ; 
- силози със средна стройност – при които 1,0 < hc / dc < 2,0 ; 

където: 
hc e разстоянието, мерено от нивото на прехода до еквивалентната повърхност; 
dc – характерен размер за вътрешността на напречното сечение на силоза. 

39.1. Видове стройни силози и такива със средна стройност 

Стоманените силози могат да бъдат класифицирани по следните параметри: 

39.1.1. Според вида на формата им в план 

Обичайно стоманените силози имат кръгло сечение в план. Тази форма е наложена от 
стремежът за: 

а) по-малко количество вложен метал, т.е. икономичност на конструкцията; 
б) по-добро поведение при хоризонтално въздействие от вятър. 
 
Все пак, макар и рядко, се срещат и силози с други сечения в план, виж фиг. 5.2г.  
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39.1.2. Според вида на разтоварващата фуния 

а) по форма 
Формата на разтоварващата фуния следва сечението в план на силозното тяло над нея. При 

цилиндрични силози тя е конична, а при призматични – пирамидална, където броят на стените в 
призмата е равен на тези в пирамидалната фуния. Срещат се и конструктивни решения, при 
които фунията е с клиновидна форма, виж фиг. 5.24в. 

 
Фиг. 5.24. Форми на разтоварващите фунии 

 
Фиг. 5.25. Брой на отворите във фунията за разтоварване  
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б) по брой на отворите за изпразване 
В масовата практика броят на отворите за изпразване е само един, но се срещат фунии с 

два, че дори и с по – вече отвори, виж фиг. 5.25. 
 
в) според симетричността ѝ спрямо вертикалната ос 
От конструктивна гледна точка е най-добре разтоварващата фуния да бъде симетрична 

спрямо вертикалната ос, виж фиг. 5.26а. Но понякога, поради технологични причини, се налага 
отместване на оста на отвора за изпразване, виж фиг. 5.26б. В такъв случай усилията в стената на 
фунията на едно ниво ще са различни. 

 
Фиг. 5.26. Разположение на изпускателните отвори 

39.1.3. Според наличието на вътрешна преграда 

В стандарт БДС EN 1991-4:2006, т.1.1.2 (3) [4] изрично е посочено, че за да са валидни 
записаните в него формули, силозът не трябва да съдържа напречни греди и прегради. Но все 
пак, за силози с правоъгълна форма в план, се допускат вътрешни връзки. Независимо от 
посочените по-горе ограничения в стандарта, в практиката се срещат силози с плътни вътрешни 
прегради, виж фиг. 5.27. Това решение е наложено по технологични причини, например, когато 
количеството съхраняван продукт от даден вид е малко, но са налични само силози с голям обем.  

Вътрешните прегради налагат по-голям брой отвори за пълнене и изпразване на силоза – по 
един чифт за секция. 

39.1.4. Според наличието на конструкция под силоза 

Много често стоманените силози са поставени на издигната над земята носеща 
конструкция, виж фиг. 5.28а. Целта е съхраняваният в тях продукт да се разтоварва сам, под 
действието на земното притегляне. Повдигнатите над земната повърхност силози завършват с 
разтоварваща фуния, в чиято долна част е разположен изпускателния отвор. От там, чрез 
транспортна лента, шнек, или по пневматичен път, продуктът се транспортира до необходимото 
за производствения процес място. Има случаи на директно пълнене на камиони или влакови 



205 

композиции, които минават под силоза. В други случаи съхранявания продукт се изсипва 
направо на земята, което елиминира нуждата от конструкция под силоза, виж фиг. 5.28б. 

 
Фиг. 5.27. Силози с вътрешни прегради 

 
а) повдигнати над земята 

 
б) разположени на земята 

Фиг. 5.28. Положение на силозите спрямо земната повърхност 
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За всеки конкретен проект носещата конструкция е различна, тъй като се определя от 
реалните условия на експлоатация. Традиционно в България силозите „стъпват” върху 
хоризонтална гредова конструкция, подпряна от четири колони, виж фиг. 5.29. По този начин 
едновременно се осигурява: 

а) 8 опорни точки на цилиндричното силозно тяло; 
б) голямо свободно пространство под силоза, позволяващо реализация на всякакъв вид 

транспорт. 

 
Фиг. 5.29. Традиционна за България конструкция под стоманените силози. 

 
Фиг. 5.30. Силози, носени само от колони и вертикални връзки 

В някои европейски държави традиционното решение на носещата конструкция е друго – 
няма хоризонтална гредова конструкция, а силозите „стъпват” само на стоманени колони, виж 
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фиг. 5.28а и фиг. 5.30. Очевидно, колкото е по-голям техния брой, толкова по-вече ще бъдат 
понасящите вертикални товари опорни точки. Обичайно броят на колоните, 4, 6, 8 и т.н., се 
определя от габарита на разтоварващото устройство под силоза. 

Всяко едно от разгледаните по-горе вариантни решения на конструкция под силоза е 
свързано с различни сечения, респективно – тегла на елементите. Всяко има своите предимства и 
недостатъци. Но липсата на греди при последното решение е предпоставка то да бъде най-
икономично от към разход на материал и възлите между елементите да са еднообразни, и 
сравнително прости [13]. Може би не е случайно, че когато под силозите не преминават 
големогабаритни превозни средства, съвременната концепция е носещата конструкция под 
силоза да е изградена само от колони и вертикални връзки. 

 
Фиг. 5.31. Стоманен силоз с цилиндрично тяло. Елементи 

Когато по някаква причина искаме да броят на колоните под силоза да е минимален, но в 
същия момент да имаме голям брой опорни точки, може да се приеме показаното на фиг. 5.30 
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решение. На снимката се вижда, че между четирите колони са поставени допълнителни 
вертикални връзки, в резултат на което броят на опорните точки се удвоява. 

Независимо от вида на носещата конструкция под силоза, дискретното му опиране поражда 
концентрирани сили в меридианно (осово) направление. Отчитайки големите им стойности, те 
могат да доведат до местна загуба на устойчивост в тънкостенната цилиндрична черупка. 

39.2. Характерни елементи в стоманените силози с висока или средна стройност 

Както няколко пъти вече беше казано, силозите са технологични съоръжения. Техните 
обем, форма, размери, включително необходимите елементи, са пряко подчинени на 
технологичните изисквания и процеси. Което означава, че показаните на фиг. 5.31 елементи, 
макар и много често срещани, масови, не са „заковани“. Те могат да бъдат променяни като вид и 
брой в зависимост от конкретните нужди на производствения процес. 

39.3. Оразмеряване на стоманени силози с висока или средна стройност 

Елементите на стоманените силози могат да бъдат обособени в следните групи: 
а) стоманени черупки – покрив, корпус и разтоварваща фуния; 
б) стоманени прътови елементи – това са колоните, гредите, стабилизиращите връзки; 
в) фундаменти под стоманената конструкция. 
 
Стоманените черупки се оразмеряват по специфичните правила, посочени в стандарти БДС 

EN 1993-1-6 [8], БДС EN 1993-4-1:2007 [10] и съответните национални приложения. В Глава 1, т. 
6 от настоящата книга са записани част от тези указания. 

Традиционният начин за оразмеряване на стоманените силози е да разделим условно 
цилиндричната черупка на две части – дискретно подпряна пръстеновидна греда и непрекъснато 
опряна цилиндрична черупка над нея, виж фиг. 5.32.  

 
Фиг. 5.32. Традиционен изчислителен модел на силоз, подпрян на отделни опори [10] 

Очевидно, за да се осигури непрекъснато подпиране на черупката, огъвната коравина на 
пръстеновидната греда трябва да бъде голяма. Тази концепция е възприета в европейския 
стандарт EN 1993-4-1 [10], но в него се пази мълчание каква да бъде препоръчителната коравина 
на пръстеновидната греда. Базирайки се на английския превод на труда на Власов [30] за огъната 
греда и на неговата полумембранна теория [31], през 1985 г. Rotter [20] определя необходимата 
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коравина на пръстеновидната греда и критичната височина Hcr. Той е предложил отношението на 
коравините ψ = 0,25 като подходящо  при проектиране, където: 

 ring

shell=ψ
K
K

 , (5.83) 
в която Kshell е коравината на цилиндричната черупка; 

Kring – коравината на пръстеновидната греда при огъване спрямо хоризонталната ос. 
 
Hcr представлява частта от цилиндричната черупка над опорите, в която концентрираните 

осови сили от опорната конструкция се преразпределят (превръщат) в линеен товар по цялата 
обиколка на цилиндричното тяло. Критичната височина Hcr може да бъде определена чрез 
израза: 
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, (5.84) 

където n е броят на дискретните опори под цилиндричната черупка; 
R – радиусът на цилиндричната черупка; 
t – дебелината на черупката. 
Когато височината на цилиндричната черупка H ≤ Hcr , по цялата ѝ височина става 

преразпределяне на концентрираните опорни сили в равномерен товар. 
При достатъчно висока черупка, при която H > Hcr , преразпределянето на отделните 

опорни реакции се случва само в зоната на Hcr. Черупката над тази зона може да се счита за 
равномерно подпряна. 

Следва да се отбележи, че изследването на Rotter и определените чрез него зависимости се 
отнасят за гладки, меридианно (осово) натоварени цилиндрични черупки, в които няма вътрешно 
радиално налягане и които не са закоравени с вертикални ребра при опорите. 

По-късно Topkaya и Rotter извършват обширно изследване [25], [26] с цел експериментално 
доказване на аналитичните изрази на Rotter за необходимата коравина на пръстеновидната греда. 
На база на проведените числени изследвания те заключават, че когато отношението на 
коравините ψ ≤ 0,1, осовите напрежения няма да се различават с по-вече от 25% от напреженията 
при непрекъснато опиране.  

Алтернативен метод за постигане на равномерни мембранни напрежения в осово 
направление е да се използват междинни закоравяващи пръстени. Greiner [17], Ӧry et al. [28], Ӧry 
и Reimerdes [29] показват, че междинните закоравяващи пръстени могат да бъдат много 
ефективни в намаляване на неравномерността на разпределение на нормалните напрежения в 
осово направление. През 2014 г. Topkaya и Rotter публикуват изследване [27] относно идеалното 
положение на закоравяващия пръстен по височина. Според тях такъв идеално поставен пръстен 
може ефективно да премахне всякаква неравномерност в меридианните напрежения над него. 
Изразът за определяне на идеалната височина HI има вида: 

 
 

n
R=H .1.12I 

, (5.85) 
където ν е коефициентът на Poisson. 

 
Необходимата коравина на междинния закоравяващ пръстен е определена от Zeybek, 

Topkaya и Rotter [33] през 2015 година. Отношението на коравините χ може да бъде определено 
чрез израза: 
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където Kθ,shell е пръстеновидната коравина на черупката; 
Kθ,stiffener – пръстеновидната коравина на закоравяващия пръстен; 
A – площта на напречното сечение на закоравяващия пръстен; 
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Ix – инерционният момент на закоравяващия пръстен спрямо вертикалната ос „x-x”. 
 
Резултатите в [33] показват, че отношение на коравините χ < 0,2 осигурява задоволително 

изравняване на осовите мембранни напрежения над междинните пръстени. Тази граница се 
препоръчва от авторите да се използва при реално проектиране. 

Предвид малката дебелина на използваните листове, една от най – често срещаните 
повреди в стоманените черупки е местната загуба на устойчивост. Обичайно тя се наблюдава в 
зоните с повишени стойности на напреженията, каквито са областите на контакт на 
тънкостенната стоманена черупка и конструкцията под нея. Затова е често срещано решение да 
се поставят закоравяващи ребра над опорите, виж фиг. 5.33. 

 
Фиг. 5.33. Закоравяващи елементи в опорната зона на силоза 

Следва да се подчертае, че цилиндричната черупка в зоната на опорите може да изгуби 
устойчивост по няколко модела, виж фиг. 5.34: 

а) при незакоравена черупка – непосредствено над опорите, причинено от осовите 
натискови сили в тях; 

б) при наличие на вертикални вкоравители – непосредствено над тях; 
в) загуба на устойчивост на самите вертикални закоравители – натисковите сили в опорите 

могат да доведат до тяхната местна или обща загуба на устойчивост; 
г) загуба на устойчивост на цилиндричната черупка от срязване. 
 
Обичайно поясите на реалните силози са с различна дебелина. Тя намалява отдолу нагоре, 

което е свързано с различните стойности на усилията в тях. При някои от тях меридианният 
натиск ще води до загуба на устойчивост не в първи пояс, където са опорите, а в горния втори 
пояс, който е с по-малка дебелина [32]. Което означава, че при силози със стъпалообразна 
промяна в дебелината не е достатъчно да се изследва само най-долния първи пояс, който е 
натоварен с концентрирани сили в меридианно направление. Следва да се проверят и по-тънките 
пояси над него. 

 
а) изкорубване непосредствено над 

опорите от натискови сили 
 

 
б) изкорубване над закоравителите 

от натискови сили 
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в) загуба на устойчивост на 

закоравителите от натисковите сили в 
тях 

 
г) изкорубване от срязване 

Фиг. 5.34. Възможни форми на загуба на устойчивост в зоната на опорите 

В случай на празен силоз, ветровото въздействие и/или подналягането в него могат да 
доведат до повреди в по-тънките горни пояси на силозното тяло или разтоварващата фуния. 

Като минимум, товарните състояния, за които следва да бъдат проверени стоманените 
черупки, са: 

за покрива: 
- сняг или технологичен товар по покрива + подналягане (вакуум) в силоза; 
- свръхналягане в силоза + „смучене“ от вятър по покрива. 

 
за цилиндричното (призматичното) тяло: 

- пълен силоз с продукт + свръхналягане; 
- празен силоз + подналягане (вакуум) + вятър + товар по покрива; 
- продуктът в силоза се изпразва + товар по покрива; 
- пълен силоз с продукт в покой + сеизмично въздействие. 

 
за разтоварващата фуния: 

- пълен с продукт силоз + свръхналягане; 
- празен силоз + подналягане (вакуум) + вятър. 

 
В случай, че съоръжението е подложено на топлинно въздействие от съхранявания 

продукт, то също следва да се отчита при оразмеряването. 
Елементите на носещата конструкция под силоза се оразмеряват съгласно препоръките на 

стандарти БДС EN 1993-1-1:2005 [6], БДС EN 1993-1-5:2007 [7], БДС EN 1993-1-8:2005 [9] и 
съответните национални приложения. 

Товарните състояния, за които следва да бъдат проверени прътовите елементи, са: 
- пълен силоз + товар по покрива + вятър; 
- празен силоз + вятър; 
- пълен силоз + сеизмично въздействие; 
- празен силоз + сеизмично въздействие. 

 
Фундаментите се проектират се в зависимост от изискванията на БДС EN 1997-1:2005 [11]. 
Товарните състояния, за които като минимум следва да бъдат проверени фундаментите, са 

същите както за прътовите елементи. 

40. Стоманени бункери 

Тези съоръжения се използват за съхраняване на насипни материали с големи размери на 
зърната (буците) като руда, въглища, трошен камък. По-рядко се прилагат за съхранение на 
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пясък, вар, цимент. При тези съоръжения движението на насипания материал се осъществява под 
действието на собственото му тегло. 

Основните елементи на стоманените бункери са показани на фиг. 5.35. 

 
Фиг. 5.35. Основни елементи на стоманените бункери 

Според формата си в план, бункерите се разделят на два основни типа, виж фиг. 5.36: 
а) бункери с плоски стени (масови); 
б) бункери с кръгли стени.  

 
Фиг. 5.36. Видове бункери според формата им в план 

Предимства на бункерите с плоски стени са: 
а) простотата на изработка и монтаж; 
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б) удобството при закрепване към носещата конструкция.  
 
Недостатъците им най-вече са свързани с повишеното тегло на конструкцията. 
 
Бункерите с кръгли стени са по-икономични от към разход на стомана, но за 

производството им са необходими огъващи валове, което води до повишена цена за изработка. 

40.1. Стоманени бункери с плоски стени 

Според разположението на изпускателния отвор, бункерите с плоски стени могат да бъдат 
обособени в следните групи, виж фиг. 5.37: 

а) бункери с две оси на симетрия; 
б) бункери с една ос на симетрия; 
в) бункери без ос на симетрия. 

 
Фиг. 5.37. Разположение на изпускателните отвори в бункери с плоски стени 

Според броя на изпускателните отвори, бункерите с плоски стени биват, виж фиг. 5.38: 
а) бункери с един изпускателен отвор; 
б) бункери с множество изпускателни отвори. 

 
Фиг. 5.38. Брой на изпускателните отвори 
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40.1.1. Основни размери на бункерите с плоски стени 

Преди стартиране на процеса за определяне на необходимото сечение на носещите 
конструктивни елементи, трябва да бъдат определени основните размери на съоръжението: 

а) вместимост (обем) V на бункера – задава се от възложителя или от отчита от 
технологичния проект; 

б) наклон на стената на фунията 
За да се осигури цялостно изпразване на бункера от съхранявания продукт, най-малкия 

наклон αi на стената на пирамидалната фуния, виж фиг. 5.39, трябва да удовлетворява 
неравенство (5.2). 

 
Фиг. 5.39. Основни размери на бункерите с плоски стени 

в) размери на изпускателния отвор a0 и b0 
В табл. 5.5 са посочени минималните размери на изпускателните отвори за някои видове 

материали. 

Таблица 5.5. Минимални размери на квадратни изпускателни отвори [15] 
Вид на материала минимален отвор b0 х b0 

Формовъчна пръст: 
- при големи бункери 
- при малки бункери 

 
0,6 x 0,6 

0,35 x 0,35 
Кокс 0,3 x 0,3 
Пясък: 

- сух 
- влажен 

 
0,15 x 0,15 
0,45 x 0,45 

Руда с размери на късовете от 60 ÷ 160 mm 0,8 x 0,8 
Въглища с размери от 20 ÷ 120 mm 0,3 x 0,3 до 0,5 x 0,5 
Цимент 0,25 x 0,25 
Пшеница на зърна 0,15 x 0,15 

 
Дължината на по-малката страна на изпускателния отвор b0 се определя по формулата [15]: 
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, (5.87) 
където φr е ъгълът на естествения откос на насипния материал; 

D – максималният размер на късовете насипен материал; 
ko = 2,4 ÷ 2,6 – опитен коефициент; 
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n1 – отношението на страните на изпускателния отвор. Изчислява се чрез израза: 
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. (5.88) 
При бункери с правилна пирамидална фуния, т. е. съоръжение с две оси на симетрия, виж 

фиг. 5.37а, определянето на основните размери се извършва в следната последователност: 
а) използвайки неравенство (5.2) се определя най-малката стойност на ъгъла αi на стената 

на пирамидалната фуния; 
б) определят се размерите на изпускателния отвор a0 и b0 , като стойностите им не трябва 

да бъдат по-малки от посочените в табл. 5.5; 
в) избират се ъглите α1 и α2 на пирамидалната фуния. Препоръчително е те да бъдат близки 

до минималната стойност, изчислена по (5.2). По-големите наклони на стените на фунията само 
намаляват работния (полезния) обем на бункера, без от това да има някакъв полезен ефект; 

г) по зададения от инвеститора обем V се определят дължините a и b на голямата основа на 
пирамидалната фуния, виж фиг. 5.39; 

д) отношението n1 = a / b следва да бъде в границите 1,0 ÷ 2,0. 
При n1 = 1,0 – бункерът е квадратен в план; 
При n1 > 1,0 – бункерът е правоъгълен в план; 
При n1 > 2,5 e целесъобразно бункерът да стане надлъжен, т.е. с много изпускателни 

отвори, виж фиг. 5.38б или да се раздели на няколко бункера. 
 
д) в рамките на зададения обем V трябва да се определи съотношението на обемите на 

пирамидалната и призматичните части. 

40.1.2. Изчисляване на конструкцията на бункер с плоски стени 

Стоманените бункери се изчисляват за натоварванията и въздействията, подробно описани 
по-горе, в т. 38. 

По вътрешните повърхности на бункера не трябва да има стърчащи части, за да не се 
създават условия за образуване на сводове и зависвания на материала. 

 
а) разтоварваща фуния 
Стената на фунията се оразмерява като пластина, която е подпряна от поставените под нея 

укрепващи ребра, виж фиг. 5.40.  

 
Фиг. 5.40. Ребра, които укрепват фунията 
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Тъй като отношението подпорно разстояние – дебелина на ламарината e много голямо, 
последната провисва под действие на напречните товари, т.е. тя започва да „работи“ като гъвкава 
мембрана. В резултат, в опорите се получават допълнителни надлъжни осови сили Fn, виж фиг. 
5.41. За ивица с единица ширина, големината на тази надлъжна сила Fn се определя по 
формулата: 

 
3

2

22
n

n )1(24
...


lptE=F
, (5.89) 

където E e модулът на еластичността на стоманата ; 
t – дебелината на стената на фунията в разглеждания участък; 
pn – изчислителното нормално налягане на продукта върху стената на фунията, в средата на 

разглеждания участък. 
l – разстоянието между укрепващите фунията ребра в разглеждания участък; 
v = 0,3 – коефициент на Poisson. 

 
Фиг. 5.41. Натоварване и изчислителна схема на стената на фунията 

Налягането pn от продукта, което участва във формула (5.89) е по-голямото от: 

 



ne

nf
n max

p
p

=p
, (5.90) 

където pnf е нормалното налягане по стената на фунията по време на пълнене с продукт; 
pne – нормалното налягане по стената на фунията по време на изпразване. 
 
Отчитайки мембранния ефект, огъващия момент М в средата на оразмерявания участък, за 

ивица с единица широчина ще бъде: 

 fFM=M .nn  , (5.91) 
където Mn = 0,125.pn.l2 e огъващия момент от налягането pn от продукта, при приемане на 
статическа схема „проста“ греда; 

f – провисването на тънката стена на фунията от напречното натоварване pn. За средата на 
участъка, то може да се определи чрез израза: 

 En
3

3
n 1

π
..4

FF
lp=f




, (5.92) 
където FE = NE e Ойлеровата критична сила за ивица от стената, разглеждана като пластина. За 
единица широчина тя е със стойност: 
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 )1.(.12
..π

22

32

E
l

tE=N
 . (5.93) 

При оразмеряване на стената на фунията в еластичен стадий, за всеки неин участък трябва 
да бъде удовлетворено неравенството: 

 
M0

y
2

tn

γ
.6σ

f
t
M

t
FF= 

 , (5.94) 

където Ft e опънната сила за разглежданата ивица с единица широчина, в равнината на стената 
на фунията. Тази сила е породена от съхранявания продукт и свръхналягането вътре в 
съоръжението; 

fy – характеристичната стойност на границата на провлачане; 
γM0 = 1,05 – коефициент на сигурност по материал. 
 
Освен изчисления, които доказват носещата способност на листовете, следва да бъдат 

проверени и провисванията f в отделните зони. За всеки участък трябва да бъде изпълнено 
условието [15]: 

 80
1

π
..4

En
3

3
n l

FF
lp=f 




 . (5.95) 
Минималната дебелина на стените се ограничава до tmin = 5 mm.  
 
Удовлетворяването на неравенства (5.94) и (5.95) може да се постигне по следните начини: 

- увеличаване на дебелината t на стената; 
- намаляване на разстоянието l между ребрата. Важно е да се отбележи, че въпросното 

разстояние не е постоянно, а намалява отгоре надолу, с нарастването на налягането 
pn, т.е. l1 ≥ l2 ≥ l3 ≥ l4, виж фиг. 5.41; 

- комбинация от двете мерки по – горе. 
 
Обичайно използването на по-голям брой ребра води до по-малък общ разход на стомана, 

но е свързано с по-вече монтажни и заваръчни дейности. 
За укрепване на пирамидалната фуния на бункера се използват профили с L или U - 

сечение, виж фиг. 5.42. Те могат да  бъдат заварени перпендикулярно към стената на фунията, 
или под ъгъл, успоредно на хоризонталната равнина. При първото решение, получилото се 
съставено сечение има добри геометрични характеристики, но не може да се осигури кораво 
снаждане в ъглите на правоъгълната рамка. При второто решение можем да осигурим корави 
възли в ъглите на рамката, но геометричните характеристики на сечението са по-лоши. Освен 
това е затруднено изпълнението на заваръчните шевове. 

 
Фиг. 5.42. Видове сечения укрепващите ребра и разполагане 
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Тъй като закоравяващите ребра оформят затворен правоъгълник, освен огъващи моменти, в 
тях се пораждат и опънни осови сили, виж фиг. 5.43.  

При ставна връзка между ребрата, интензивността на равномерно разпределеното 
натоварване по най – горното от тях, виж фиг. 5.43а, е [14], [15]: 

- за ребро с дължина а 

 2
. 21

an,fa,
llp=P 

; (5.96) 
- за ребро с дължина b 

 2
. 21

bn,fb,
llp=P 

, (5.97) 
където pn,а е изчислителното нормално налягане на продукта върху стена а на фунията, 
определено за мястото на снаждане фуния – разглеждано ребро; 

pn,b – изчислителното нормално налягане на продукта върху стена b на фунията, 
определено за мястото на снаждане фуния – разглеждано ребро; 

l1, l2 – разстоянията до съседните укрепващи фунията ребра; 
 
В такъв случай големината на опънната сила в ребрата, виж фиг. 5.43б, ще бъде: 

- за ребро с дължина а 

 2)sin( 1

fb,
fa,

bP
=N 

 ; (5.98) 
 

- за ребро с дължина b 

 2)sin( 2

fa,
fb,

aP
=N 

 , (5.99) 
където α1, α2 е ъгълът между хоризонталната равнина и разглежданата стена, върху която е 
приложено налягането pn,а или pn,b , виж фиг. 5.39 и фиг. 5.43. 

 
Фиг. 5.43. Натоварване и усилия в укрепващите ребра 
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Стойностите на огъващите моменти в ребрата се определят както при „проста“ греда, 
натоварена с равномерно разпределен товар, чрез изразите: 

- за ребро с дължина а 

 
2

fa,maxf,a, ..
8
1 aP=M

; (5.100) 
- за ребро с дължина b 

 
2

fb,maxf,b, ..
8
1 bP=M

. (5.101) 
При хоризонтално поставени закоравяващи пръстени и корава връзка между тях, 

интензивността на равномерно разпределеното натоварване по най-горното от тях, виж фиг. 
5.43а, е [14], [15] : 

- за ребро с дължина а 

 2)sin(
21

2

an,
ra,

llp
=P 


  (5.102) 

- за ребро с дължина b 

 2)sin(
21

1

bn,
rb,

llp
=P 


  (5.103) 

В случай на корави възли, големината на опънната сила в ребрата, виж фиг. 5.43б, ще бъде: 
- за ребро с дължина а 

 2rb,ra,
bP=N 

 (5.104) 
 

- за ребро с дължина b 

 2rb,rb,
aP=N 

 (5.105) 
При фуния с две оси на симетрия, огъващите моменти в коравите възли са с равни 

стойности. Те могат да бъдат определени по формулата: 
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, (5.106) 
където: 

 a
b=k

 (5.107) 
Огъващите моменти в полетата на рамката с корави възли са: 

- - за ребро с дължина а 
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2
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=M 
 (5.108) 

- за ребро с дължина b 
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По аналогичен начин се определят стойностите на разрезните усилия в другите укрепващи 
пирамидалната фуния ребра. 

Укрепващите ребра се оразмеряват съгласно указанията на стандарт БДС EN 1993-1-1:2005, 
т.6.2 [6], като елементи, подложени на опън с огъване.  

Според [14] и [15] максималното преместване в средата на реброто не трябва де бъде по – 
голямо от 1/250 от неговата дължина. 

При оразмеряване на укрепващите фунията ребра следва да се вземат предвид следните 
особености: 

- може да се приеме, че част от стената на фунията съдейства при понасяне на 
огъващите моменти в ребрата. Широчината βeff,i на съдействащата ивица от всяка 
страна на реброто, виж фиг. 5.44, се определя съгласно БДС EN 1993-1-5:2007 [7]; 

- при ставна връзка между ребрата, огъването се осъществява спрямо ос, успоредна на 
стената на фунията. При корава връзка между ребрата, огъването се осъществява в 
равнината на хоризонталната рамка, т.е. спрямо вертикална ос. 

 
Фиг. 5.44. Съдействащи широчини и оси на огъване на укрепващите ребра 

б) бункерни греди 
Бункерните греди са тези вертикални елементи, които понасят натоварването от фунията и 

го предават на колоните или друг вид носеща конструкция под тях. Натоварването по тях е 
сложно, тъй като те са подложени на въздействието на: 

- хоризонтален натиск от съхраняван продукт, виж фиг. 5.45; 
- вертикален товар от собствено тегло стоманена конструкция и съхраняван продукт; 
- при кораво снаждане с колоните, бункерните греди играят ролята на ригели, 

понасящи хоризонталните въздействия. 

 
Фиг. 5.45. Натоварване по бункерната греда от продукт и собствено тегло 

Вертикалното въздействие V по гредата, разгледано като равномерно разпределен товар, се 
определя чрез израза: 
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, (5.110) 
където Gs е изчислителната стойност на собственото тегло на бункера; 

Gpr – изчислителната стойност на собственото тегло на съхранявания продукт; 
ag – дължината на по-дългата бункерна греда; 
bg – дължината на по-късата бункерна греда; 
pn – налягането на продукта върху стената на фунията, определено по средата между най – 

горното ребро във фунията и стеблото на гредата; 
l1 – разстоянието между най-горното ребро във фунията и стеблото на бункерната греда, 

виж фиг. 5.45; 
α – ъгълът между хоризонталната равнина и разглежданата стена на фунията, върху която е 

приложено налягането pn. 
 
С малка грешка в посока на сигурността, интензивността на хоризонталния товар Н1, 

приложен към горния пояс на бункерната греда, може да се определи чрез израза: 

 6
.h

1
hp=H

, (5.111) 
където ph e налягането по стеблото на гредата в зоната на снаждането ѝ с бункерната фуния; 

h – височината на бункерната греда. 
 
Интензивността на Н2 се изчислява по формулата: 
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, (5.112) 
където, при бункер с две оси на симетрия в план, 
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  (5.113) 
Тук следва да се обърне внимание, че изрази (5.111) и (5.112) са изведени при приемането, 

че максималното ниво на запълване на бункера е до горния ръб на гредата и триъгълниково 
разпределение на налягането ph по височина. При ниво на запълване, надхвърлящо височината 
на гредата, например при вкопани в земята бункери, които ще се пълнят до земното равнище, 
хоризонталното налягане ph по стената на гредата ще има друго, различно разпределение по 
височина.  

Поясите на бункерните греди могат да се свързват помежду си в хоризонталната равнина 
кораво или ставно. Стойностите на осовите сили, породени от хоризонталните товари  Н1 или Н2 
не се влияят от вида на снаждането.  

Двата пояса на бункерната греда са сложно натоварени, защото: 
а) бункерните греди „работят“ на огъване във вертикалната равнина, подложени на 

въздействието на товар V, виж фиг. 5.45б. В резултат, в техните пояси възникват осови сили, 
които са функция от начина на снаждане на гредата към колоните (ставно или кораво) и от 
нейната височина; 

б) поясите на бункерните греди са натоварени в хоризонталната равнина с товари Н1 
(горен) и Н2 (долен пояс). Като последствие, в поясите възникват още: 

- осови усилия – натиск от товар Н1 (горен) и опън от товар Н2; 
- огъващи моменти в хоризонталната равнина. 

 
За горните пояси, виж фиг. 5.46а, осовите сили са опънни и ще бъдат със стойности:  

- за пояс с дължина а 
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 2
1

H1a,
bH=N

 (5.114) 
- за пояс с дължина b 

 2
1

H1b,
aH=N

 (5.115) 

 
Фиг. 5.46. Осови усилия в поясите на бункерните греди,  

породени от хоризонталните товари H1 и H2 

За долните пояси, виж фиг. 5.46б, осовите сили са натискови и се определят по аналогични 
формули: 

- за пояс с дължина а 

 2
2

H2a,
bH=N 

 (5.116) 
- за пояс с дължина b 

 2
2

H2b,
aH=N 

 (5.117) 
Хоризонталните огъващи моменти в поясите на бункерните греди, породени от 

натоварване H1 или H2, зависят от вида на снаждането помежду им. При ставна връзка, 
стойностите на огъващите моменти се определят както при „проста“ греда, натоварена с 
равномерно разпределен товар, чрез изразите: 

- за пояс с дължина а 
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- за пояс с дължина b 
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, (5.119) 
където Нi приема стойността на Н1 или Н2, в зависимост кой от поясите на гредата се разглежда. 
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В бункер с две оси на симетрия, при кораво снаждане на поясите на бункерните греди, 

огъващите моменти в коравите възли са с равни стойности. Те могат да бъдат определени по 
формулата: 
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, (5.120) 
където параметърът k се определя по формула (5.107). 

 
Огъващите моменти в полетата на оформилата се рамката с корави възли са: 

- за пояс с дължина а 
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 (5.121) 
- за пояс с дължина b 
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 (5.122) 
Проверките на бункерните греди за обща загуба на устойчивост на гредите като цяло, и за 

местно изкорубване на поясите, следва да се извършат съгласно указанията на стандарт БДС EN 
1993-1-1:2005 [6]. 

Стеблата бункерните греди се проверяват за: 
а) изкорубване от срязване според изискванията на стандарт  БДС EN 1993-1-5:2007 [7]. 
б) вертикалното стебло на гредата се пресмята като корава пластина, ставно подпряна по 

краищата ѝ. Размерите на пластината се определят от височината на стеблото h и разстоянието 
между вертикалните ребра a, виж фиг. 5.47. 

 
Фиг. 5.47. Изчислителна схема на стеблото на бункерните греди,  

„работещи“ като корава пластина на огъване 

При отношение на страните на пластината h > a, хоризонталното преместване w в средата 
на полето, предизвикано от триъгълников товар ph , може да се определи чрез израза: 

 
3

4
h

1 .
a.
tE

p=w 
, (5.123) 

където α1 е коефициент, определен от табл. 5.6 в зависимост от отношението h / a; 
ph – стойността на налягането по стеблото на бункерната греда в зоната на снаждането ѝ с 

бункерната фуния (долния пояс на гредата); 
а – разстоянието между вертикалните ребра в стеблото, виж фиг. 5.47; 
Е – модулът на еластичността на стоманата; 
t – дебелината на стеблото на гредата. 
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Таблица 5.6. Стойности на коефициента α1 [15] 

h / a 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 
α 0,0221 0,0265 0,0308 0,0348 0,0385 0,0421 0,0453 0,0482 
         

h / a 1,8 1,9 2,0 3,0 4,0 5,0 ∞  
α 0,0508 0,0532 0,0553 0,0688 0,0700 0,0708 0,0711  
 
Максималните огъващи моменти за средата на пластината се определят по формулите: 

 
2

h2y ap=M  ; (5.124) 

 
2

h3z ap=M  , (5.125) 
където α2 и α3 са коефициенти, определени от табл. 5.7 в зависимост от отношението h/a 

Таблица 5.7. Стойности на коефициентите α1 и α2 [15] 

h / a 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 
α2 
α3 

0,0132 
0,0149 

0,0134 
0,0169 

0,0131 
0,0192 

0,0129 
0,0209 

0,0126 
0,0225 

0,0123 
0,0239 

0,0120 
0,0251 

0,0117 
0,0261 

         
h / a 1,8 1,9 2,0 3,0 4,0 5,0 ∞  
α2 
α3 

0,0115 
0,0269 

0,0111 
0,0278 

0,0108 
0,0284 

0,0096 
0,0309 

0,0094 
0,0312 

0,0094 
0,0312 

0,0094 
0,0312 

 

40.2. Стоманени бункери с кръгли стени 

Бункерите с кръгли стени се използват за съхраняване на прахообразни материали – 
цимент, брашно, гипс и др. Количеството вложен метал в тях е по-малко в сравнение равните им 
по обем съоръжения с плоски стени. За сметка на това тяхното производство е затруднено, тъй 
като е необходимо листовете на корпуса и фунията под него да бъдат огънати.  

 
Фиг. 5.48. Бункери с кръгли стени 
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40.2.1. Видове 

На фиг. 5.48 са показани различни видове бункери с кръгли в план стени. Те основно се 
разделят на цилиндрично-конични, конични и цилиндрични. Желателно е цилиндрично-
коничните да имат цилиндрично тяло с малка височина. 

40.2.2. Основни параметри на кръглите бункери 

Процесът на оразмеряване на носещите елементи на кръглите бункери започва с 
определянето на основните размери на съоръжението, в следната последователност: 

а) вместимост (обем) V на бункера – задава се от възложителя или от отчита от 
технологичния проект; 

б) наклон на стената на фунията 
За да се осигури цялостно изпразване на бункера от съхранявания продукт, най-малкия 

наклон αi на стената на фунията, виж фиг. 5.39, трябва да удовлетворява неравенство (2.2). 
в) определя се минималният размер на диаметъра d0 на изпускателния отвор на фунията 

 ro0 tg).08,0.( Dk=d  , (5.126) 
където φr е ъгълът на естествения откос на насипния материал; 

D – максималният размер на късовете насипен материал; 
ko = 2,4 ÷ 2,6 – опитен коефициент. 
 
Получените стойности за диаметъра d0 не трябва да бъдат по-малки от минималните 

размери на квадратен в план изпускателен отвор, виж табл. 5.5.  
г) при известни обем V и диаметър d0 на изпразващия отвор на фунията, диаметърът dc на 

цилиндричното тяло се изчислява по формулите [15]: 
- за конусен бункер 

 
3 3

0c π.tg
.24 dV=d 
  (5.127) 

- за цилиндрично-конусен бункер 

  
3

1

3
0

c 6tgπ.
tgπ24
k

dV=d








, (5.128) 
където α е ъгълът между хоризонталната равнина и стената на фунията, виж фиг. 5.39. 

k1 = 0,2 ÷ 0,8 – коефициент, определян чрез израза: 

 c
1

1
d
h=k

 (5.129) 
в който h1 е височината на цилиндричната част на бункера. 

40.2.3. Оразмеряване на основните елементи на кръглите бункери 

Елементите на кръгли в план бункери се оразмеряват аналогично на силози с висока или 
средна стройност. 
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Висящи (гъвкави) бункери 
Основната част на висящите (гъвкавите) бункери представлява стоманена цилиндрична 

черупка, която е окачена на две успоредни крайни греди. Тези бункери практически не са 
ограничени по своята дължина. Благодарение на голямата гъвкавост стоманените листове, 
образуващи бункера, под налягането на съхранявания насипен материал те приемат формата на 
еластична опъната нишка, независимо от тяхната първоначална форма.  

Листовете в стоманената стена са натоварени предимно на опън. В тях на практика липсват 
натискови усилия (напрежения). От тук произлизат основните предимства и недостатъци на 
висящите бункери [16]. 

Предимства: 
Основното предимство на висящите бункери се изразява в това, че не са необходими 

допълнителни мерки срещу загуба на устойчивост. В резултат на което: 
а) могат да се използват високоякостни стомани и/или елементи с повишена стройност; 
б) не е необходимо да се поставят допълнителни укрепващи ребра, което води до: 

- ускорен монтаж на стоманената конструкция; 
- намалява се рискът от корозия по външните повърхности на бункера. 

 
Недостатъци: 
1. Повишена е деформативността на стената.  
В резултат, в процеса на експлоатация на съоръжението, гъвкавите листове, оформящи 

бункера, непрекъснато променят своята форма. Това създава неудобство при конструиране на 
разтоварващите устройства. 

2. Наличие на определен обем, в който продуктът не се разтоварва. 
Наличието на „мъртъв” обем продукт, който не се разтоварва, не е непременно само 

недостатък. Остатъчният продукт може да играе и положителна роля, като например: 
а) насипният материал, останал прилепнал към стоманените листове на бункера ги 

предпазва от износване от триене; 
б) остатъчният продукт намалява деформациите и преместванията на гъвкавия празен 

бункер; 
в) намаляват се деформациите и преместванията в напречното сечение при пълен и празен 

бункер. 
 
Последните конструкции на разтоварващите устройства (воронките) позволяват продуктът 

в бункера да се разтоварва изцяло [16]. Това е свързано с по-голямо количество вложен метал. 

41. Кратък исторически обзор  

Конструкцията на висящия (гъвкавия) бункер за пръв път е предложена от американския 
инженер Самуел Берквист през 1899 г. В тази година е бил проектиран и построен гъвкав бункер 
за въглища.  

Премостваното разстояние от бункера е около 6,1 m, дължината му е 25,5 m, „стъпката” на 
колоните е 4,41 m. снаждането на стоманените елементи е осъществено посредством нитове. 
Листовете, изграждащи бункера са с дебелина t = 6,35 mm и са окачени към две хоризонтални 
греди. В краищата си бункерът е затворен от плоски вертикални стени, които са допълнително 
усилени с хоризонтално поставени I-греди, монтирани от вътрешната страна. 

 Първите висящи бункери са се характеризирали с малка височина hб, отнесена към 
премостваното разстояние lб. Обичайно е било hб / lб ≈ 2. Опитът от експлоатацията им е показал, 
че разтоварването на такива бункери е затруднено и те имат голям обем остатъчен продукт. 
Независимо от това, благодарение на своята простота на изработване и монтаж, икономичност и 
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надеждност, висящите бункери са получили широко разпространение първо в САЩ и Канада, а 
впоследствие и в останалите части на света. 

Стоманените листове на първите бункери са се предпазвали от корозия и от износване чрез 
циментови мазилки или чрез армирани настилки. 

Още от самото начало са се обособили две направления на развитие в носещата 
конструкция на висящите бункери: 

а) използване на стоманени листове, изпълняващи едновременно носеща и ограждаща 
функция; 

б) използване на линейни окачвачи от стоманени въжета, шини или тръби, които са 
закачени на бункерните греди и поемат вертикалните товари. Между тези окачвачи са наредени 
гредови елементи, работещи на огъване и които изпълняват ограждаща функция. Не е 
задължително тези гредови елементи да са стоманени – практиката познава случаи на такива 
елементи от стоманобетон или от дърво. 

Второто направление е породено от факта, вложените в бункерните стени стоманени 
листове, чиято минимална дебелина е ограничена от конструктивни съображения, често се 
използват непълноценно. 

Първият висящ бункер с окачвачи е построен в САЩ през 1901 г. Окачвачите са изпълнени 
от стоманени шини, върху които са поставени листове от стоманена профилирана ламарина. 
Окачвачите и листовете са двустранно покрити с бетон. 

42. Конструкция на висящите бункери 

Пълностенните стени на висящите бункери представляват натоварена на опън гъвкава 
цилиндрична мембрана, имаща неограничена дължина.  Мембраната е закачена за успоредни 
хоризонтални бункерни греди, носени от два реда колони, виж фиг. 5.49. На нивото на 
бункерните греди, колоните са подпрени от хоризонтални ригели, перпендикулярни на 
надлъжната ос на мембраната. Тези ригели възприемат хоризонталната компонента на опънните 
усилия в бункерните стени. 

 
Фиг. 5.49. Конструктивна схема на висящ стоманен бункер 
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В двата края на бункерите са поставени челни вертикални стени. Ограждащите елементи са 
допълнително усилени чрез хоризонтално или вертикално поставени греди. Снаждането между 
челните и надлъжните стени в бункера обичайно е гъвкаво, даващо възможност за преместване 
на надлъжните стени в напречна посока. За предотвратяване на изсипването навън на 
съхранявания материал, в зоната се поставя гъвкаво уплътнение от гумена лента, виж фиг. 5.50. 

 
Фиг. 5.50. Схеми на снаждането на надлъжните и напречните стени 

Изискванията към пълностенните стени на бункерите са характерни за листовите 
конструкции по принцип [16]: 

а) в тях не трябва да има концентрация на напрежения от отвори с остри ръбове; 
б) отворите в стената, например за разтоварване на продукта, се изпълняват с плавно 

очертание на краищата им; 
в) не трябва да има рязка промяна в сечението на листовете; 
г) наличието на заваръчни шевове с голяма дължина налага използване на автоматични или 

полуавтоматични методи за заваряване; 
д) листове с различна дебелина се снаждат така, че да се осигури плавен преход от едното 

сечение към другото, например чрез скосяване на по-дебелите листове; 
е) снаждането на бункерните листове, напречно на посоката на опънното усилие в тях, се 

осъществява посредством челни заваръчни шевове; 
ж) снаждането на бункерните листове, успоредно на посоката на опънното усилие в тях, 

може да бъде осъществено посредством заваръчни шевове с припокриване; 

42.1. Окачвачи 

Висящи бункери с окачвачи като основни носещи елементи най-често се използват при 
малки като напречно сечение бункери, при които определената по изчисления дебелина на 
пълностенните листове е много по-малка от конструктивния минимум. Замяната на 
пълностенните листове с окачвачи води до: 

а) значително може да се намали количеството вложен метал в бункерните стени; 
б) намаляват се дължините на заваръчните шевове; 
в) появява се нов елемент, който изпълнява ограждащи функции. Това е настилката, която е 

свързана с окачвачите; 
г) нараства числото на монтажните операции, свързано с повишения брой елементи. 
д) възможно е обтегачите да бъдат нееднакво натоварени, което се дължи на различната им 

дължина. 
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Окачвачите обичайно са с кръгло (въжета, тръби) или с плоско (шини) сечение, като се 
разполагат през 0,3 ÷ 2 m. Шините са по-удобни за експлоатация и поради тази причина са 
получили по-голямо разпространение.  

Ако при висящи бункери със стени от пълностенни листове използването на високоякостни 
стомани е донякъде ограничено от заложените по стандарт минимални конструктивни дебелини, 
то при бункери с окачвачи такива ограничения няма. Носещият материал е концентриран в 
окачвачите, чиято „стъпка“ може да варира в широки граници, благодарение на което могат 
едновременно да бъдат удовлетворени изискванията за минимални конструктивни дебелини и 
използване на високоякостни стомани. 

Стените на висящите бункери, в резултат от техните премествания и деформации по време 
на пълнене и изпразване, могат да се разрушат от нискоциклична умора. Тези ефекти са по-силно 
изразени при бункери с окачвачи,  които са по-тежко натоварени в сравнение с пълностенните 
листове. Поради тази причина окачвачите трябва да бъдат подходящо конструирани и проверени 
за разрушение от умора.  

При проектиране на окачвачите се вземат предвид следните изисквания [16]: 
а) количеството на окачвачите следва да бъде минимално, тъй като те ще се монтират 

поотделно; 
б) броят на типоразмерите на окачвачите също следва да бъде минимален; 
в) окачвачите се закрепват само за хоризонталните бункерни греди. При закрепване към 

колоните, в стените на бункера се образуват участъци с различна геометрия. В резултат на което, 
в стената ще има различни премествания при пълнене/изпразване, което може да доведе до 
разрушаване на настилката; 

г) разстоянието между обтегачите е постоянно по дължината на бункера; 
д) при закрепване на окачвачите, детайлите трябва да осигуряват плавно снаждане към 

коравите бункерни греди, без концентрация на напреженията; 
е) като правило окачвачите се изработват от едно парче, без снаждания по дължината си; 
ж) ако се налага снаждане на окачвачите по дължината им, това се осъществява чрез челни 

заваръчни шевове, изпълнени с пълно проваряване. 

42.2. Бункерни греди 

Хоризонталните бункерни греди , за които е закачена гъвкавата мембрана, могат да бъдат 
класифицирани по следните критерии: 

а) по статическата схема: 
- прости греди; 
- непрекъснати греди. 

 
б) по завъртането им спрямо надлъжната ос, виж фиг. 5.51: 

- вертикални греди; 
- наклонени. 

 
в) по използвания материал: 

- стоманобетонни; 
- стоманени. 

 
Съставените заварени греди най-често се използват като конструктивно решение при 

висящите бункери. Стоманобетонни греди намират приложение при отвор в напречна посока в 
границите 6 ÷ 9 m, рядко при 12 m [16].  

Завъртането на гредите спрямо надлъжната им ос е решение, водещо до понижен разход на 
стомана. Идеята е тези греди да „работят“ на просто огъване спрямо силната им ос „у-у“. За 
целта равнината на стеблото им съвпада с равнината на допирателната към гъвкавата мембрана в 
мястото ѝ на снаждане с гредата. Поставянето на вертикални бункерни греди е принудено 
решение, например като средни надлъжни греди при многоотворни бункери. 
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Фиг. 5.51. Видове бункерни греди 

Като правило, греди със статическа схема непрекъснати греди се прилагат при бункерни 
стени от пълностенни стоманени листове. Това решение се обуславя от непрекъснатостта на 
бункерните стени. Гредите със статическа схема проста греда са по-лесни за изработване и 
монтаж. Те са нечувствителни към неравномерно слягане на фундаментите по дължина на 
съоръжението. Снаждането на простите греди към колоните обикновено се осъществява чрез 
опорни ребра и столчета. 

Вложеното количество метал при простите и непрекъснатите греди е приблизително 
еднакво. 

При висящи бункери с големи напречни отвори, т.е. големи товари в гредите, разстоянието 
между колоните в надлъжна посока не превишава 6 m. 

42.3. Настилка 

Настилки от вътрешната страна на гъвкавите стени обичайно се прилага при бункери с 
окачвачи. При тях тя изпълнява следните функции – възприема натоварването от складирания 
материал и го предава на окачвачите, придава някаква коравина на гъвкава стена в надлъжна 
посока.  

Поставянето на настилки при бункери със стени от пълностенни листове има за цел да 
предпази последните от ударното въздействие на материала при пълнене. При наличие на 
остатъчно (неразтоварващо се) количество продукт в него, той предпазва стената от износване. 

По материал, настилката може да бъде изпълнена от стомана, стоманобетон и дърво. В 
американската строителна практика преобладават решения с използване на профилирани 
стоманени елементи, които са бетонирани двустранно. В руската практика се предпочита 
използване на [16]: 

- при разстояние между окачвачите la ≤ 1,5 m – дърво; 
- при разстояние между окачвачите в границите 1,5 m < la ≤ 2,0 m – елементи от 

сглобяем стоманобетон. 

 
Фиг. 5.52. Настилки в гъвкавите стени на бункерите 

и предпазна екранировка 

1. Окачвач 
2. Профилирана ламарина 
3. Стоманобетон 

4. Прикрепващ болт + гайка 
5. Дървени греди 
6. Предпазна екранировка 

7. Стоманена мембрана 
8. Шпилка, заварена към мембраната 
9. Ъглов профил 
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Има икономическа логика да се използват настилки от дърво в такива райони, в които то е 
лесно достъпно, качествено и евтино. Например в северните райони на Канада, Русия. Като 
негови недостатъци могат да бъдат посочени: 

- малка пожароустойчивост – това налага да се избягват заваръчни операции в 
непосредствена близост до дървените елементи; 

- малка дълговечност на дървото като строителен материал, отчитайки 
неблагоприятните условия на експлоатация. 

 
Настилки от монолитен стоманобетон са сложни за изпълнение и ненадеждни по време на 

експлоатация, тъй като гъвкавата носеща конструкция под тях е предпоставка за напукване. 

42.4. Предпазна екранировка 

Елементите на бункерните стени са подложени на ударното въздействие на изсипвания в 
тях материал. По време на изпразване на бункера, съхраняваният материал се трие по елементите 
на стените. В резултат,  сечението на носещите елементи намалява, което налага те да бъдат 
защитавани. Като материал, предпазната екранировка бива изпълнена от стомана или от 
стоманобетон. Ако съхранявания материал е агресивен, може да се наложи използването на 
специални устойчиви покрития. 

Първите американски бункери са били изпълнявани с предпазна екранировка от 
стоманобетон. В днешно време такава не се използва. По-прогресивното решение е от 
вътрешната страна да се поставят допълнителни стоманени листове. Те са изпълнени от стомана, 
устойчива на износване, например с повишено съдържание на манган.  

Видът на стоманата и дебелината на екраниращите листове могат да бъдат различни в 
зависимост това, в коя зона на износване попадат. В [16] са посочени следните зони на износване 
в стената на гъвкавите бункери, които са аналогични на зоните в коравите бункери, фиг. 5.53: 

а) ИИТ – зона на интензивно износване от триене – през тях преминава цялото количество 
на съхранявания насипен продукт; 

б) УТИ – зона на износване от ударно - триещи въздействия – тези зони са разположени 
непосредствено под зоните на пълнене на бункера; 

в) МИТ – зона на малко износване от триене – през тези зони преминава малко количество 
от съхранявания материал; 

г) БИТ – зона, в която няма износване от триене. 

 
Фиг. 5.53. Зони на износване на гъвкавата мембрана 

1. Пълнене на бункера 
2. Гъвкава мембрана 
3. Очаквана траектория на частиците 
насипен материал при запълване 

4. Разтоварващо устройство 
5. Екранираща стена 
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Очевидно, най-тежка защита на стената се прилага в нейните долни зони, където 

количеството преминаващ продукт е голямо. В зони МИТ и БИТ, намиращи се във връхните 
участъци на стената, където ъгълът на наклона на стената спрямо хоризонталната равнина е по-
голям от 75° ÷ 80°, предпазна екранировка не е необходимо да се прилага. 

По челните стени предпазна екранировка също не се прилага. 
При малки по обем висящи бункери, в които носещата способност на елементите в стените 

не се използва ефективно, и при които съхраняваният материал е слабо абразивен, предпазна 
екранировка може да не се поставя. 

Стоманената предпазна екранировка се изработва от листове с размери, отчитащи нейната 
дебелина и кривината на стената в съответния участък. В долните участъци те биват с широчина 
от порядъка на 1 m, а в горните участъци могат да бъдат и по-широки [16]. В надлъжна посока 
размерите на листовете се ограничават от гледна точка за удобството за монтаж.  

Листовете се закрепват в горния си край към гъвкавата стена посредством болтове или 
шпилки, при което се изключва съвместната им работа, виж фиг. 5.52. 

42.5. Разтоварващи устройства (воронки) 

Разтоварващите устройства се намират в най-долната част на гъвкавата стена. Тяхното 
предназначение е при нужда да осигуряват нормално изпразване на бункера, като стремежът е 
това разтоварване да бъде възможно най-пълно. Те могат да бъдат класифицирани по следните 
критерии [16]: 

а) по местоположение: 
- странично разположени; 
- централни. 

 
б) по форма на отвора в план, виж фиг. 5.54: 

- правоъгълни; 
- кръгли; 
- елиптични. 

 
в) по начина на закрепване на стената: 

- кораво-свързани; 
- свободно-свързани. 

 
г) по степента на разтоварване на продукта: 

- с наличие на остатъчен продукт; 
- с пълно изпразване на продукта. 
 

За да се избегне заклинване на продукта при изпразване, стените на разтоварващите 
устройства трябва да имат наклон към хоризонталната равнина, не по-малък от определения по 
формула (5.2). 

Най-лесни за изчисление, изработка и монтаж се явяват разтоварващите устройства, 
изработени от кръгла тръба. Те имат и най-малка конструктивна височина. Тук можем да 
прибавим и коничните воронки. 

Най-сложни като конструкция и с най-голяма конструктивна височина са пирамидалните 
разтоварващи устройства. 

Правоъгълните разтоварващи устройства причиняват най-голяма концентрация на 
напреженията в гъвкавата стена. На обратния полюс са кръглите и елиптичните в план. 

Разстоянието между разтоварващите устройства по дължината на бункера се определя като 
възможно най-малко, в зависимост от следните взаимно противоречащи си критерии: 

- възможност за свободно разполагане на технологичното оборудване под бункера, 
чрез което изтеклият материал ще се транспортира; 

- гарантиране на целостта на дъното в отслабената от изпускателните отвори зона; 
- възможно най-пълно разтоварване на съхранявания продукт. 
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Фиг. 5.54. Схеми на разтоварващи устройства 

За сухи материали, които не се свързват и не се уплътняват по време на тяхното 
складиране, най-подходящи се явяват разтоварващите устройства, изработени от кръгла тръба 
или коничните [16].  

За влажни материали, чиито частици се свързват помежду си и/или се уплътняват по време 
на тяхното съхранение, а също когато се изисква цялостно изпразване, се прилагат пирамидални 
изпразващи устройства. Те са най-сложни за изработване и монтаж, най-металоемки са, с най-
голяма конструктивна височина.  

42.6. Челни вертикални стени 

Челните стени имат за предназначение да затварят висящите бункери по късите им страни. 
Те се състоят от вертикални стоманени листове, които са допълнително усилени чрез гредови 
елементи, разположени от външната им страна. При бункери със стени от пълностенни листове, 
тези греди могат да бъдат разположени хоризонтално или вертикално, виж фиг. 5.55. При 
бункери с окачвачи, укрепващите греди най-често се поставят радиално, като те се събират в 
зоната на дъното. 

Хоризонталното разполагане на гредите позволява да се използват листове с постоянна 
дебелина и греди с едно и също сечение. Това се постига чрез промяна в разстоянието между 
гредите, в съответствие с диаграмата на налягането от насипания материал. 

В миналото, снаждането на челните и надлъжните стени е било кораво. Сега, при 
съвременните решения, това снаждане се изпълнява като подвижно.  
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Фиг. 5.55. Разполагане на усилващите гредите по челните стени 

Снаждането на челните и надлъжните стени се конструира така, че да позволява по-голямо 
преместване от максимално очакваните деформации в надлъжните стени. На основание на 
проведени експерименти [16], средните стойности на преместванията могат да се определят чрез 
изразите: 

 f.04,0Δv   (5.130) 
  eb  .02,0Δh , (5.131) 
където Δv e деформацията на надлъжната стена във вертикално направление; 

Δh e деформацията на надлъжната стена в хоризонтално направление; 
f – височината на бункерното тяло; 
b – разстоянието между хоризонталните греди, т.е. "отвора" на бункера; 
e – вертикалния ексцентрицитет на приложения товар, т.е. разстоянието между 

вертикалната ос на бункера и вертикалната равнодействаща на товара. 
 
При симетрично разполагане на товара, деформациите в гъвкавата надлъжна стена не се 

различават от определените по теоретичен път. 
Когато снаждането между надлъжните и напречните стени е подвижно, появата на 

разстояние между тях е неизбежно. С цел уплътнение и недопускане изтичане навън на продукт, 
в тези зони се поставят гъвкави ленти. Често в практиката са използвани следните детайли за 
уплътнение: 

- гъвкавата лента е прегъната така, че да образува затворено сечение. И двата ѝ края са 
прикрепени към гъвкавата надлъжна стена посредством болтова връзка; 

- гъвкавата лента е прегъната под 90°, като единият и край е прикрепен към 
надлъжната стена, а другият край – към челната стена. 

43. Очертание на гъвкавите стени 

Основен етап при проектиране на висящите бункери е определяне на очертанието на 
техните стени. То се определя при следните предпоставки [16]: 

а) изчислително е това състояние, при което бункерът е максимално запълнен с материал, 
при което усилията в неговите елементи са най-големи; 

б) пълностенните стоманени листове или окачвачите са с пренебрежимо малка огъвна 
коравина, т.е. могат да бъдат разглеждани като мембранни елементи; 

в) пълностенните стоманени листове не се включват в „работата” на хоризонталните 
бункерни греди, т.е. няма пространствено действие на листовете; 

г) еластичните деформации в гъвкавите стени, дължащи се на опънните усилия в тях са 
пренебрежимо малки, отнесено към геометричните им размери. Те практически не влияят на 
геометрията на стената, респективно на усилията в нея. 
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При тези предпоставки изчислителната схема на пълностенните листове и окачвачите в 
стената представлява гъвкава неразтеглива нишка, ставно прикрепена към бункерните греди и 
натоварена от съхранявания материал. 

Задачата за определяне на определяне на очертанията на гъвкавата стена се затруднява от 
факта, че формата ѝ зависи от налягането на съхранявания материал, а налягането на материала 
зависи от нейната форма. Наличието на хоризонтално и вертикално налягане върху гъвкавата 
стена допълнително усложнява задачата. С това може да се обясни голямото разнообразие на 
препоръчителни формули за определяне на формата на стената. Тук ще бъдат записани малка 
част от тях [16]: 

През 1889 г. американският инженер Бертел Есп е предложил гъвкава нишка да бъде 
описана като кубична парабола:  

 





























32

.2.3..2
b
x

b
xfy

. (5.132) 
В този случай налягането на насипния материал ще има триъгълниково разпределение, виж 

фиг. 5.56, където височината на триъгълника съвпада с оста на бункера. Максималната стойност 
на налягането pmax се определя чрез израза: 
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, (5.133) 

където γ е плътността на съхранявания продукт. 

 
Фиг. 5.56. Схема на очертание на гъвкавата стена 

През 1947 г. Розенблит е предложил гъвкава нишка да бъде описана чрез израза: 
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 (5.134) 
Тази формула съответства на равномерно разпределено вертикално налягане на 

съхранявания товар, със стойност p = 2/3. f. Уравнение (5.134) позволява косвено да се отчита 
хоризонталното налягане на насипния материал. 

През 1968 г. чешкият инженер Щиндл е предложил гъвкава нишка да бъде описана като 
квадратна парабола, по формулата: 
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Формули (5.132) ÷ (5.135) са изведени при отчитане само на вертикалното налягане на 

съхранявания насипен материал.  
Първите натурни изследвания върху бункери за въглища са проведени през 1936 г. от 

американските инженери В. А. Уайт и И. Р. Смит. Тези изследвания са помогнали да бъде 
установено следното: 

а) хоризонталното налягане на насипния материал оказва съществено влияние върху 
очертанието на гъвкавата мембрана; 

б) на практика няма изменение в очертанието на гъвкавата мембрана след запълване на по 
– вече от 50% от обема на бункера. 

44. Геометрични характеристики 

Лицето на напречното сечение А на висящия бункер може да бъде определено по 
формулата: 
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макар, че в други източници се препоръчва да се използва израза [15]: 
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Знаейки площта на напречното сечение, обемът V на бункера ще се изчисли по формулата: 
 V = A.L,  (5.138) 
където f и b са геометрични размери, показани на фиг. 5.56; 

L – дължината на висящия бункер. 

45. Опънни усилия в гъвкавата мембрана 

При триъгълниково разпределение на налягането на насипния материал, виж фиг. 5.56, и 
максимална стойност на налягането pmax определена по формула (5.133), големината на 
компонентите на опънното усилие за единица дължина от гъвкавата мембрана, може да бъде 
изчислена чрез изразите: 

- вертикална компонента V 
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- хоризонтална компонента Н 
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 (5.140) 
- опънна сила Т 

Опънната сила ще бъде равна на векторната сума на компонентите V и H: 

 
22 HVT   (5.141) 

Необходимата площ Am на гъвкавата мембрана (обтегачите), за единица от нейната 
дължина, може да бъде определена чрез израза: 
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 (5.142) 
където γQ = 1,5 е коефициент на претоварване от съхраняван продукт; 

M0ydy, γ/ff   – изчислителното съпротивление на метала в мембраната (обтегачите); 
fy – характеристичната стойност на границата на провлачане на използваната стомана; 
γМ0 = 1,05 – частен коефициент на сигурност по материал; 
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