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НАТИСКОВАТА ЗОНА ВЪВ ВЪЗЕЛА КОЛОНА - ЦИЛИНДРИЧНО
ТЯЛО НА СТОМАНЕН СИЛОЗ
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катедра „МДПК”, Строителен факултет, УАСГ
София 1046, бул. „Христо Смирненски” №1, България

АБСТРАКТ
С цел изпразване на цялото количество съхраняван продукт под действие на гравитацията, често
стоманените силози са поставени върху носеща конструкция. Най – простият начин за проектиране
на тези комплексни съоръжения е да ги разделим мислено на две части – дискретно подпряна
пръстеновидна греда и непрекъснато подпряна черупка над нея. 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, но той мълчи относно
препоръчителната коравина на пръстеновидната греда. Друг подход за проектиране е да се използва
зависимостта за разпространение на осовите натискови напрежения по височина, дължащи се на
концентрираната опорна реакция R. Знаейки този закон, ние можем да определим ефективната
широчина leff на разпространение на натисковите напрежения на всяко ниво. Там където ефективната
широчина става равна на разстоянието между опорите, там е краят на критичната височина на
черупката и над нея цилиндричното тяло е непрекъснато подпряно. За съжаление, споменатият погоре стандарт EN 1993-4-1 отново не дава информация как да се определи leff . Въпросът тук е дали
можем да приемем линейно разпространение на натисковите сили по височина? И можем ли директно
да използваме резултатите на Whitmore (1952), където ъгълът на разпространение α = 30°? Или дори
да приемем доста по-смелата опция, че α = 45°, използвана от много по – възрастни проектанти? И
стойността на ъгъла α постоянна ли е, или зависи от различни влияещи фактори?
Ключови думи: стоманен силоз, изкорубване, меридианни напрежения, ъгъл на разпространение,
ефективна широчина
1. ВЪВЕДЕНИЕ
С цел лесно и цялостно разтоварване на
съхранявания продукт, често стоманените силози
са поставени върху връхна конструкция. При
всеки проект тя е различна, в зависимост от
конкретните
условия
на
експлоатация.
Традиционно, в България се проектираха и се
изпълняваха връхни конструкции, състоящи се от
4-и колони и хоризонтални греди между тях, виж
Фиг. 1а. Напоследък, под влиянието на чужди
проектантски школи, у нас могат да се видят
съоръжения, чиято връхна конструкция е
изградена само от колони и връзки между тях,
виж Фиг. 1б.
Независимо дали е избрана връхна конструкция
от греди и колони, или само от колони, тя
поражда концентрирани меридианни сили в
цилиндричното тяло на силоза. В резултат,
тънкостенната черупка може да се изкоруби.
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Най-простият начин за проектиране на
стоманени силози е да разделим мислено
цилиндричната черупка на 2-е части – на
дискретно подпряна пръстеновидна греда и
непрекъснато подпряна черупка над нея.
Очевидно, че 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, но той мълчи относно
препоръчителната коравина на пръстеновидната
греда. Единствено Rotter (1985) е предложил, че
стойността на отношението между коравините на
цилиндричната черупка и пръстеновидната греда
ψ = 0,25 може да бъде подходяща при
проектиране.

Фиг. 2. Ъгъл α на разпространение на
натисковите усилия в цилиндрична черупка и
ефективна широчина leff при линейна зависимост

а) колони и
хоризонтални
греди между тях

б) само тръбни колони
вертикални връзки между
тях

Фиг. 1. Варианти на носещата конструкция под
силоза
Друг подход при проектиране е да се използва
закона за разпространение на осовите натискови
напрежения по височина, дължащи се на
концентрираната опорна реакция R. Знаейки тази
зависимост,
ние
можем
да
определим
ефективната широчина leff на разпространение на
натисковите напрежения на всяко ниво. Там
където ефективната широчина става равна на
разстоянието между опорите, там е краят на
критичната височина на черупката и над нея
цилиндричното тяло е непрекъснато подпряно.
Ако
зависимостта
е
проста,
линейна,
единственото което трябва да знаем е ъгълът α
на разпространение спрямо вертикалната ос, виж
Фиг. 2. Стойностите на ъгъла α са от съществено
значение. Очевидно, колкото този ъгъл е по голям, толкова по - голяма ще е ефективната
широчина
leff
в
черупката,
респективно
меридианните напрежения σx,Ed ще са по - малки.
За съжаление референтните стандарти EN 19931-6:2007 и EN 1993-4-1:2007 не дават информация
за стойностите на ъгъла α, респективно на leff.
Може би защото те са фокусирани върху идеята за
пръстеновидната греда. Единствено в стандарт
БДС EN 1993-1-5:2005 има записана формула за
определяне на leff при местен натиск в равнината
на стоманена плоча. Тя има вида:
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leff = se 1  
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2

(1)

в която:

se = ss  2.tf
n = 0,636 1 

(2)

0,878.ast,1
tw

(3)

където:
ss e широчината на прилагане на силата
(товарния печат);
tf - дебелината на пояса, в който е приложена
силата;
tw - дебелината на стеблото на стоманената плоча;
z - разстоянието от пояса до изследваното
сечение;
ast,1 - площта на брутното напречно сечение на
ребрата, "размазана" по дължината se.
Формула (1) е валидна, когато е изпълнено
неравенство (4). В противен случай приносът на
закоравяващите ребра се пренебрегва.

sst / se  0,5

(4)

където:
sst e осовото разстояние между вертикалните
ребра.
Тук въпросът е дали изведената за равнинни
плочи формула (1) е приложима при
цилиндрични черупки, каквито са силозите? Или
да се приеме просто линейно разпространение,
виж Фиг. 2, и да се използват резултатите на
Whitmore (1952), публикувани в далечната 1952 г,
че ъгълът α = 30°? Или дори да се използва още
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по - смело приемане, че α = 45° , каквото много от
по - възрастните проектанти правят?
2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗЕЛА НА СНАЖДАНЕ
ЦИЛИНДЪР - ВРЪХНА КОНСТРУКЦИЯ
За да намери отговор на тези въпроси, авторът е
направил няколко пространствени изчислителни
модела
на
различни
силози,
ползвайки
програмния продукт SAP 2000 v.14.2. При
моделирането на съоръжението всички елементи
са въведени като черупки (shell) с техните реални
дебелини. За облекчаване на изчисленията,
неподатливата връхна конструкция е заменена с
неподвижни ставни опори. Те са по 8 бр./силоз,
равномерно разположени по обиколката на
черупката. Широчината на опорите варира според
силоза.
При изследваните силози, изпразващата фуния е
снадена към цилиндричното тяло на известно
разстояние над долния му ръб, виж Фиг. 3. Това
решение е класическо. То позволява гредите или
колоните на връхната конструкция да бъдат
поставени точно под цилиндричното тяло, т.е. в
него да не се пораждат допълнителни огъващи
моменти.

б) към цилиндричното тяло на силоза е добавена
коничната разтоварваща фуния. Няма поставени
вертикални закоравяващи ребра, виж Фиг. 4б. В
две отделни състояния, по вертикалната черупка
са приложени описаните по горе, в т. а), товари;
в) силозът се състои само и единствено от
цилиндричното тяло. Няма разтоварваща фуния.
Поставени
са
вертикални
ребра,
които
закоравяват опората, виж Фиг. 4в. В две отделни
състояния, по
вертикалната черупка са
приложени описаните по горе, в т. а), товари;
г) силозът се състои от цилиндрично тяло и
коничната разтоварваща фуния. Поставени са
вертикални закоравяващи ребра, виж Фиг. 4г. В
две отделни състояния, по вертикалната черупка
са приложени описаните по горе, в т. а), товари;
д) силозът се състои от цилиндрично тяло и
коничната разтоварваща фуния. Поставени са
вертикални закоравяващи ребра, виж Фиг. 4г) В
две отделни състояния, по вертикалната черупка
и коничната фуния са приложени следните
товари:
- вертикален товар Pwe(z) по стената и
меридианен товар Pte(z) по фунията. Те са
предизвикани от триенето на продукта по
стоманената конструкция;
- първоначално по цилиндричната стена и по
коничната фуния е приложено радиалното
налягане от продукт Phe(z) и респективно, Pne(z) .
След това, в деформирано от товарите Phe(z) и
Pne(z) състояние, са приложени товарите от
триене Pwe(z) и Pte(z).
Товарите Pwe(z), Pte(z), вътрешното налягане
Phe(z), Pne(z), товарите от триене Pwe(z) и Pte(z), са
определени съгласно стандарт за EN 1991-4 за
реално съхраняваните в силозите продукти.

Фиг. 3. Снаждане на цилиндричното тяло с
разтоварващата фуния
С цел да се отчете ефекта от всеки един от
влияещите фактори, изследването е проведено
при няколко различни конструктивни решения
на възела:
а) силозът се състои само и единствено от
цилиндричното тяло. Няма разтоварваща фуния и
опорни ребра, които закоравяват опорите, виж
фиг. 4а. В два отделни случая, по вертикалната
стена са приложени следните товари:
- само вертикален товар Pwe(z) от триене на
продукта по стената;
- първоначално по стената е приложено
радиалното налягане от продукт Phe(z). След това,
в деформирано от Phe(z) състояние, е приложен
товарът от триене Pwe(z).
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а) само цилиндрично тяло, няма вертикални
закоравяващи ребра

във възли над опорите, непосредствено над
закоравяващия пръстен. Знаейки дебелината на
черупката t и стойността на опорната реакция R,
ефективната широчина leff може да бъде
определена по формулата:

leff =

б) цилиндрично тяло и фуния, няма вертикални
закоравяващи ребра

R  F
σ x, Ed .t

(5)

където:
R e вертикалната реакция в опората, виж Фиг. 2,
предизвикана от вертикалния товар Pwe(z) от
триене по цилиндричното тяло;
σx,Еd - меридианните нормални напрежения в
цилиндричното тяло, непосредствено над
мястото на снаждане цилиндър - конична фуния;
t - дебелината на цилиндричната стоманената
черупка в мястото на снаждане цилиндър конична фуния;
ΔF - усилието, предизвикано от триенето по
стената с височина Δh. Може да бъде изчислено
чрез израза:

F =

2.π.ri .h.Pwe ( z )
ns

(6)

в която:
ri e радиусът на вътрешната повърхност на
цилиндричното тяло;
Δh - разстоянието между възела, в който са
отчетени нормалните напрежения и σx,Еd мястото
на снаждане цилиндър - конична фуния;
ns - броят на опорите под цилиндричното тяло.
в) само цилиндрично тяло, поставени са
вертикални закоравяващи ребра

Ъгълът α на разпространение на натисковите
сили в черупката, дължащи се на опорните
реакции R се определя по формулата:

l  bs 

α = arctg 0,5. eff

h 


(7)

в която:
bs e широчината на опората;
h - вертикалното разстояние между приложната
точка на опорната реакция R и възелът, където се
отчитат меридианните нормални напрежения
σx,Еd.
Във всички модели е използвана стомана S235,
със свойства съгласно стандарт EN 10025-2:2004.

г) цилиндрично тяло и фуния, поставени са
закоравяващи ребра
Фиг. 4. Варианти на силози и опорни възли
Нормалните меридианни напрежения σx,Еd,
породени от вертикален товар Pwe(z), са отчитани

4

В използваната програма SAP 2000 v.14.2 е
активирана е опцията Buckling Analysis. Чрез тази
опция е възможно да бъде определен запасът от
носеща способност k на цилиндричната черупка
преди тя да загуби устойчивост, частично или
цялостно.
Произведението
от
сумарната
натискова сила и запасът от носеща способност k
дава стойността на общата меридианна критична

Challenge Journal of Structural Mechanics 4 (1) (2018) 1 - 8
сила ΣRcr, при която идеалната черупка ще загуби
устойчивост в еластичен стадий. В такъв случай,
критичното нормално напрежение σx,Rcr в
еластичен стадий може да се изчисли чрез израза:

σ x, Rcr 

R

cr

(8)

2.π.r.t

където:
r е радиусът на средната
цилиндричната черупка.

повърхнина

на

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
НА ВЪЗЕЛА НА СНАЖДАНЕ ЦИЛИНДЪР ВРЪХНА КОНСТРУКЦИЯ
3.1 Силоз № 1

1
2
3
4
5

а) 12,7561
б) 12,752
а) 12,7813
б) 12,7776

Елемент,
който губи
устойчивост

α°
33,8
33,8
34,2
34,2
23,1

б) 24,59327

75,1

а) 23,75416

1-и пояс, над
82,5
ребрата и
закоравява- 82,5
щия пръстен
82,5

23,1

б) 23,79654

82,5

26,1

обем V = 110 m3
съхраняван продукт - гасена вар;
диаметър D = 3 492 mm;
височина hc = 10 950 mm;
дебелина на 1-и пояс ts,1 = 4 mm;
широчина на опорите - bs = 240 mm.

5

leff
cm

1-и пояс, над 104,1
колоната, под 104,1
закоравява- 105,3
щия пръстен 105,2

3.2 Силоз № 2

5

а) 5,44872
б) 5,44601

Елемент,
който губи
устойчивост

1-и пояс, над 107,1
колоната, под 107,1
закоравява108,4
щия пръстен 108,4

а) 10,34025
б) 10,431
а) 10,72707
б) 10,83076
а) 10,07763

leff ,
cm

1-и пояс, над
ребрата и
закоравяващия пръстен

б) 10,08339

α°
34,8
34,8
35,2
35,2

80,8 25,4
80,8 25,4
81,8 25,8
81,8 25,8
81,9 25,8
81,8 25,8

3.3 Силоз № 3

обем V = 40 m3
съхраняван продукт - дребнозърнеста (фина)
фракция на пясъка;
диаметър D = 2 500 mm;
височина hc = 8 470 mm;
дебелина на 1-и пояс ts,1 = 6 mm;

1

75,1

б) 25,28706

3

а) 5,4441
б) 5,44095

Случай

а) 24,4696
а) 25,14499

2

Buckling
factor k

широчина на опорите - bs = 230 mm.

обем V = 110 m3
съхраняван продукт - гасена вар;
диаметър D = 3 492 mm;
височина hc = 10 950 mm;
дебелина на 1-и пояс ts,1 = 6 mm;
широчина на опорите - bs = 240 mm.
Buckling
factor k

1

4

Определянето
на
критичните
нормални
напрежения σx,Rcr, а чрез тях и на изчислителните
меридианни критични напрежения σx,Rd дава
количествена оценка на влиянието на различните
решения
на
опорните
възли
върху
носимоспособността на черупката.

Случай

Случай

26,1

2
3
4
5

Buckling
factor k

а) 21,45635
б) 21,44135
а) 21,41201
б) 21,40105
а) 23,84189
б) 24,04884
а) 23,96794
б) 24,14155
а) 23,75764
б) 23,97564

Елемент,
който губи
устойчивост
1-и пояс, над
колоната, под
закоравяващия пръстен
2-и пояс, над
ребрата и
закоравяващия пръстен.
1-и пояс не се
изкорубва

leff ,
cm

α°

79,8
79,8

33,4
33,4

81,9
81,9

34,3
34,3

67,8

27,8

67,8

27,8

73,0

30,3

73,0

30,3

72,98

30,3

72,98

30,3

26,1

3.4 Силоз № 4

26,1

обем V = 40 m3
съхраняван продукт - дребнозърнеста (фина)
фракция на пясъка;
диаметър D = 2 500 mm;
височина hc = 8 470 mm;
дебелина на 1-и пояс ts,1 = 4 mm;
широчина на опорите - bs = 230 mm.

1
2
3
4
5

Buckling
factor k

Елемент,
който губи
устойчивост

leff ,
cm

α°

81,4
81,4

34,0
34,0

83,4

34,9

83,4

34,9

66,4

27,1
27,1

а) 18,24653

66,4
1-и пояс, над
71,9
ребрата и
закоравява- 71,9
щия пръстен
71,9

б) 18,15925

71,9

29,8

Случай

а) 9,41556
б) 9,40196
а) 9,38163
б) 9,37208

1-и пояс, над
колоната, под
закоравяващия пръстен

а) 18,4754
б) 18,45486
а) 19,04036
б) 19,01426

29,8
29,8
29,8

3.5 Силоз № 5
обем V = 150
съхраняван продукт - пясък;
диаметър D = 4 500 mm;
височина hc = 8 940 mm;
дебелина на 1-и пояс ts,1 = 8 mm;
широчина на опорите - bs = 350 mm.

1
2
3
4
5

Buckling
factor k

а) 12,35903
б) 12,16633
а) 12,37384
б) 12,17882
а) 20,57089
б) 20,76019
а) 20,64411
б) 20,80852
а) 19,9826
б) 20,19925

Елемент,
който губи
устойчивост
1-и пояс, над
колоната, под
закоравяващия пръстен
2-и пояс, над
ребрата и
закоравяващия пръстен.
1-и пояс не се
изкорубва

3.6 Силоз № 6
обем V = 150 m3
съхраняван продукт - пясък;
диаметър D = 4 500 mm;
височина hc = 8 940 mm;
дебелина на 1-и пояс ts,1 = 5 mm;
широчина на опорите - bs = 350 mm.

6

1
2
3
4
5

Buckling
factor k

а) 4,76692
б) 4,62667
а) 4,77424
б) 4,63235
а) 11,13561
б) 10,96758
а) 11,31482
б) 11,14099
а) 10,06433
б) 9,94094

Елемент,
който губи
устойчивост

leff ,
cm

α°

166,5
166,5

38,1
38,1

166,1

38,0

166,1

38,0

125,2
1-и пояс, над
125,3
ребрата и
закоравява- 135,9
щия пръстен
135,9
1-и пояс,
135,9
между
135,9
ребрата

28,2

1-и пояс, над
колоната, под
закоравяващия пръстен

28,3
31,0
31,0
31,0
31,0

На графиките по - долу е показано как се променя
ъгълът на разпространение α по височина на
цилиндричното тяло. Точките (възлите), в които
са правени отчетите, се намират в 1-и пояс, над
мястото на снаждане цилиндър - конична фуния.

m3

Случай

Случай

leff ,
cm

α°

162,5
162,5

37,2
37,2

163,3

37,4

163,3

37,4

131,3

29,8

131,3

29,8

140,1

32,1

140,1

32,1

140,08 32,0
140,07 32,0
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Фиг. 5. Изменение на ъгълът на разпространение α
на натисковите напрежения σx,Ed
по височина на цилиндричното тяло
Очевидно, стойностите на ъгъла α не са
постоянни, те намаляват по височина. С други
думи, разпространението на натисковите сили по
височина не е линейно. В други свои изследвания
Здравков (2017a) и (2017b) е достигнал до
същото заключение. За щастие, ефективната
широчина leff нараства, виж Фиг. 6. Практическото
последствие от което е, че ако стойностите на leff
бъдат определени за точка непосредствено над
мястото на снаждане цилиндър - конична фуния,
тези стойности ще са консервативни, в посока на
сигурността при последващите ръчни проверки.

7

Фиг. 6. Изменение на ефективната широчина leff на
натисковите напрежения σx,Ed по височина на
цилиндричното тяло

Поясите на изследваните тук силози са с различна
дебелина. Тя намалява отдолу нагоре, което е
свързано с различните стойности на усилията в
тях. При някои от силозите, като Силоз №3 и
Силоз №5, устойчивост губи не първи пояс,
където са опорите, а горният втори пояс, който е с
по - малка дебелина, виж Фиг. 7. 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 горни пояси.
И тук отново на преден план излиза проблемът за
стойността на ефективната широчина leff в
мястото на снаждане на първи с втори пояс и как
тя да бъде определена коректно.

От резултатите по - горе се вижда, че с нарастване
на височината над опората влиянието на
различните вкоравители намалява и стойностите
на α и leff на практика са еднакви.
Очевидно влиянието на коничната разтоварваща
фуния е благоприятно, но нейният принос е
малък. Може би това се дължи на:
- всички изследвани модели имат пръстеновиден
закоравяващ пръстен там, където ще се снаждат
цилиндричното тяло и фунията;
- всички изследвани модели имат по осем
относително близко разположени опори.
Много по - съществен е ефектът от поставянето
на
вертикални
закоравяващи
ребра.
Те
значително повишават носещата способност на
цилиндричната
черупка,
подложена
на
меридианен натиск от концентрирани сили. За
сметка на това пък, ъгълът на разпространение α,
респективно ефективната широчина leff, при
неоребрени черупки са по - големи, в сравнение с
оребрените. За предварителни ръчни изчисления,
усредненият ъгъл α може да се приеме както
следва:
- цилиндрична черупка, без вертикални ребра над
опорите - α = 34° ÷ 36°;
- цилиндрична черупка, с вертикални ребра над
опорите - α = 26° ÷ 30°.
При изследваните тук 6 модела, всеки от които с
по 5 подварианта, не е отчетен усреднен ъгъл α ≈
45°. Може би, защото всички „поли“ на силозите,
респективно точките на отчитане, са относително
високи. Knoedel и Ummenhofer (2009) твърдят, че
при достатъчно корав пръстеновиден вкоравител
ъгълът може да достигне стойност α ≈ 45°.
Прави
впечатление,
че
ъгълът
на
разпространение α намалява при нарастване на
отношението D/ts. Подобна зависимост са
наблюдавали и Knoedel, и Ummenhofer (1998) в
друго тяхно изследване
При така оформения възел на снаждане
цилиндър - конична фуния, виж Фиг. 3,
вътрешното налягане Phe(z) и Pne(z) не оказва
забележимо влияние върху ъгъла α и leff .
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Фиг. 7. Загуба на устойчивост в по - тънкия втори
пояс на цилиндричното тяло на силоза
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проектирането на стоманени силози е сложна и
отговорна задача. Трудностите стават още по големи, когато силозите са повдигнати над
земята и са подпрени на отделни (дискретни)
опори. Един от най - дискусионните въпроси е как
да се определи ефективната широчина leff на
натисковите напрежения по височина. За
съжаление, референтните стандарти EN 1993-16:2007 и EN 1993-4-1:2007 не дават отговор на
този въпрос. Очевидно влияещите фактори са
много и не могат да бъдат обхванати в една
формула. Поради тази причина не е коректно
посочената в БДС EN 1993-1-5:2005 формула да се
прилага при силози.
От направеното по - горе изследване на 6 силоза с
по 8 опори могат да бъдат направени следните
изводи:
a) стойността на ъгъла α не е постоянна, тя
намалява по височина. Реалното разпространение
на натисковите сили изглежда както е показано
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Committee for Standardization, Brussels.
EN 10025-2:2004 (2004). Hot rolled products of
structural steels - Part 2: Technical delivery
conditions for non-alloy structural steels.
European Committee for Standardization,
Brussels.
Knödel P, Ummenhofer T (1998). Ein einfaches
Modell zum Stabilitätsnachweis zylindrischer
Schalentragwerke auf Einzelstützen. Stahlbau, 67,
425-429.

Фиг. 8. Реално разпространение на натисковите
сили в цилиндричното тяло и ефективна
широчина leff
б) наличието на вертикални закоравяващи ребра
над опората съществено влияе върху ъгъла на
разпространение α и ефективната широчина leff.
За предварителни ръчни изчисления усреднената
стойност на ъгъла α може да се приеме както
следва:
- цилиндрична черупка, без вертикални ребра над
опорите - α = 34° ÷ 36°;
- цилиндрична черупка, с вертикални ребра над
опорите - α = 26° ÷ 30°.
в) ъгълът на разпространение α намалява при
нарастване на отношението D/ts.
г) при наличие на корав пръстен в мястото на
снаждане цилиндрично тяло - фуния, влиянието
на последната е незначително;
д) при възел на снаждане цилиндър - конична
фуния, както е показан на Фиг. 3, вътрешното
налягане не оказва влияние върху ъгъла α и leff.
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