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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият труд разглежда разположените върху земната повърхност вертикални стоманени 
цилиндрични резервоари от въглеродна или нисколегирана стомана с обем от 100 m3 до 100 000 
m3 за вода, кондензат, спирт, мляко, нефт и нефтопродукти. Резервоарите са със заварени корпус 
и дъно, и не се експлоатират при допълнително вътрешно налягане, надвишаващо 2,5 кРа, и 
подналягане (вакуум) до 0,5 кРа. Максималната проектна температура на метала не надхвърля 
300 0С. При проектна температура надвишаваща 100 0С, трябва да се отчитат измененията във 
физико-механичните свойства на стоманата. 

Описаните тук научни изследвания и получените зависимости могат да бъдат отнесени към 
цилиндричните стоманени вертикални резервоари, съхраняващи други продукти, но не се 
разпростират над изотермични резервоари и резервоари за агресивни химически продукти. 

Настоящият документ обобщава както изследванията на автора по редица проблеми на 
резервоаростроенето, така и знания и опит, натрупани от различни организации, занимаващи се с 
проектиране, изработване, експлоатация, обследване, ремонт и реконструкция на вертикални 
стоманени цилиндрични резервоари. 

При разработването на този  труд, авторът  е проанализирал и отчел: 
- достъпната литература по темата, като особено внимание е обърнато на европейските 

стандарти; 
- опит в проектирането, ремонта, монтажа и експлоатацията на резервоарите; 
- резултати от обследването на стоманени резервоари; 
- получените данни от аварии на стоманени резервоари. 
 
Във връзка с хармонизацията на европейските и българските нормативни документи, авторът 

се е концентрирал върху последните издания на европейските стандарти в тази област - EN 1993-
4-2 и EN 14015:2004. След възприемането им като български национални стандарти, всички нови 
стоманени резервоари трябва да бъдат проектирани съгласно техните указания и изисквания.  

От друга страна, намиращите се в момента в експлоатация резервоари, са проектирани по 
друга концепция, стандарти, методика. Авторът е разписал характерни части от тях по следните 
причини: 

- за да улесни преминаването от старите руски стандарти към новите европейски; 
- за да направи сравнение между руските и европейските методики за оразмеряване на 

резервоарите и получените чрез тях резултати; 
- за да помогне при оценка на състоянието на намиращите се в експлоатация резервоари. За 

правилна оценка на реалното състояние на резервоарите и протичащите в тях процеси, е нужно 
да се знаят изходните нормативни документи, по които те са проектирани. 

 
В този труд са посочени минималните изисквания за обезпечаване на сигурността и 

конструктивната цялост на новопостроените резервоари. Посочените тук изисквания са 
ограничени до следните елементи: 

фундаментна конструкция; дъно; корпус; покрив; стълби, площадки и парапети; прикрепено 
спомагателно технологично оборудване и щуцери до първи външен фланец. 

 
Посочените тук идеи, научни изследвания, получени резултати и анализи биха били в полза 

както на студентите, специалност ССС в УАСГ, така и на организации, които: 
- разработват проектна документация за новостроящи се резервоари; 
- произвеждат и/ или монтират резервоарни конструкции; 
- разработват проектна документация за ремонт, изменение и реконструкция на резервоарите; 
- изпълняват ремонт, изменение или реконструкция на резервоари, които са в експлоатация. 
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Често използвани символи 
 

Ca – добавка за корозия 
D – диаметърът на корпуса на резервоара 
Е – модулът на еластичността на стоманата 
H – височината на корпуса на резервоара 
Ht – максималното ниво на запълване на резервоара със съхранявания продукт  
Т1 – най-ниската среднодневна температура, 0С 
Rr – радиусът на сферичния покрив 
V – максималният обем на съхранявания в резервоара продукт  
Wmin – минималният еластичен съпротивителен момент на укрепващите корпуса пръстени 
 
dn – външният диаметър на тръбата на щуцера 
f – “стрелка” на покрива 
fy – характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата 

0, / Mydy ff γ=  – изчислителната стойност на границата на провлачане 
le – широчината на удебелената периферна зона в дъното 
r – вътрешният радиус на корпуса на резервоара 
rA – радиусът на окръжността, по която са разположени анкерите 
rс – радиусът на централния пръстен на покрива на резервоара 
rm – радиусът на тежестната ос на горния опорен пръстен; 
te – дебелината на периферната зона на дъното, без добавката за корозия 
tp –  дебелината на стената на тръбата на щуцера 
ts,i – дебелината на листовете, изграждащи корпуса на резервоара в i – и пояс 
tsm – средно аритметичната дебелина на корпуса (за корпуси с постоянна дебелина tsm = ts ) 
tr – дебелината на покривната обшивка 
 
αi – ъгълът между хоризонталната равнина и допирателната към покрива, в i-тия възел 
αn – ъгълът между хоризонталната равнина и допирателната към покрива, в мястото му на 

снаждане с корпуса 
ρ – характеристичната стойност на специфичното тегло на съхраняваната течност 
v – скоростта на вятъра в района на изграждане на резервоара 
ψc - коефициент за съчетание на 2-е или 3-и кратковременни натоварвания 
 
gn – характеристичната стойност за натоварване от собственото тегло на стоманената 

конструкция 
gtn – характеристичната тегло на топлоизолацията 

n
op  - характеристичната стойност на свръхналягането в резервоара 
n
vp  - характеристичната стойност на подналягането в резервоара 

sn – характеристичната стойност на натоварването от сняг 
wn – характеристичната стойност на ветровото натоварване в района на резервоара 
 
γfg = 1,1 – коефициент за натоварване от собствено тегло на стоманената конструкция 

'γ fg  = 0,9 - коефициент за натоварване от собствено тегло, когато то действа благоприятно 
γft = 1,3 - коефициент за натоварване от топлоизолация 
γfρ = 1,35 – коефициент за натоварване от съхраняван продукт при продължително действие 
γfa = 1,3 – коефициент за натоварване от свръхналягане 
γfv = 1,3 - коефициент за натоварване от вакуум в резервоара 
γs = 1,4 – коефициент за натоварване от сняг 
γfw = 1,4 - коефициент за натоварване от вятър 
γfQ = 1,3 – коефициент за натоварване от подвижен товар 
γМ0 = 1,05 – частен коефициент на сигурност по материал 
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Глава 1 
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Предназначение на резервоарите. Видове 
 
Резервоарите са съдове, предназначени за приемане, съхранение, разходване, технологична 

преработка и транспортиране на различни течни продукти, независимо от формата, материала, 
разположението и конструкцията им. Условията на тяхната експлоатация са твърде 
разнообразни. Те могат да бъдат вертикални и хоризонтални, надземни, полуподземни и 
подземни, да поемат статични и динамични натоварвания, да работят при вакуум и 
свръхналягане, при ветрови, сеизмични и температурни въздействия. 

Най-голям дял от тази голяма група инженерни съоръжения с широко приложение в почти 
всички отрасли на националната ни икономика, са именно стоманените вертикални 
резервоари (СВР) – пространствени листови конструкции с цилиндрична форма (фиг. 1.1), 
предмет на настоящия труд. 

 
фиг. 1.1 Стоманени вертикални цилиндрични резервоари 

 
1.2 Основни конструктивни елементи на резервоарите 

 
Основните конструктивни елементи на вертикалните цилиндрични резервоари са (фиг. 1.2): 
- дъно – изградено е от множество стоманени листове, които са заварени помежду си. Много 

често дъното е с конична форма, с наклон от центъра навън; 
- корпус – изграден е от огънати листове, които са челно заварени помежду си. По височина 

на корпуса листовете може да са с различни дебелини; 
- покрив – стационарен (коничен или сферичен) или плаващ; 
- фундамент – най-често бива земно-насипен, пръстеновиден или цяла фундаментна плоча.  

f
H

R
r

D

r

1

2

3

коничен 
покрив

сферичен 
покрив

4

 
фиг. 1.2 Общ вид и геометрични размери на резервоара 

 
 
1. Покрив на резервоара 
2. Корпус 
3. Дъно 
4. Фундаментна конструкция 
 
Н – височината на корпуса; 
f – “стрелка” на покрива 
r – радиусът корпуса на 
резервоара; 
D – диаметърът на резервоара; 
Rr – радиусът на сферичния 

покрив 
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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. 

 
1.3 Методи за изчисляване на корпуса на стоманените вертикални резервоари 

 
Стоманените резервоари, 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 съда. Напрегнатото и деформирано състояние на 
резервоарите се установява след провеждане на статически и динамични изследвания на якост и 
устойчивост за всички носещи елементи.  

Корпусът на резервоара е най-отговорната и най-тежко натоварената част в него. Съгласно 
[46], възможните методи за изчисление на корпуса на резервоара, който представлява 
тънкостенна стоманена черупка, са: 

1. Изчисляване на черупки по мембранна теория – тази теория 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. 

Тази теория е приложима, когато са изпълнени следните условия [7]: 
- 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 е плавно изменяща се функция; 
- външните товарите са разпределени по непрекъсната и плавно изменяща се функция, без 
локална концентрация в тях или концентрирани сили; 
- силите, приложени към контура на черупката трябва да лежат по допирателната към 
средната повърхнина. 

2. Изчисляване на черупки чрез линейно-еластичен анализ – в този анализ поведението 
на тънкостенна листова конструкция се представя на базата на моментовата теорията. 
Геометрията на съоръжението съвпада с идеалната проектна форма, която преминава през 
нулевата линия на черупката. Материалът е линейно-еластичен (зависимостта между 
деформациите и напреженията е линейна) и преместванията в черупката са малки. 

3. Изчисляване на черупки при отчитане на тяхната геометрична нелинейност и 
еластично поведение на материала – този вид анализ е базиран на принципите на 
моментовата теория, приложена към идеални черупки. Материалът е идеално-еластичен, 
но преместванията са големи. Използва се теорията за големите премествания. 

4. Изчисляване на черупки при нелинейно поведение на материала - този вид анализ е 
базиран на моментовата теория, приложена към идеални черупки. Преместванията са 
малки, както при линейно-елaстичния анализ. Материалът има нелинейно, еласто-
пластично поведение. 

5. Изчисляване на черупки с отчитане на геометрична и материална нелинейност - този 
вид анализ е базиран на принципите на моментовата теория, приложена към идеални 
черупки. Материалът има нелинейно, еласто-пластично поведение и преместванията в 
черупката са големи. 

6. Изчисляване на черупки чрез отчитане на геометричната нелинейност при еластичен 
материал и несъвършена черупка – този вид анализ е подобен на геометрично-
нелинейния еластичен анализ, но тук се отчитат реалните геометрични отклонения от 
идеалната проектна форма. С други думи геометрията на средната повърхност включва 
отклоненията от идеалната форма. 

7. Изчисляване на черупки при отчитане на геометричната и материална нелинейност 
при несъвършена черупка – този вид анализ е подобен на анализа при геометрична и 
материална нелинейност, но тук се отчитат реалните геометрични отклонения от 
идеалната проектна форма. 

8. Цялостен анализ – Това е анализ, който включва цялата конструкция на съоръжението. 
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1.4 Развитие на резервоаростроенето в България 

 
Ако се приеме за начална годината 1878, когато в Русия е бил проектиран и построен първия 

стоманен нитован резервоар [2], то в наши дни тези съоръжения посрещат своята 130-та 
годишнина. 

В нашата страна стоманените резервоари навлизат интензивно през 60-те години на миналия 
век, като въвеждането им в експлоатация е провокирано от бързото развитие на икономиката. 
Така се е наложила и развила тенденция за непрекъснат растеж на сумарната складова 
резервоарна вместимост в страната ΣV. Дешифровката на тази тенденция води до две 
взаимосвързани насоки: общо увеличено изграждане на резервоарите годишно и нарастване на 
единичния обем V1. 

Първата насока е свързана с увеличаване на нефтопреработката, изискваща от своя страна 
значително разширение на складовите мощности на петролните бази ( ПБ ). Един допълнителен 
фактор тук е бурното развитие на топлоенергетиката, свързано с използването на ефективно 
течно гориво (мазут) за ТЕЦ . 

Очевидно нарастването на обемите от горива, които е трябвало да се складират в  ПБ и 
мазутните стопанства на ТЕЦ, неминуемо е довело до увеличение на единичната вместимост на 
резервоарите. Така постепенно резервоарите с обем V1 = 1000 m3 и 2000 m3, които са били 
типични в началото, са отстъпили място на  резервоари с обем V1 = 5000 m3 и 10000 m3. 
Увеличението на единичните обеми V1 от своя страна означава по-големи габарити (D и Н), а 
следователно – повишени натоварвания, респ. по-големи дебелини на корпусите. Тривиалното 
решение чрез просто увеличаване на дебелините води до несъизмеримо нарастване на 
проблемите, свързани с изработката и монтажа на листови конструкции от дебели ламарини. 

Ясно е било, че към въпроса е трябвало да се приложи комплексен подход. Наистина първите 
изчисления на резервоари с големи вместимости са показали [18], че известните методи за 
проектиране на СВР с V1 ≤ 2000 m3 не са напълно приложими при големите вместимости, а в 
редица случаи се изискват съвършено нови и по-точни методи.  

От друга страна, за поемане големите опънни напрежения в долните пояси, традиционната 
стомана ВСт3 e трябвало да бъде заменена с качествено нов тип, имаща повишена якост. Така се 
е стигнало до т.нар. бистоманени корпуси на резервоарите [2], при които долните пояси се 
изпълняват от ниско легирана стомана с повишена якост, респ. със занижени дебелини. 
Бистоманените корпуси са разработени добре теоретично, приложени са и се прилагат 
многократно на практика. 

Редица проблеми по проектирането и изграждането на резервоарите от национален мащаб са 
били успешно решени посредством въвеждане в действие на Типова работна документация за 
СВР [41]. Тази типова серия е издигнала към момента строителството на стоманените резервоари 
у нас на по-високо научно-техническо ниво, при голяма индустриализация на изработване и 
монтаж. Проектирани са били типови резервоари с различен обем, при фиксирани височина и 
диаметър, които е можело да бъдат поръчани по каталог. В практиката е бил внедрен рулонният 
метод на монтаж. Корпусът, дъното и покривните щитове са били заготвяни в завод. Те са били 
транспортирани като обособени части на обекта, където са били снаждани чрез минимален брой 
монтажни шевове. Изпълнението на максимален брой заваръчни шевове в заводски условия 
рязко е повишило тяхното качество, намалило е трудоемкостта и е ускорило монтажа на 
резервоарите. 

В момента въпросната Типова работна документация за СВР е отменена. Сега всеки резервоар 
трябва да се изчислява индивидуално, съгласно реалните условия за експлоатация. Въведени 
бяха инструкциите за проектиране [31] и [39]. Доскоро те бяха водещи документи в областта на 
проектирането на стоманени резервоари за България. 

Във връзка с хармонизацията на европейските и българските нормативни документи, в 
практиката ще бъдат въведени водещите европейски стандарти за проектиране на резервоари. Те 
отразяват последните достижения на западноевропейската школа за проектиране стоманени 
цилиндрични резервоари. 
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Глава 2 
 
МАТЕРИАЛИ 
 

2.1 Горещовалцувани листове 
 
При проектиране на вертикални цилиндрични резервоари съгласно EN 14015, стоманените 

листа с дебелина t , използвани за изграждането им трябва да удовлетворяват минималните 
изисквания, посочени в Таблици 2.1 ÷ 2.4 и фиг. 2.1 . 

 
ТАБЛИЦА 2.1 – горещовалцувани листове с граница на провлачане fy ≤ 275 МРа 

Стандарт Означение Минимум yf , MPa Тип стомана,  
по фиг. 2.1 

Максимална 
дебелина, mm 

Забележки  

t ≤ 16 16 < t ≤ 40 
 
 

EN 10025-2 
2004 

S235 JR 235 - тип I 12 а, б 
S235 J0 235 225 тип II 30 а, б, д 
S235 J2 235 225 тип III 40 а, б, д 
S275 JR 275 - тип I 12 а, б 
S275 J0 275 265 тип II 30 а, б, д 
S275 J2 275 265 тип III 40 а, б, д 

EN 10025-3 
2004 

S275 N 275 265 тип IV 40 а, в, д 
S275 NL 275 265 тип IV 40 а, в, д 

EN 10025-4 
2004 

S275 M 275 265 тип IV 40 а, в, д 
S275 ML 275 265 тип IV 40 а, в, д 

 
Забележки: 
а) процесите за изработване на стоманата се документират и се докладват; 
б) документацията от приемането на стоманената продукция трябва да бъде съгласно EN 10204:2004; 
в) изпитване на ударна жилавост по метода на Шарпи за всеки лист, чиято дебелина t  > 20 mm; 
д) въглеродният еквивалент Се ≤ 0,42 % за листове с дебелина t > 20 mm. 
Максималната дебелина t  на листата е по-малката стойност, определена съгласно тази таблица и фиг. 2.1 

 
ТАБЛИЦА 2.2 – горещовалцувани листове с граница на провлачане 275 МРа < fy ≤ 355 МРа 

Стандарт Означение Минимум yf , MPa Тип стомана, 
по фиг. 2.1 

Максимална 
дебелина, mm 

Забележки  

t ≤ 16 16 < t ≤ 40 
 

EN 10025-2 
2004 

S355 JR 355 - тип V 10 а, б, г 
S355 J0 355 - тип VI 15 а, б, г 
S355 J2 355 345 тип VII 40 а, б, в, г, д 
S355 K2 355 345 тип VIII 40 а, б, в, г, д 

EN 10025-3 
2004 

S355 N 355 345 тип VIII 40 а, в, д 
S355 NL 355 345 тип IX 40 а, в, д 

EN 10025-4 
2004 

S355 M 355 345 тип VIII 40 а, в, д 
S355 ML 355 345 тип IX 40 а, в, д 

 
Забележки: 
а) процесите за изработване на стоманата се документират и се докладват; 
б) документацията от приемането на стоманената продукция трябва да бъде съгласно EN 10204:2004; 
в) изпитване на ударна жилавост по метода на Шарпи за всеки лист, чиято дебелина t > 20 mm; 
г) стойностите на Cr, Cu, Mo, Nb, Ni, Ti и V се отчитат и се документират; 
д) въглеродният еквивалент Се ≤ 0,42 % за листове с дебелина t > 20 mm. 
Максималната дебелина t на листата е по-малката стойност, определена съгласно тази таблица и фиг. 2.1 
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ТАБЛИЦА 2.3 – горещовалцувани листове с граница на провлачане  fy > 355 МРа 
Стандарт Означение Минимум yf , MPa Тип стомана, 

по фиг. 2.1 
Максимална 

дебелина, mm 
Забележки  

t ≤ 16 16 < t ≤ 40 
EN 10025-3 

2004 
S420 N 420 400 тип X 40 а, в, д 

S420 NL 420 400 тип XI 40 а, в, д 
EN 10025-4 

2004 
S420 M 420 400 тип X 40 а, в, д 

S420 ML 420 400 тип XI 40 а, в, д 
Забележки: 
а) процесите за изработване на стоманата се документират и се докладват; 
в) изпитване на ударна жилавост по метода на Шарпи за всеки лист, чиято дебелина t > 20 mm; 
д) въглеродният еквивалент Се ≤ 0,42 % за листове с дебелина t > 20 mm. 
Максималната дебелина t на листата е по-малката стойност, определена съгласно тази таблица и фиг. 2.1 

 
ТАБЛИЦА 2.4 – горещовалцувани листове за работа при повишена температура  ( > 100 0C ) 

Стандарт Означение Минимум yf , MPa Тип стомана, 
по фиг. 2.1 

Максимална 
дебелина, mm t ≤ 16 16 < t ≤ 40 

 
EN 10028-2 

2003 

P235 GH 235 225 тип II A 30 
P265 GH 265 255 тип II A 30 
P295 GH 295 290 тип VI A 40 
P355 GH 355 345 тип VI A 40 

 
EN 10028-3 

2003 

P275 NH 275 265 тип IV 40 
P275 NL2 275 265 тип IV 40 
P355 NH 355 345 тип VIII 40 
P355 NL2 355 345 тип IX 40 

Забележки: 
Максималната дебелина t на листата е по-малката стойност, определена съгласно тази 
таблица и фиг. 2.1 
 

ТАБЛИЦА 2.5 – ударна жилавост на стоманен образец с дебелина t = 16 mm, при изпитване 
по метода на Шарпи и V-образен канал на образеца 

Тип на стоманата Ударна жилавост, J/cm2 
I 27 при +20 0С 
II 27 при 0 0С 

II A 27 при -10 0С 
III 27 при -20 0С 
IV 27 при -30 0С 
V 40 при +30 0С а) 
VI 40 при +10 0С б)  

VI A 40 при 0 0С 
VII 40 при -10 0С в) 
VIII 40 при -20 0С 
IX 40 при -30 0С 
X 55 при +20 0С 
XI 55 при 0 0С 

Забележки: 
1. Изискванията за ударна жилавост на стоманата в надлъжна посока са: 

27 J/cm2 при S235 и S275; 
40 J/cm2 при S355; 
55 J/cm2 при стомани с по-високи якост от S355. 
а) екстраполация от 27 J/cm2 при +20 0С; 
б) екстраполация от 27 J/cm2 при 0 0С; 
в) екстраполация от 27 J/cm2 при -20 0С 
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номинална дебелина на листовете t 

 
фиг. 2.1 Минимална проектна температура TDM, при която 

всеки тип стомана може да бъде използвана 
Крива № Тип стомана Крива № Тип стомана 

1 I, V и X 4 II A и VII 
2 VI 5 III и VIII 
3 II, VI A и XI 6 IV и IX 

 
Минималната проектна температура TDM се определя съгласно Таблица 2.6 
 
ТАБЛИЦА 2.6 
Най-ниската среднодневна 

температура Т1, 0С 
Минимална проектна температура TDM 

данни от 10 г данни от 30 г 
-10 0С ≤ Т1 Т1 + 5 0С Т1 + 10 0С 

-25 0С ≤ Т1 < -10 0С Т1 Т1 + 5 0С 
Т1 < -25 0С Т1 - 5 0С Т1 
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Когато минималната проектна температура TDM ≥ 0 0С, не трябва да се отчита благоприятното 

въздействие на отоплението и/или изолацията на резервоара. 
Когато минималната проектна температура TDM < 0 0С, въздействието на отоплението и/или 

изолацията на резервоара може да се отчете, но във всички случаи TDM ≤ 0 0С. 
 
Не е необходимо изпитване за ударна жилавост на стоманените листа, изграждащи следните 

елементи на резервоара: 
а) листове от централната част на дъното (не са елементи на удебелената периферна зона); 
б) листовете от периферната зона на дъното, когато прикрепените към тях корпусни листове 

не трябва да бъдат изпитвани за ударна жилавост; 
в) обикновено покривните листа не се изпитват за ударна жилавост, но това може да се 

изисква при резервоари с високо вътрешно налягане, където дебелината на листата надвишава 6 
mm; 

г) корпусни листа или елементи прикрепени към тях, с дебелина по-малка от 6 mm (фиг. 2.1). 
 
2.2 Стоманени профили 
 
Документацията от приемането на стоманената продукция, която удостоверява нейното 

качество трябва да бъде оформена съгласно EN 10204:2004. 
При проектиране на резервоари съгласно EN 14015, вложените стоманени профили трябва да 

удовлетворяват минималните изисквания, посочени в Таблици 2.1 ÷ 2.3  и фиг. 2.1, или при 
използване на стоманени тръбни (кухи) профили - Таблица 2.7. 

 
ТАБЛИЦА 2.7 – горещообработени стоманени тръбни (кухи) профили 

Стандарт Означение Тип на стоманата, 
съгласно фиг. 2.1 

 
 
 

EN 10210-1 
2006 

 
 

S235 JRH тип I 
S275 JOH тип II 
S275 J2H тип III 
S275 NH тип IV 

S275 NLH тип IV 
S355 JOH тип VI 
S355 J2H тип VII 
S355 NH тип VIII 

S355 NLH тип IX 
 
2.3 Стоманени тръби 
 
 Тръбите, които се използват за направата на шийките на щуцерите или люковете, трябва да 

бъдат безшевни или заварени с надлъжен шев, съгласно изискванията на EN 10216 или EN 
10217. 

Документацията от приемането на стоманените тръби трябва да бъде съгласно EN 10204:2004. 
 
2.4 Заваръчни материали 
 
Използваните заваръчни материали трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 499:2000. 
При определяне на вида на заваръчните материали е необходимо да се отчитат физико-

механичните свойства и химичния състав на стоманите на заваряваните елементи. 
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Глава 3 
 
ИЗБОР НА ОСНОВНИТЕ РАЗМЕРИ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ 

 
Препоръчително е вертикалните резервоари да се строят с възможно най-големия (при дадени 

условия) обем [2]. По този начин се намалява относителния разход на метал [kg/m3], ускорява се 
заготвянето и монтажа на елементите, съкращава се дължината на технологичните тръбопроводи 
и застроения терен ([12] и [20]). Освен това се намалява броят на циклите пълнене/празнене на 
резервоара, което намалява риска от нискоциклична умора. 

 
3.1 Оптимална височина на корпуса 
 
След определяне на необходимия единичен обем на резервоара, ако няма изрични указания от 

страна на инвеститора, се установява най-изгодното съотношение на основните му размери 
височина Н и диаметър D [2].  

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 следните два извода: 

- при резервоари с променлива дебелина на корпуса (ts ≠ const), минимално количество 
вложен метал ще се получи, когато теглото на корпуса е равно на сумата от теглата на дъното и 
покрива; 

-  при резервоари 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. 

Описаните по-горе принципи за определяне на оптималната височина на резервоара Hopt за 
корпус от една марка стомана, имат следното математическо изражение: 

- при променлива дебелина на корпуса (ts ≠ const): 

(3.1)      
ρ.γ
.

ρ

,

f

dy
opt

f
H

∆
=  

- при постоянна дебелина на корпуса (ts = const): 

(3.2)      3

2

π
V








 ∆
=

s
opt t

H , 

където: 
Δ – приведената сумарна дебелина на дъното и покрива. Ориентировъчно могат да се приемат 

стойностите, показани в Таблица 3.1 ; 
 
ТАБЛИЦА 3.1 

Обем на 
резервоара, 

m3 

 
5 000 

 
10 000 

 
15 000 

 
20 000 

 
25 000 

 
30 000 

Приведена 
дебелина Δ, 

mm 

 
13 

 
15 

 
18 

 
21 

 
24 

 
28 

 
При физико-механични показатели на вложените заваръчни материали не по-лоши от тези на 

основния метал и контрол на изпълнените заваръчни шевове съгласно изискванията на EN 
14015, вертикалните шевове имат не по-ниска носеща способност от тази на основния метал. 

Необходимо е да се отбележи, че изписаните по-горе формули (3.1) и (3.2) не отчитат 
следните фактори, които могат да окажат съществено влияние при определяне на основните 
размери на резервоара H и D: 

- максималната носеща способност на почвата – при слаби почви резервоарите се строят с по-
малка височина на корпуса Н, за да се намали хидростатичното натоварване върху почвата; 
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- цената на терена, върху който резервоарът ще бъде построен. 
 
Практическото определяне на оптималните габарити на СВР става с отчитане на размерите на 

листовете, от които ще се изгражда корпусът, например: 
- максимална дължина на един корпусен лист, която е удобна за монтаж – 10 000 mm, като е 
препоръчително винаги да се стремим към тази граница. Това изискване се определя от 
монтажни съображения и от стремежа към минимален брой вертикални заваръчни шевове; 
- максимална дължина на произвежданата към настоящия момент ламарина – 12 000 mm; 
- максимална височина на произвежданата към настоящия момент ламарина, която може да се 
закупи на сравнително по-ниска цена и се монтира без съществено неудобство  от монтажна и 
заваръчна гледна точка – 2 500 mm; 
- максимална височина на произвежданата в момента ламарина – 3 000 mm; 
- минимална височина на един корпусен лист, съгласно [42] – 1800 mm; 
- препоръчително е всички листове в един пояс от корпуса да са с еднаква дължина. 
 
С цел премахване на метал с по-лоши физико-механични качества и за осигуряване на 

проектната правоъгълна форма на корпусния лист, всички негови краища се обрязват. При тази 
операция и при оформяне на краищата за изпълнение на челен шев с пълно проваряване, от всяка 
страна на стоманения лист се премахват не по-малко от 5 mm. 

Определянето на основните размери на резервоара се извършва в следната последователност: 
- по формула (3.1) или (3.2) се изчислява оптималната височина Hopt  на корпуса; 
- чрез наличните обрязани листа се определя реалната височина на корпуса Н. Целта е Н и 
Hopt да имат възможно най-близки стойности. За постигане на тази цел е възможно поясите на 
корпуса да бъдат с различни височини; 
- намира се първоначалната стойност на диаметъра D1 по формулата: 

(3.3)      
)6,0.(π

V.4
1 −
=

H
D , 

където: 
0,6 m – приета височина на необходимото технологично пространство между максималното 
ниво на запълване Ht и горния ръб на корпуса на резервоара H. Необходимостта от това 
свободно от течност пространство се обуславя от: 
- в това пространство се поставят изходящите тръбопроводи на пеногасителната инсталация 
при подаване на пяната отгоре; 
- при сеизмично въздействие в това свободно пространство могат да се образуват и движат 
вълни от продукта, без те да натоварват с хидродинамичен натиск покривнитт конструкция и 
обшивка. 
 
- определя се първоначалната дължина на обиколката на корпуса L1. Чрез нея се получават 
целият брой листа, които са необходими за изграждането на един пояс. Те трябва да бъдат 
подбрани така, че количеството изрезки да бъде минимално. За резервоарите, предвидени за 
изграждане по рулонен метод, дължината на окръжността следва да бъде завишена със 100 ÷  
250 mm за припокриване [39], което ще бъде изрязано и обработено на място; 
- чрез наличните обрязани листа се определят реалната дължина периметъра на корпуса L и 
диаметърът му D; 
- изчислява се действителният обем на резервоара Vn: 

(3.4)      )6,0.(
4
.πV

2

−= HD
n  

Като типичен пример за оптимален разкрой (с минимални изрезки) при наличността от 
листове преди 1990 г, може да бъде посочена Типовата документация [41] с максимален обем на 
резервоарите V1 = 10000 m3 и ламарини с размери 6000 х 1500 mm. 

За да се намали вложеното в резервоара количество метал, в практиката са въведени корпуси 
от две марки стомана. Долните пояси, при които са меродавни якостните проверки, са изградени 
от високоякостни стомани. Горните пояси, където натоварването от съхраняван продукт е по-
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малко,  се изграждат от обикновени нисковъглеродни стомани. Изграждането на последните 
пояси на корпуса от високоякостни стомани е нецелесъобразно, защото дебелините им се 
получават конструктивни или необходимите дебелини на листовете в тях се определят от 
условията предотвратяване загубата на устойчивост, в които якостта не оказва влияние. 

 
3.2 Височина на покрива 
 
При коничен покрив: 
а) несамоносещ (подпрян на колони) покрив 
Минималният наклон е imin = 1:16.  
 
б) самоносещ коничен покрив 
Наклонът на покрива е в границите 9,50 ≤ i ≤ 370 
 
Сферичен покрив: 
Съгласно [36] и [48], радиусът на покрива Rr трябва да бъде в границите 0,8.D ≤ Rr ≤ 1,5.D, 

като се закръгля на цяло число. 
С оглед намаляване на обема на газовото пространство, респективно загубите от изпаряване 

на съхранявания продукт, е препоръчително стрелката f на купола да бъде в следните рамки : 

(3.5)      Df .
12
1

8
1







 ÷= , 

 
Тогава радиусът на сферичната повърхнина на покрива Rr се определя по формулата: 

(3.6)      
2.8

2 f
f

DRr +=  

 
Необходимо е да се отбележи, че при различна стрелка f на покрива се получават различни 

стойности за неговото тегло. 
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Глава 4 
 
ПОКРИВИ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ 

 
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. 
 

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

- конични покриви – радиалните греди са прави; 
- сферични покриви – радиалните греди са огънати по определен радиус на кривина; 
- висящи покриви – покривната обшивка е окачена на централна колона и е гъвкава 
мембрана; 
- плаващи покриви – биват еднопалубни или двупалубни. 

б) според начина на поемане на въздействията, фиг. 4.1: 
- самоносещи покриви – те предават въздействието от вертикалните товари само върху 
корпуса на резервоара. Биват конични и сферични; 
- несамоносещи (подпряни) покриви – предават въздействието от вертикалните товари 
както върху корпуса на резервоара, така и върху стоманени колони, разположени вътре в 
резервоара. Биват конични и висящи. 

в) според положението на покривната конструкция: 
- разположена е под покривната обшивка – това е традиционното решение за България.  
- разположена е над покривната обшивка – при силно агресивни или биологично активни 
течности. 

г) според вида на използваните материали: 
- стоманени покриви – най-масово разпространените; 
- покриви от алуминиеви сплави – стават все по-популярни в практиката; 
- покриви от композитни материали. 

 
а) коничен самоносещ 

 
б) коничен несамоносещ 

 
в) сферичен  

 
г) висящ 
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фиг. 4.1 Видове постоянни покриви 
 

4.1.1 Резервоари с постоянен покрив  
Исторически, резервоарите с постоянен покрив са най-стария тип. Намирали са се в 

експлоатация от близо 50 г, преди да бъдат въведени първите плаващи покриви. Обикновено 
постоянните покриви от стомана (фиг. 4.2) се прилагат при резервоари с диаметър D ≤ 60,0 m. 
При куполи от алуминиеви  сплави тяхната област на приложение се увеличава до резервоари с 
диаметър D ≤ 120,0 m, но в такъв случай задължително се поставя вътрешен понтон. 

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, вода, бира, меласа 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. 

 
фиг. 4.2 Конструкция на сферичен стоманен покрив 

 
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: 

- 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. 
 
Преобладаващато множество от постоянните покриви са стоманени, но в практиката започват 

да навлизат и покриви от алуминеви сплави. 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 120,0 m, т.е. обем V ≈ 200000 m3 ; 
- красиви са и имат много добро естетическо въздействие. 
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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; 
- стоманата има ясно изразена граница на провлачене, за разлика от алуминия. При 

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

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

приложение имат коничните, подпряни върху греди и колони покриви. Те са разработени на база 
стандарт АРI-12С от Brownell и Young [21] и са регламентирани нормативно в [42]. 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 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 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. 

 
При едни и същи условия е възможно проектирането и използването на различни видове 

постоянни покриви – сферични, конични самоносещи или подпряни. 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 [8]. Получените резултати, във вид на тегла 
на покривните обшивка и конструкция, и горен опорен пръстен (ГОП), доказват ефективността 
на една или друга конструктивна схема. 

Изводи от направеното изследване: 
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 коничните несамоносещи 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 понтон, 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; 
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г) съществена разлика между теглата на сферични и конични самоносещи покриви се 
наблюдава при резервоари с обем V ≥ 2000 m 3, респективно с диаметър D > 15,0 m. 
Следователно границата, при която трябва да се премине от коничен самоносещ към сферичен 
покрив, е при диаметър на резервоара D = 15,0 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. 4.3. При създаване на графиките са използвани най-
малките тегла при съответния диаметър. 
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фиг. 4.3 Изменение на теглата на различните видове покриви 

в зависимост от диаметъра на резервоара 
 
4.1.2 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. Те могат да бъдат 
използвани както при отворени отгоре резервоари (фиг. 4.4), така и да бъдат монтирани вътре в 
резервоари със стационарен покрив. 

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

 
фиг. 4.4 Изграждане на резервоар с еднопалубен плаващ покрив 

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

липсата на крен на самият 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.  

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

Критерии за определяне на вида на плаващия покрив [22], [23] : 
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. Правилното определяне на типа му и свързаното с него оборудване може да 
осигури лесна поддръжка и бързо възвръщане на вложените инвестиции. 

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. 
Някои химикали могат да разрушат използваните уплътнения само след няколко седмици 
експлоатация; 

- плътност на продукта. Съгласно [42] и [44] 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 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 парно налягане на течността по-голямо или 
равно на 78 mm воден стълб (Hg) , но не по-голямо от 570 mm Hg. Ако парното налягане 
надвишава 600 mm Hg нагряването през деня ще доведе до значително повишаване на 
налягането на парите под плаващия покрив. В този случай гъвкавата централна част на покрива 
ще се издуе като балон. Охлаждането на продукта през нощта намалява налягането от продукта и 
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позволява на покрива да заеме проектната си форма с наклон към центъра. 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 mm Hg 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. 

 
Според вида на конструкцията им, плаващите покриви се разделят на: 
- еднопалубни, без понтони, с укрепващи ферми върху мембраната 
Това е един от първите типове плаващи покриви (фиг. 4.5). Бил е инсталиран на резервоари с 

диаметър D ≤ 45 m. Благодарение на високите си бордове, покривът може да продължи да плава, 
дори когато върху него се задържи вода или сняг. 

 
фиг. 4.5 Еднопалубен покрив без понтони, с укрепващи ферми 

 
Предимствата на този тип плаващи покриви са: 
а) простота на изработване, монтаж и поддържане. 
Недостатъци: 
а) този тип плаващ покрив няма положителна плаваемост и ще потъне, ако мембраната бъде 

пробита; 
б) вятърът може да тласне задържалата се върху покрива вода към единия борд, с което да 

предизвика наклоняване на покрива и вероятно потъване. 
 

- еднопалубни, с външен пръстен от понтони по периферията и мембрана в средата 
Област на приложение, съгласно [5]: 
а) в райони с малко ветрово натоварване, където не възможно откъсване на мембраната от 

съхранявания продукт; 
б) в райони с малка слънчева активност, когато ниската температура на мембраната спомага за 

намаляване на изпаряването на продукта; 
в) най-често при резервоари с диаметър D ≤ 50 m. 
 
Предимства: 
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а) те са с достатъчно проста и проверена от времето конструкция, която е лесна за изработване 
и монтаж; 

б) имат нисък разход на метал за единица покрита площ; 
в) не се нуждаят от допълнителни монтажни приспособления. 
Недостатъци: 
а) повишена деформативност на мембраната; 
б) наличие на изпъкналости и вдлъбнатини по централната част, които възпрепятстват 

отвеждането на водата към водослива; 
в) трудности при изпълнение на мембраната с проектната форма (с наклон към водослива).  
 
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. По този начин всички монтажни шевове се изпълняват в долно 
положение. 

В случай, че закоравяващите ребра са поставени кръгово, те трябва да се монтират отдолу на 
мембраната. Така не се възпрепятства отвеждането на водата към водослива. Но сега всички 
монтажни шевове трябва да бъдат таванни, което е неудобно.  

Принципна схема на този тип плаващи покриви е показана на фиг. 4.6. 

 
фиг. 4.6 Еднопалубен покрив с периферен пръстен от понтони 

 
- еднопалубни, с периферен пръстен от понтони и един затежаващ понтон в центъра  
При конструктивното решение на този тип покрив се гони двоен ефект: 
а) поставената в центъра тежест улеснява поставянето и задържането на мембраната в 

проектно положение; 
б) затежаващият елемент е изпълнен като понтон. Това позволява да се намалят размерите на 

поставените по периферията понтони. 
 
Област на приложение: 
а) в райони с повишено ветрово натоварване, където е възможно отлепване на мембраната от 

продукта и това трябва да се предотврати; 
б) при централна част изпълнена от рулони, когато искаме тя да бъде изпъната; 
в) най-честo при резервоари с диаметър D > 50 m. 
 
Предимства: 
а) подобрена геометрична форма на централната част; 
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б) повишена плаваемост на покрива в случай на пробиване на мембраната; 
в) проста конструкция за изработване, монтаж и поддържане; 
г) сравнително малък разход на метал за единица покрита площ. 
Недостатъци: 
а) усложнен детайл за оттичане на водата. 
Схема на този тип плаващи покриви е показана на фиг. 4.7. 

 
фиг. 4.7 Еднопалубен покрив, с понтони по периферията и в центъра 

 
- двупалубни, с две мембрани по цялата площ на покрива и конструкция между тях 
Област на приложение: 
а) в райони с повишено ветрово натоварване, където е възможно откъсване на мембраната от 

продукта и това трябва да се предотврати; 
б) в райони с повишена слънчева активност, когато е необходимо да се понижи температура 

на мембраната, която е в контакт с продукта; 
в) при подгряван продукт, когато е необходимо да се постави топлоизолация по покрива; 
г) най-честo при резервоари с диаметър D > 50 m. 
 
На фиг. 4.8 е показана принципна схема на този тип плаващи покриви  

 
фиг. 4.8 Двупалубен плаващ покрив  
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Предимства: 
а) достатъчно корава конструкция, която добре поддържа проектната геометрична форма; 
б) повишена плаваемост на покрива, в сравнение с еднопалубния покрив; 
в) понижени деформации при неравномерно снегово натоварване или при пориви на вятъра. 
Недостатъци: 
а) повишена металоемкост и голяма трудоемкост по време на монтажа; 
б) изпълняват се много заваръчни шевове в затворено пространство; 
в) необходимо е голямо количество монтажни приспособления. 
 
- еднопалубни, с периферен пръстен от понтони и множество понтони върху мембраната  
Този тип покрив съчетава предимствата на еднопалубните и двупалубните плаващи покриви. 

Конструктивната му схема е показана на фиг. 4.9. 
Област на приложение: 
а) в райони с повишено ветрово натоварване, за да се намалят деформациите в мембраната; 
б) при централна част изпълнена от рулони, когато искаме тя да бъде изпъната; 
в) най-честo при резервоари с диаметър D > 50 m. 

 
фиг. 4.9 Еднопалубен покрив с понтони по периферията и множество понтони в средата 

 
Предимства: 
а) те са с достатъчно проста конструкция, която е лесна за изработване и монтаж; 
б) не се нуждаят от допълнителни монтажни приспособления; 
в) понижени са деформациите на мембраната при неравномерно снегово натоварване, както и 

при пориви на вятъра; 
г) при силни пориви на вятъра е невъзможно отлепянето на покрива от течността; 
д) повишена плаваемост на покрива. 
 
Недостатъци: 
а) повишено количество метал за единица покрита площ; 
б) повишен е броят и дължината на заваръчните шевове. 
 
4.1.3 Избор на вида покрив на резервоара 
Изборът на типа покрив зависи главно от вида на продукта и условията на неговото 

съхраняване. Водещи критерии са температурата на запалване на течността и налягането на 
наситените пари при температурата на съхранение на продукта.  

Препоръчителните типове покриви, според вида на продукта и условията за съхраняването 
му, са показани в Таблица 4.1: 
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ТАБЛИЦА 4.1 [32] 
 

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 - - - - + 

 
Типовете покриви, които могат да бъдат използвани в зависимост от обема, респективно 

диаметъра на резервоара са показани в Таблица 4.2: 
 
ТАБЛИЦА 4.2 

№ 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  
 

         

 
4.2 Изчисляване на елементите на постоянни покриви. 
 
4.2.1 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: 
(4.1)    ↓+++= ).γ.γ.(ψ.γ.γ1 ns

n
vfvctnftnfg spggq , 

(4.2)    ↑+−+= ).(.. '
2 tnnfgnfw

n
ofa ggwpq γγγ , 

където: 
gn е нормативната стойност за натоварване от собственото тегло на покривната конструкция и 

обшивка; 
gtn – нормативно тегло на топлоизолацията по покрива; 
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n
vp  - нормативна стойност на подналягането в резервоара; 

sn – нормативна стойност на натоварването от сняг в района на изграждане на резервоара [33]; 
n
op  - нормативна стойност на свръхналягането в резервоара; 

γfg = 1,1 – коефициент за натоварване от покривна конструкция и обшивка; 
'
fgγ  = 0,9 - коефициент за натоварване от покривно тегло, когато то действа благоприятно; 

ψc - коефициент за съчетание на 2-е или 3-и кратковременни натоварвания [33]; 
wn – нормативна стойност на ветровото натоварване в района на резервоара. Определя се 

съгласно формулата: 
(4.3)     izmn cww ..χ= , 

в която: 
wm – нормативната стойност на налягането (скоростния напор) на вятъра; 
χz – коефициент, с който се отчита изменението на ветровото налягане по височина; 
ci – аеродинамичен коефициент. Отчита се от Таблица 4.3: 
 
ТАБЛИЦА 4.3 
 Тип на покрива H / D 

1/6 1/3 ≥ 1,0 
 

с2 
Коничен покрив α ≤ 50 0,5 0,6 0,8 
Сферичен покрив f / D ≤ 1/10 

f / D ≥ 1/4 0,4 0,5 0,8 
 
За междинни стойности на отношението H/D и f/D, коефициентите с2 могат да се определят 

чрез линейна интерполация. 
Положителната посока на ветровото натоварване върху резервоара е показана на фиг. 4.10. 
Във формули (4.1) и (4.2) 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. Нормативната стойност на този концентриран товар 
Pn = 1 kN . Той действа на квадратна площадка със страни не по-големи от 10 cm. 

 
фиг. 4.10 Аеродинамични коефициенти сi 

 
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 подвижни товари, както следва: 
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- равномерно разпределен товар от оборудване и монтажници - 2/35,0 mkNQn
m = ; 

- концентриран товар от монтажници - Pn = 1 kN. 
 
4.2.2 Оразмеряване на елементите на постоянни покриви. 
Покривната конструкция, независимо от нейния вид, се състои от радиални елементи (ребра), 

пръстеновидно разположени елементи (пръстени) и покривна обшивка (фиг. 4.11). 
Геометричното решение на покрива до голяма степен се определя от изчисляването и 

оразмеряването на обшивката. 
При щитово монтирани покриви 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. 4.11 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 (фиг. 4.12). 
За равномерно разпределен товар q (фиг. 4.12–а) огъващите моменти в обшивката се 

получават по формулите: 
(4.4)      α.. 2

iqxi aqM =  
(4.5)      β.. 2

iqyi aqM = , 
където: 
q – max (q1, q2), в които като собственото тегло на конструкцията е gn е включено само теглото 

на ламарината; 
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а – по-малкият размер на полето, по което е подпряна обшивката. При трапецовидно 
очертание 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 Таблица 4.4: 

q1(q2)

y

xb
b/

2
b/

2

a/2a/2

a a)

 

P

y

xb
b/

2
b/

2

a/2a/2
a

u

v

qo

б)

 
фиг. 4.12 Изчислителна схема на покривната обшивка 

а) равномерно разпределено натоварване б) концентрирана сила 
 

ТАБЛИЦА 4.4 
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 от концентриран товар Рn (фиг. 4.12-б) 

се определят по формулите: 
(4.6)      1.. αγ fpnpxi PM =  
(4.7)      1.. βγ fpnpyi PM = , 

където: 
Pn = 1 kN – нормативен концентриран товар от монтажник върху площ 100x100 mm; 
γfQ = 1,3 – коефициент на претоварване от подвижен товар [33]; 
α1, β1 – коефициенти, определяни по Таблица 4.5: 
 
ТАБЛИЦА 4.5 

bi / ai v / ai α1 при u / ai 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

 
 

1,0 

0,0 0,412 0,251 0,180 0,141 0,112 0,092 
0,2 0,308 0,214 0,161 0,127 0,103 0,084 
0,4 0,232 0,179 0,141 0,113 0,092 0,076 
0,6 0,188 0,150 0,121 0,099 0,081 0,067 
0,8 0,155 0,126 0,103 0,085 0,070 0,057 
1,0 0,127 0,105 0,086 0,071 0,058 0,048 

 
 

1,4 
 
 

0,0 0,443 0,276 0,208 0,163 0,134 0,110 
0,2 0,332 0,239 0,186 0,152 0,125 0,103 
0,4 0,261 0,207 0,168 0,138 0,115 0,095 
0,6 0,219 0,181 0,151 0,126 0,105 0,086 
0,8 0,187 0,158 0,134 0,112 0,094 0,078 
1,0 0,162 0,139 0,118 0,100 0,084 0,070 



 29 

 
 

2,0 

0,0 0,457 0,289 0,220 0,175 0,144 0,118 
0,2 0,347 0,252 0,199 0,163 0,135 0,111 
0,4 0,275 0,221 0,181 0,150 0,125 0,103 
0,6 0,233 0,195 0,164 0,138 0,115 0,095 
0,8 0,203 0,174 0,148 0,126 0,106 0,088 
1,0 0,179 0,155 0,134 0,115 0,097 0,080 

bi / ai v / ai β1 при u / ai 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

 
 

1,0 

0,0 0,412 0,308 0,232 0,188 0,155 0,127 
0,2 0,251 0,214 0,179 0,150 0,126 0,105 
0,4 0,180 0,161 0,141 0,121 0,103 0,086 
0,6 0,141 0,127 0,113 0,099 0,085 0,071 
0,8 0,112 0,103 0,092 0,081 0,070 0,058 
1,0 0,092 0,084 0,076 0,067 0,057 0,048 

 
 

1,4 

0,0 0,406 0,299 0,230 0,183 0,151 0,125 
0,2 0,246 0,208 0,175 0,147 0,124 0,102 
0,4 0,177 0,157 0,138 0,119 0,101 0,083 
0,6 0,138 0,125 0,111 0,097 0,083 0,069 
0,8 0,112 0,102 0,091 0,080 0,069 0,058 
1,0 0,093 0,085 0,077 0,068 0,058 0,049 

 
 

2,0 

0,0 0,701 0,294 0,225 0,179 0,148 0,122 
0,2 0,242 0,203 0,170 0,143 0,120 0,099 
0,4 0,172 0,152 0,133 0,114 0,097 0,081 
0,6 0,133 0,120 0,106 0,093 0,079 0,066 
0,8 0,107 0,097 0,087 0,076 0,065 0,054 
1,0 0,089 0,081 0,073 0,064 0,055 0,046 

 
За  най-големият получен огъващ момент Mmax, необходимата дебелина на покривната 

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

(4.8)      
0

max

γ/
.6

My
rc f

Mt = , 

В случай, че има предвидена добавка за корозия Ca към обшивката на покрива, тя трябва да се 
прибави към стойностите за trc , получени по (4.8). Крайната дебелина на ламарината се получава 
по формулата: 
(4.9)      mmCtt arcr 5≥+=   

 
Най-близки стойности на огъващите моменти Mi се получават при равнолицеви площи на 

отделните полета в един сектор. Равнолицеви полета се получават 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 Таблица 4.4. 
Решението се извършва по методиката, описана в [31] и използвайки фиг. 4.12: 

(4.10)      
n
π.2ψ.2 = ,  

където: 
n са бройките основни ребра. 

(4.11)      ψsin..2 ran =  

(4.12)      
ψ2 tg

ab n
n +
=  

(4.13)      
ψ.2 tg

ab n=  
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(4.14)      ( ) tgψ..2 ni bba −=  
(4.15)      nmn baF .= ,  

където: 
am е средната основа на трапеца. 
 
С величините определени по-горе и x = bi се съставя следното квадратно уравнение: 

(4.16)      0..tgψ 2 =+− ni Fxax  
Търсената величина bi е вторият корен на уравнение (4.16). 
 
Съгласно изискванията на [42], 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). Много 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 резервоара. 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. В тези звена 
покривната ламарина се заварява към носещата конструкция с катет, равен на половината от 
дебелината на обшивката. 

Лесноизхвърлящите се звена се разполагат симетрично [31], 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 монтирани на щитове в 
проектно положение, 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 

листове. Под тях няма носеща покривна конструкция. Листовете са заварени помежду им чрез 
челни шевове или чрез 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 EN 1993-4-2 [47] формули : 

- самоносещи изотропни конични покриви: 

(4.17)     mmC
fj
Rqt a

dy

c
r 5

.
.

,

2
min, ≥+≥ ; 

- самоносещи сферични покриви: 

(4.18)     mmC
fj
Rqt a

dy

s
r 5

..2
.

,

2
min, ≥+≥ , 

 
където: 

0, / Mydy ff γ=  – 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 [47] 
q2 – определената по (4.2) товарна комбинация, въздействаща върху покрива, kN/m2; 
Rc – радиусът на коничния покрив, m; 

nαsin.2
DRs = – радиусът на кривина на сферичния покрив, m; 

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

снаждане корпус - купол 
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j – коефициентът на ефективност на заваръчните шевове в обшивката, който бива: 
j = 1,0 – при челни шевове; 
j = 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: 

(4.19)     mmC
E
qRt acr 5.10..40 1

min, ≥+≥ ; 

- самоносещи сферични покриви: 

(4.20)     mmC
E
qRt asr 5.10..40 1

min, ≥+≥ ; 

където: 
q1 е определената по (4.1) товарна комбинация, въздействаща върху покрива, kN/m2; 
Е – модулът на еластичността на стоманата, МРа. 
 
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. 
 

При самоносещи конични или сферични покриви, при които под/над обшивката има 
монтирана носеща покривна конструкция, ламарината не може да загуби устойчивост и 
минималната и дебелина tr,min не е необходимо да отговаря на изискванията на формули (4.17) – 
(4.20). 
 

б) оразмеряване на покривната конструкция 
- несамоносещ (подпрян) покрив 
Стоманената конструкция на несамоносещия коничен покрив се състои от радиално 

поставени главни и междинни ребра, пръстеновидни елементи и колони (фиг. 4.13). 

 
фиг. 4.13 Конструкция на конични несамоносещи покриви 

 
При малки размери на резервоарите, колоната е само една, 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. 

За разпределяне на вертикалните товари, предавани към земната основа, обикновено под 
всяка колона се изгражда единичен стоманобетонен фундамент.  При добре уплътнена почва, 
ясно оформена база на колоната и малки усилия в колоните, е възможно да не се изпълняват 
единични фундаменти. 

Оразмеряването и конструирането на покривната конструкция зависи от приетата статическа 
схема на елементите. За ребрата и елементите на пръстените най-често се прилага статическа 
схема проста греда. По този начин се елиминира влиянието на неравномерното слягане на 
фундаментите. 
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Според изискванията на API 650 [42], максималното разстояние между покривните ребра, 
измерено по дъгата на корпуса, не трябва да навишава 0,6.π m. Разстоянието между корпуса и 
най-близкия пръстен, както и между отделните пръстени, не трябва да е по-голямо от 1,7 m 

При несамоносещи конични покриви с наклон i = 1:16 и незаварена към конструкцията 
обшивка, ребрата и елементите на пръстените са осигурени срещу обща загуба на устойчивост от 
силата на триене. Тя възниква в зоната на контакт на ламарината и носещите конструктивни 
елементи. Когато резервоарите са построени в земетръсен район, между основните ребра е 
необходимо да се поставят укрепващи връзки с минимално сечение 2,8 cm2.  

 
- 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 може да се извърши на базата на ставно-прътова система. Най-голямото осово усилие Si 
(натиск при 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: 

(4.21)      
i

i
i n

qAS
αsin.

.
= , 

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

полетата, ограничени от носещата конструкция (фиг. 4.14). 
Когато    ii ba ≥ , върху реброто, разглеждано като проста греда с отвор bi , действа разпределен 

по триъгълников закон товар (фиг. 4.14 – а). Максималният огъващ момент Мmax е: 

(4.22)     2
max .

12
1

ii bpM =  

Когато    ii ba < , разпределеният товар е с трапецовидно очертание (фиг. 4.14 – б) и стойността 
на максималния огъващ момент Мmax е: 

(4.23)     ( )22
max .3.

24
1

iii abpM −= . 

Стойността на pi във формули (4.22) и (4.23) се получава от сумиране на натоварването от две 
съседни полета, съгласно показаните на (фиг. 4.14) схеми. 

Във вертикалната равнина основните ребра на покрива се оразмеряват на нецентричен натиск 
(при товар q1) и/ или нецентричен опън (при товар q2 ).  

При заварена към конструкцията ламарина, устойчивостта на ребрата извън вертикалната 
равнина е осигурено. 

При незаварена към конструкцията ламарина и наклон на покрива i > 1:16, ребрата трябва да 
бъдат проверени за обща загуба на устойчивост между укрепващите точки.  

Когато покривната обшивка не е свързана с носещата я конструкция, съгласно EN 1993-4-2  
[47] е необходимо е да се поставят диагонални връзки между покривните ребра.  

За резервоари с диаметър D > 15 m се препоръчва поставянето на най-малко два броя 
диагонални връзки (две двойки греди, свързани с решетъчни елементи). Необходимо е 
диагоналните връзки да се разположат симетрично по обиколката на резервоара.  

За покриви с диагонални връзки, имащи диаметър D между 15 и 25 m, е необходимо 
поставянето на един допълнителен пръстен от укрепващи връзки по обиколката на резервоара. 
При диаметър D > 25 m са необходими два допълнителни пръстена от укрепващи връзки. 
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Препоръчва се диагоналната връзка да бъде оразмерена за напречна сила, равна на 1 % от 
сумата на нормалните усилия в укрепваните елементи. 

 
фиг. 4.14 Схема за натоварване на ребрата 

а) с триъгълников товар б) с трапецовиден товар 
 

Елементите на покривната конструкция трябва да бъдат оразмерени и за монтажно състояние. 
При самоносещи щитови покриви, при основно ребро опряно на корпуса и на временна 

централна стойка, от действието на монтажните товари върху щита, в реброто възникват усилия, 
които често превишават тези от експлоатационно състояние. Приетата монтажна схема е проста 
греда с отвор, равен на разстоянието между горния опорен пръстен (ГОП) и централния пръстен 
на покрива (фиг. 4.15). 

Ординатите на товара над опорите се определят по формулите: 
(4.24)      11 )..γ.γ( aQgp n

mfQnfg +=  
(4.25)      n

n
mfQnfg aQgp )..γ.γ(2 += , 

където: 
2/35,0 mkNQn

m = - натоварване от монтажници и оборудване по покрива по време на неговото 
монтиране. 

 
Максималният огъващ момент Mmax в реброто е на разстояние х от дясната опора [6]. 

Определя се по формулата: 

(4.26)    ( ) ( )12
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където: 

(4.27)    ( )( )
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фиг. 4.15 Статическа схема и натоварване в монтажно състояние 

 
Изчисляване на пръстените на купола на самоносещ покрив  
Максималното натисково усилие Ti в i-тия пръстен се получава при натоварване от сняг извън 

кръга на разглеждания пръстен (фиг. 4.16). Определянето му се извършва по формулата: 

(4.28)   ( )( )( )iiiiiii AqAAqgAqg
n

T ..).(cot.).(cot.
ψsin..2

1 '
1111

'
1 +−−= ++αα , 

където: 
(4.29)    ↓++= n

vfvtnftnfg pggq .γ.γ.γ'
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фиг. 4.16 Определяне на усилията в междинните пръстени 

 
Максималното опънно усилие '

iT  в i-тия пръстен на покрива се получава при натоварване от 
сняг по цялата площ на покрива (фиг. 4.16). Определянето му става по формулата: 

 (4.30)   ( )iiiii AgAg
n

qT ).(cot).(cot.
ψsin..2 11

2' αα −= ++  
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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 се изчислява по 
формули, аналогични на (4.22) и (4.23). 

Елементите на пръстените се оразмеряват на нецентричен натиск или нецентричен опън, в 
зависимост от натоварването по тях (q1 или q2 ). Изкълчвателната им дължина се приема равна на 
геометричната. 

При незаварена към конструкцията ламарина и наклон на покрива i > 1:16, пръстените трябва 
да бъдат проверени за: 

- максимални нормални напрежения – елементите, изграждащи пръстените са подложени на 
двойно огъване; 

- деформации – общото преместване в средата на реброто е векторна сума от деформациите 
по силната и слабата ос; 

- обща загуба на устойчивост между укрепващите точки.  
 
Сечението на пръстените се определят в зависимост от натоварването върху тях и подпорното 

им разстояние. Те могат да бъдат изпълнени от L, U и I профили. 
 
4.2.3 Проверка за обща загуба на устойчивост на постоянни покриви 
Ротационната покривна черупка, натоварена с външно равномерно налягане, 

перпендикулярно на страничната повърхност, се проверява за загуба на устойчивост според 
нормите [35]. Тук е важно да се отбележи, че дебелина tr, участваща в изразите за 
действителните и критични напрежения при ребресто-пръстеновидните черупки, следва да бъде 
завишена. Това се постига по методиката, дадена в [11], 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 Rs / tra = 400 ÷ 2000 и 
централен вертикален ъгъл на купола θ = 2.αn = 400 ÷ 1200 се проверяват за загуба на устойчивост 
по формулата: 

(4.31)     1
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където: 
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 (4.33)      3 0.12

n
ra a

It = , 

в която: 
I0 – общият инерционен момент на реброто и покривната ламарина с широчина an . 

 
За несамоносещите конични покриви проверка на загуба на устойчивост на купола не се 

изисква.  
 
4.3 Усилия в ГОП и определяне на геометричните им характеристики при резервоари 

със стационарни покриви. 
 
4.3.1 Съдействащи участъци от корпуса и покривната обшивка  
Според [37], [47], [48] съдействащите участъци от корпуса и покривната обшивка се 

определят съгласно фиг. 4.17 и по формулите: 
- изчислителна съдействаща широчина lk от покривната обшивка 
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(4.34)     
n

trl
αsin

6,0 r
k

⋅
⋅= , 

   

  
фиг. 4.17 Различни конструктивни решения за ГОП и съдействащи площи  

от покривната обшивка и корпуса 
 
- изчислителна съдействаща широчина lс от корпуса на резервоара: 

(4.35)     cc 6,0 trl ⋅⋅= , 
където: 
tc – дебелината на корпуса в най-горния пояс, без добавка за корозия. 
 
4.3.2 Оразмеряване на ГОП на резервоари с фиксирани покриви по EN 1993-4-2 [47] 
Когато разстоянието между две съседни основни ребра в техните опорни точки в ГОП не 

надвишава 3,25 m, проверка на устойчивост за опорния пръстен не е необходима. 
Когато разстоянието между съседни ребра в техните опорни точки в ГОП не надвишава 3,25 

m, огъващите моменти M0, Mm и Mw в контурния пръстен могат да се пренебрегнат. Тогава ГОП 
се оразмерява само за осовите усилия в него. 

Когато разстоянието между съседни греди в техните опорни точки в ГОП надвишава 3,25 m, 
огъващите моменти в M0, Mm и Mw в контурния пръстен относно неговата вертикална ос трябва 
да се отчетат и да бъдат включени в изчисленията заедно с нормалното усилие Nr. Тогава ГОП се 
оразмерява като нецентрично опънат или натиснат елемент. 

 
При самоносещи конични и сферични покриви ГОП трябва да бъде проверен за: 
- максимални опънни усилия v

tN  в ГОП от вертикални товари: 

(4.36)      
n

v
t tg

qrN
α.2
12 ⋅= , 
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- опънни усилия v
wtN , в ГОП от вертикални товари и смучене от вятър по покрива: 

 (4.37)      
n

wv
wt tg

q
rN

α.2
,12

, ⋅= , 

където: 
(4.38)   ↓−+++= )..γ.γ.(ψ.γ.γ,1 nfw

n
vfvnsctnftnfgw wpsggq γ , 

 
- максимални натискови усилия v

cN  от вертикални товари: 

(4.39)      
n

v
c tg

qrN
α.2
22 ⋅= . 

 
- огъващи моменти в равнината на ГОП, в резултат от действието на вертикални товари 

по покрива, когато разстоянието между съседни греди в техните опорни точки в ГОП 
надвишава 3,25 m 

Максималните (по абсолютна стойност) огъващи моменти се получават в две основни точки 
на ГОП [31] , [47] , фиг. 4.18: 

- където ребрата от покривната конструкция се свързват с корпуса – М0 
- в средата, между две покривни ребра – Мm 

(4.40)     







−= ψ

ψ
grRM mh cot1...5,00  

(4.41)     







−=
ψψ
1
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1...5,0 mhm rRM , 

където: 
rm е радиусът на тежестната ос на горния опорен пръстен; 
ψ – половината от ъгъла между две съседни ребра в покрива, rad; 
Rh е хоризонталната проекция на усилието в реброто от покривната конструкция, където то се 

снажда с корпуса на резервоара. Определя се по формулата: 

(4.42)      
n

h tgn
rqR
α

π
.

.. 2

= , 

където: 
q е изчислителното вертикално натоварване върху покрива на резервоара, което ще има 

различни стойности за различните товарни комбинации ( q1 , q1,w  или q2 ), kN/m2 ; 
n – броят на основните радиални покривни ребра, които предават усилия върху корпуса.  
 
При определяне на изчислителната схема на ГОП по фиг. 4.18, и изчисляване на огъващите 

моменти М0 и Мm в него, трябва да бъде анализирано и отчетено че: 
- покривната обшивка има собствена коравина в равнината си. Когато тя е заварена към 

носещата конструкция, тя също предава усилия от покрива към ГОП. В резултат, осовите сили в 
ребрата на покрива в мястото им на снаждане с корпуса, и тяхната хоризонтална проекция Rh са 
по-малки. От тук следва, че и огъващият момент М0 е по-малък от получения по формула (4.40) 

- с цел намаляване дебелината на обшивката, в крайните полета на покрива често се поставят 
междинни ребра. В план те са точно по средата между основните ребра, т.е. където огъващият 
момент Мm има максимални стойности. При заварени към обшивката междинни ребра, покривът 
има много голяма коравина в мястото им на снаждане с корпуса. В резултат деформациите на 
ГОП между основните ребра са силно възпрепятствани и огъващият момент Мm има по-малка 
стойност от получената по формула (4.41). 
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фиг. 4.18 Изчислителна схема на ГОП 

 
- максимални осови усилия Nw и огъващи моменти Mw от ветрово натоварване 
Под въздействието на вятъра, който обтича корпуса на резервоара, в горния опорен пръстен 

възникват осови усилия Nw , срязващи усилия Qw и огъващи моменти Mw .  
Точното определяне на Nw, Qw и Mw е възможно само при пространствено изследване на 

конструкцията с помощта на числен модел. Факторите, които оказват влияние на реалните 
усилия са: 

- брой на ребрата и разполагането им спрямо обшивката; 
- геометрични характеристики на ребрата; 
- наклон на покрива; 
- свързани ли са покривната обшивка и ребрата; 
- дебелина на покривната обшивка tr и най-горния пояс на корпуса tc. 
 
4.3.3  Якостна проверка на сечението на ГОП 
При възприетото сечение на ГОП и определените усилия от осови сили и огъващи моменти в 

него, се прави якостна проверка на ГОП за различните товарни комбинации: 
- комбинация от вертикални товари q1 . Няма натоварване от вятър (v = 0 km/h); 
- комбинация от вертикални товари q1,w . Резервоарът е натоварен от вятър (v > 0 km/h); 
- комбинация от вертикални товари q2. Резервоарът е натоварен от вятър (v > 0 km/h). 
 
4.3.4 Проверка за загуба на устойчивост на ГОП в равнината му 
При получаване на натискови усилия в ГОП и когато разстоянието между две съседни 

основни ребра  в техните опорни точки в ГОП надвишава 3,25 m, той трябва да бъде проверен за 
загуба на устойчивост в равнината му, т. е. трябва да се определи минимално допустимият му 
инерционен момент I. 

 
4.4 Усилия в централния пръстен на покрива на резервоара 
Централният пръстен на покрива на резервоара се оразмерява само якостно.  
При самоносещи сферични или конични куполи, усилията в него са: 
- максимални натискови усилия v

cN  в централния пръстен от вертикални товари: 

(4.43)      
1

12

.2 αtg
qrN c

v
c ⋅= , 
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- максимални опънни усилия v
tN  в централния пръстен от вертикални товари: 

(4.44)      
1

22

.2 αtg
qrN c

v
t ⋅= , 

където: 
α1 – ъгълът между тангентата на реброто и хоризонталната равнина в 1-ви възел, където се 

свързват централния пръстен и радиалните ребра; 
rс – радиусът на централния пръстен на покрива на резервоара, m. 
 
- огъващи моменти в равнината на централния пръстен, в резултат от действието на 

вертикални товари по покрива 
Максималните (по абсолютна стойност) огъващи моменти се получават в две основни точки 

на централния пръстен. 
- където ребрата от покривната конструкция се свързват с пръстена – cM ,0  
- в средата, между две покривни ребра – cmM ,  

(4.45)     
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където: 
ψ е половината от централния ъгъл между две съседни ребра в покрива, rad; 
Rh,с е хоризонталната проекция на усилието в реброто от покривната конструкция, където то 

се свързва с централния пръстен. Определя се по формулата: 

(4.47)      
1

2
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α

π
tgn

rqR c
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където: 
q е изчислителното вертикално натоварване върху покрива на резервоара, което ще има 

различни стойности за различните товарни комбинации ( q1 или q2 ), kN/m2 ; 
n – броят на основните радиални покривни ребра, които предават усилия върху централния 

пръстен на покрива. 
 

4.5 Изчисляване на елементите на плаващите покриви. 
 
Принципите и методиката за изчисляване на плаващи покриви са сравнително непознати. Те 

са продукт от вътрешни фирмени разработки и научни изследвания, което често води до 
нежеланието да се споделят с по-широк кръг от проектанти. В достъпната литература по темата 
(стандарти, учебници, статии, доклади), с които авторът е успял да се запознае, са описани само 
най-основните принципи и изисквания към плаващите покриви. Само с тяхна помощ е 
невъзможно да се проектира плаващ покрив. Поради тази причина с написаното в настоящия 
раздел авторът се е постарал да внесе по-голяма яснота по темата. 

 
4.5.1 Конструктивни изисквания [39], [42], [44] 
а) между външните плаващи покриви и корпуса трябва да има свободно пространство от 

порядъка на 200 mm, в което ще се монтира уплътнението (фиг. 4.19). Съвременните уплътнения 
(затвори) осигуряват добро притискане и нормална работа при отвор между корпуса и покрива в 
границите на 100 ÷ 300 mm; 

б) максималното разстояние между опорните стойки на плаващия покрив не трябва да по-
голямо от 1000. tr , където tr е дебелината на мембраната; 

в) разстоянието от опорна стойка до монтажен шев в мембраната е не по-малко от 300 mm; 
г) при наличие на греди, закоравяващи мембраната, опорните стойки трябва да се поставят в 

зоната на това закоравяване; 
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фиг. 4.19 Схема на първично уплътнение 

 
д) опорните стойки на плаващия покрив не трябва да се разполагат на пътя на действието на 

струята на влизащия в резервоара продукт; 
е) дължината на опорните стойки е различна, в зависимост от състоянието му: 
- по време на експлоатация – минималната височина трябва да гарантира пълненето на 

резервоара без струята на продукта да се удря във вертикалния борд на понтона. Недопустимо е 
плаващият покрив в най-долно положение да ляга върху технологичното оборудване; 

- при ремонт на резервоара минималното разстояние се определя от съображения за лесно 
извършване на ремонтните работи. Често се приема 1800 mm в най-ниската точка на покрива; 

ж) в средната част на покрива трябва да има ревизионен люк, през който да може да се излиза 
отгоре на покрива, когато той е в най-долно положение и резервоарът е празен. 

з) плаващият покрив, стъпил чрез опорните си стойки на дъното или когато плува върху 
течността, трябва да има наклон към водослива не по-малко от 1:100. За вътрешни плаващи 
покриви такъв наклон може да не се предвижда; 

и) върху плаващите покриви на 1 m от корпуса на резервоара трябва да се монтира 
пенопреграда, която е висока не по-малко от 300 mm; 

й) за фиксиране на покрива в проектно положение се предвиждат антиротатори (водачи). Те 
не позволяват завъртането на покрива. Водачите трябва да поемат хоризонталните сили, 
предизвикани от вятър, от въртенето на съхранявания в резервоара продукт при пълнене или 
разбъркване, от подвижната стълба, от неравномерен товар от сняг; 

к) при два водача, тяхното разположение трябва да бъде диаметрално противоположно; 
л) за резервоари с диаметър D ≤ 36 m, отвеждащата атмосферните води тръба трябва да бъде с 

диаметър не по-малък от 3”. За резервоари с диаметър D > 36 m, водоотвеждащата тръба трябва 
да бъде с диаметър не по-малък от 4” 

м) разположените по периферията понтони трябва да бъдат разделени с водонепроницаеми 
прегради. Всеки понтон е оборудван с ревизионен люк; 

н) за достъп до покрива във всяка позиция, върху него стъпва подвижна стълба. Тя трябва да 
бъде оразмерена за вертикален товар 5 kN, приложен в средата на стълбата, когато тя е в крайно 
горно положение [36]; 

о) всички части на плаващия покрив, включително подвижната стълба трябва да бъдат 
електрически свързани помежду си и с корпуса.  

 
4.5.2 Изчисляване на плаваемостта на външни плаващи покриви 
Плаваемостта на покрива се проверява при следните товарни състояния: 
- симетрично състояние на натоварването: 
 При проверката за плаваемост участват: 
qr - плаващият покрив със собственото тегло на конструкцията ; 
qs - теглото на опорните стойки; 
qp - теглото на пенопреградата; 
qa - теглото на всички люкове, щуцери и оборудването към тях; 
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qf - теглото на опорната ферма и половината от теглото на подвижната стълба; 
qd - теглото на водослива, отвеждащ водата извън резервоара; 
qu - теглото на уплътнението; 
250 mm воден стълб от дъжд за период от 24 h, което като натоварване е еквивалентно на 

равномерно разпределено натоварване p = 2,5 kN/m2, γf = 1,0. 
Тази проверка се извършва съгласно закона на Архимед, който, модифициран за конкретната 

задача ще има следния вид: 
(4.48)     WGhA rrffr +=... γρ , 

където: 
Ar е общата площ на плаващия покрив; 
ρf – плътност на съхраняваният продукт. В [42] и [48] стойностите на ρf = 0,7 t/m3, независимо 

от реалната плътност на съхранявания в резервоара продукт; 
hr – потъването на плаващия покрив; 
Gr – теглото на плаващия покрив. Определя се по формулата: 

(4.49)     udfapsrr qqqqqqqG ++++++= , 
W – общото тегло на намиращата се върху покрива 250 mm вода. 

 
От тук се получава потъването на плаващия покрив в течността при симетрично състояние: 

(4.50)      
fr

r
r A

WGh
ρ.
+

= . 

Необходимо е да бъде изпълнено: 
(4.51)      pr hh .8,0≤ , 

където: 
hp – височината на понтона на плаващия покрив. 
 
- несиметрично състояние на натоварване от продукт в покрива: 
При тази проверка, независимо от типа на покрива, върху него няма вода или подвижен товар 

от хора. 
 
еднопалубни покриви 
Проверката за плаваемост се провежда при пробити два съседни понтона и мембраната. 

Височината на продуктa над покрива се определя в зависимост двете стойности на потъването на 
покрива - h1 и h2 от собствено тегло hg и от разстоянието между дъното на понтона и мембраната 
Δh (фиг. 4.20) 

Dp Dmh

понтон
мембрана

D

корпус

hp

 
фиг. 4.20 Напречно сечение на понтона 

 
При този случай на несиметрично натоварване имаме две неизвестни - потъването h1 - 

максимално и h2 - минимално. Потъването на покрива от собствено тегло hg се определя по 
аналогична на (4.50) формула: 

(4.52)      
fr

r
g A

Gh
ρ.

= . 
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За да се премахне възможността да се образува парно пространство в мястото на снаждане на 
понтона с мембраната и да се намали скоростта на корозия, трябва да бъде изпълнено: 
(4.53)      hhg ∆> . 

От закона на Архимед имаме само едно равновесно условие ( Σ V = 0 ). Тук водният подем ще 
бъде равен на външното натоварване: 

(4.54)    ptrfr QQGhhAV ++=
+

⇒=∑ ρ.
2

.0 21 , 

където: 
Qt е теглото на продукта, намиращо се над покрива; 
Qp – теглото на продукта, който е запълнил двата съседни пробити понтона. 
 
Второто уравнение в системата следва от условието, че покривът трябва да бъде в равновесие. 

Спрямо една от страните на покрива трябва да бъде изпълнено условието ( ΣМ = 0 ) (фиг. 4.21) 
h1

h2

xv

xp

Qp GrQt

xg

xt
Vt

Dr

 
фиг. 4.21 Схема на несиметричното натоварване от продукт  

 
(4.55)     vtttppgr xVxQxQxGM ....0 =+++⇒=∑ , 

където: 
Dr е диаметърът на плаващия покрив; 
xg – разстояние от външния ръб на покрива до центъра на тежестта на плаващия покрив. В 

общият случай, с малък процент грешка, може да се приеме, че 
2

r
g

Dx = ; 

xp – разстояние от външния ръб на покрива до центъра на тежестта на намиращата се в 
пробитите понтони течност; 

xv – разстояние от външния ръб на покрива до центъра на тежестта на изместения от 
потъналия покрив флуид. Определя се по формулата: 

(4.56)     
21

21.2.
3 hh

hhDx r
v +

+
= , 

Vt – теглото на изтласкания от покрива флуид. Определя се по формулата: 

(4.57)     frt
hhAV ρ.

2
. 21 += , 

xt – разстояние от външния ръб на покрива до центъра на тежестта на течността над покрива. 
Определя се по формулата: 

(4.58)     
)()(

)().(2
.

3 21

21

hhhhhh
hhhhhhDx

gg

ggr
t ∆+−+∆+−

∆+−+∆+−
= . 

Теглото на продукта над покрива Qt се определя по формулата: 

(4.59)      f
gg

rt

hhhhhh
AQ ρ.

2
)()(

. 21 ∆+−+∆+−
=  

двупалубни покриви  
Проверката за плаваемост се провежда при пробити два съседни понтона. В този случай 

отново имаме две неизвестни - потъванията h1 – максимално и h2 – минимално.  
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Методиката за определянето на максималното потъване на двупалубни покриви при 
несиметрично натоварване е същата както при еднопалубните покриви. Разликата е, че тук няма 
допълнителен слой продукт върху покрива. 

Системата от уравнения е аналогична: 

(4.60)    prffr QGhhAV +=
+

⇒=∑ γρ ..
2

.0 21  

(4.61)     vtppgr xVxQxGM ...0 =+⇒=∑ , 
Независимо от типа на покрива е необходимо да бъде изпълнено: 

(4.62)      phh .
4
3

1 ≤ , 

 
4.5.3 Укрепване на мембраната на външни еднопалубни плаващи покриви 
При еднопалубните плаващи покриви под въздействие на вятъра и парното налягане на 

съхранявания продукт, с нарастване диаметъра на резервоара е възможно значително отклонение 
на мембраната от проектната и форма.  

След продължителна експлоатация и в следствие грешки при монтажа, мембраната на 
еднопалубните плаващи покриви се деформира. Част от водата не достига до водослива в 
средата, остава по покрива и ускорява корозионните процеси. 

С цел нейното укрепяване е необходимо да се вземат конструктивни мерки, чиято 
целесъобразност може да се докаже само чрез моделно изпитване. 

 
а) поставяне на допълнителни закоравяващи и гарантиращи проектната форма ребра по 

мембраната. 
При резервоари с D > 40 m, класическото решение на еднопалубни плаващи покриви без 

закоравяване на мембраната не е удачно [29], защото по време на експлоатация в мембраната 
възникват прекалено големи деформации. Големи отклонения от проектната форма на 
мембраната са напълно възможни и при по-малки резервоари, особено ако те се намират в 
райони  с повишено ветрово натоварване или когато централната част е изпълнено от рулон. 

Употребата на закоравяващи ребра може да постигне следните цели: 
- намаляване на вибрациите и на деформациите в централната част на покрива; 
- при поставяне на достатъчно високи ребра, които са плътно свързани към корав пръстен в 

центъра, мембраната се разделя на по-малки секции. Това предотвратява разливането на продукт 
по целия покрив, при пробив в мембраната, както и свободното движение на дъждовна вода. При 
това решение е необходимо всяка новообразувана секция да има собствено водоотвеждане, което 
чрез тръби под покрива се свързва с водослива в средата; 

- при поставянето на достатъчно мощни ребра и коравото им свързване с понтона се променя 
начинът на работа на централната част на покрива. Тя престава да бъде кръгла висяща мембрана 
и се превръща в ортотропна кръгла плоча, с много по-голяма коравина.  

При такова решение е възможно да се наложи допълнително усилване на понтона. 
 
- пръстеновидни закоравяващи ребра 
Пръстеновидни закоравяващи се поставят върху мембраната съгласно схемата на фиг. 4.22 : 

 
фиг. 4.22 Разположение на пръстеновидни укрепващи ребра по мембраната 
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В Полша са построени множество резервоари с обем V=50 000 m3, които са укрепени с 

пръстеновидно монтирани ребра, с размер L100x100x10 mm [29]. При направените замервания 
на място, с цел да се определи преместването в средата на мембраната, този начин на укрепване 
е показал много добра ефективност. 

Недостатък на пръстеновидно поставените закоравяващи ребра е, че те трябва да бъдат 
поставени под мембраната. Това води до: 

- всички монтажни шевове се изпълняват в таванно положение; 
- не е възможно да се образуват отделни по-малки сектори върху мембраната; 
 
- радиални закоравяващи ребра 
Покриви с вкоравена чрез използването на радиални ребра мембрана, има построени в 

Холандия, Германия, Австрия, САЩ. Видът на тези ребра и тяхното свързване зависят от 
диаметъра на резервоара. Закоравяващите ребра могат да бъдат: 

- ребра от ламарина - тя може да бъде допълнително огъната в студено състояние за по-голяма 
коравина. Използват се за резервоари с по-малки обеми; 

- ребра от горещовалцувани профили - използват се ъглови, U-профили и I-профили. 
Удобството тук е улесненият монтаж; 

- перфорирани ламарини или греди с отвори в стеблото - получават се с повишена 
конструктивна височина. Антикорозионната защита е затруднена; 

- кутиеобразни ребра - обикновено се употребяват при резервоари с повишени размери. При  
кутии с достатъчно сечение е възможно да се намалят размерите на понтоните, защото тези 
кутиеобразни ребра допълнително осигуряват плаваемост на покрива при течност върху него, 
т.е. те са едни допълнителни понтони. 

 
Радиалните ребра по покрива може да имат най-различно разположение върху мембраната. На 

фиг. 4.23 са показани някои използвани в практиката решения. 

 
фиг. 4.23 Разположение на радиални укрепващи ребра по мембраната 

а) несвързани помежду си 
ребра 

б) свързани чрез централен 
пръстен ребра 

в) несвързани и разместени 
помежду си ребра 

 
Несвързани помежду си ребра – това решение обикновено се използва, когато ребрата са 

изработени от ламарина. Те могат да бъдат свързани с понтоните, но също така могат да бъдат 
монтирани на разстояние от тях. 

Свързани чрез централен пръстен ребра - при това решение почти винаги ребрата са свързани 
с понтоните и работят съвместно с тях. Централният пръстен може да бъде оформен като 
цилиндър, към който ребрата се свързват челно или да бъде изрязан като един плосък диск, 
който ляга отгоре върху ребрата. При достатъчна височина на ребрата, намиращи се върху 
мембраната и централен пръстен, оформен като цилиндър, върху покрива могат да се оформят 
самостоятелни секции. 

Несвързани и разместени помежду си ребра - тук укрепващите мембраната ребра са с дължина 
≈ 0,25.Dm . Благодарение на такава конструкция покривът става по-корав, но работи общо взето 
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както неукрепена с допълнителни ребра мембрана. Оформянето на самостоятелни секции върху 
мембраната е невъзможно. 

 
- радиално и кръгово поставени укрепяващи ребра 
При използване на пръстеновидни и радиални закоравяващи ребра, разходът на метал и труд е 

най-голям в сравнение с останалите способи за укрепване на мембраната.  
 
б) поставяне на допълнителни понтони върху мембраната 
Това е друг способ за премахване на деформациите по мембраната. Той може да се използва в 

комбинация със закоравяващи ребра за осигуряване на допълнителна стабилност на покрива. 
При монтиране на допълнителен понтон в центъра на покрива е необходимо  да се обърне 

внимание върху повишеното потъване на плаващия покрив.  
Новите стоманени тела се оставят празни и се оформят като понтони, които осигуряват 

допълнителна плаваемост на покрива. За да се осигури необходимата тежест, тези допълнителни 
конструкции могат да се изпълняват като дебелостенни.  

В сравнение с поставянето на закоравяващи ребра поставянето на допълнителни понтони 
върху мембраната има следните предимства: 

- понижен разход на метал; 
- допълнителните понтони осигуряват допълнителна плаваемост на покрива, в случай на 

пробив в мембраната или неработещ водослив. 
 
Поставяне на един понтон в центъра на мембраната 

 
фиг. 4.24 Еднопалубен плаващ покрив с понтон в средата 

 
Предимствата на плаващ покрив с централен понтон са: 
- поради повишеното провисване (газене) на мембраната тя се изпъва;  
- поради повишения наклон от натоварване в центъра се подобрява оттичането на попадналата 

отгоре вода; 
- значително се намаляват преместванията и вибрациите от вятър; 
- не са необходими толкова много заваръчни шевове, както при закоравяващите ребра; 
- намаляват се размерите на периферния понтони. 
 
Недостатъци на такова решение: 
- при поставяне на понтон в центъра на покрива, той съвпада или е много близко до мястото 

за отвеждане на попадналата върху покрива вода. Необходим е по-сложен и трудоемък детайл за 
осигуряване безпрепятствено оттичане на водата; 

- увеличава се газенето на плаващия покрив; 
- увеличават се усилията в покривната мембрана, периферния понтон и централните стойки; 
- при достатъчно високо парно налягане на продукта е възможно издуване на мембраната 

между периферния и централния понтон като балон, ако тя не е допълнително вкоравена с ребра. 
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За диаметър на централния понтон Dc, могат да бъдат предложени следните зависимости [29]:  

(4.63)    

mDзаDD

mDзаDD

mDзаDD

mmc

mmc

mmc

501,0

50302,0

30163,0

>=

÷==

÷==

 

Височината на централния понтон се приема hc = 0,5 m = const, независимо от диаметъра на 
резервоара D. 

В резултат от поставянето на централен понтон, който представлява допълнителен затворен 
обем, размерите на поставените по периферията основни понтони могат да бъдат намалени 
спрямо установените за еднопалубен покрив. 

 
Поставяне на множество понтони равномерно върху мембраната 

 
Предимства на равномерно разположените върху мембраната понтони са: 
- мембраната се изпъва поради повишеното натоварване, респективно провисване;  
- подобрява се оттичането на попадналата отгоре вода; 
- намаляват се преместванията и вибрациите от вятър; 
- натоварването от понтоните е равномерно разпределено върху цялата мембрана, което 

възпрепятства надуването и като балон от парите на течността. 
 
Недостатъците на това конструктивно решение са: 
- увеличава се газенето на плаващия покрив; 
- увеличават се усилията в покривната мембрана, понтоните и централните стойки; 
- броят на заваръчните шевове е повишен; 
- увеличен е разходът на метал спрямо решението с един понтон в центъра на мембраната. 
 
От експлоатационна гледна точка това решение е по-добро, с понижени отклонения на 

мембраната от проектната и форма. 
 

Изследване на влиянието на различните начини на укрепване върху деформациите на 
покривната мембрана 

За да се определи ефективността на всяко конструктивно решение са създадени и анализирани 
различни пространствени модели [17]. Изследвана е деформативността на мембраната при 
диаметър Dm = 30 ÷ 70 m.  

При това изследване са моделирани следните видове плаващи покриви: 
- еднопалубен плаващ покрив без укрепване на мембраната; 
- еднопалубен плаващ покрив с радиално поставени ребра; 
- еднопалубен плаващ покрив с централен понтон; 
- еднопалубен плаващ покрив с централен понтон и радиални укрепващи ребра.  

 
От получените резултати са направени следните изводи: 
- потъването на неукрепена мембрана, когато върху нея действа товар от собствено тегло g и/ 

или вода w е постоянна величина и не зависи от диаметъра на резервоара D; 
- потъването на укрепена с радиални ребра IPE 200 мембрана, когато върху нея действа товар 

от собствено тегло g и/ или вода w , при диаметър D  ≥ 40 m е постоянна величина и не зависи от 
диаметъра на резервоара D; 

- потъването на централната част на мембраната практически е едно и също, независимо дали 
тя е неукрепена или върху нея има поставени радиални ребра; 

- потъването на укрепена с централен понтон мембрана, при натоварване от собствено тегло g 
и вода w , в сравнение с останалите конструктивни решения е най-малко. Това се дължи на по-
малкото количество вода върху покрива; 
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- повдигането на укрепена с централен понтон и радиални ребра мембрана от товар р е най-
малко, в сравнение с другите конструктивни решения; 

- неукрепената и укрепената с радиални ребра мембрана имат близки стойности на повдигане 
на централната част от парно налягане р . 

 
4.5.4 Оразмеряване на водачите 
За фиксиране на плаващия покрив в проектно положение, през периферните понтони на 

покрива преминават водачи (антиротатори), които са закрепени към корпуса на резервоара. Те не 
достигат дъното и не си взаимодействат с него. 

В миналото при проектиране на плаващи покриви, масовата практика е била да се приемат по 
два диаметрално разположени водача. Сега тенденцията е да се проектират резервоари само с 
една направляваща тръба [5]. Целта е да се неутрализират отклоненията на антиротаторите от 
проектното им положение по време на монтажа или в процеса на експлоатация. Когато водачите 
не са вертикални е възможно заклинването на плаващия покрив. При един водач рискът от 
заклинване е много по-малък. Поради тази причина при ремонт на стари резервоари с плаващи 
покриви много често единият от водачите се премахва. Остава да работи само един антиротатор, 
който трябва да поема всички хоризонтални усилия, които преди са поемали двата. 

От друга страна, в практиката има случаи, когато антиротаторът е изкъртен от корпуса в 
резултат от хоризонталното движение на покрива. Поради тази причина изчисляването на 
необходимото сечение на водачите и прикрепващите ги към корпуса опори е от особено важно 
значение. 

а) статическа схема на антиротаторите 
Статическата схема на антиротаторите е проста греда. Те са закрепени в първия (най-долния) 

пояс и в обслужващата площадка, разположена над корпуса. Те не трябва да са закрепени към 
дъното, защото динамичното натоварване върху тях може да го разкъса.  

б) натоварване върху водачите 
Натоварването върху антиротаторите идва от плаващия покрив, който е подложен на 

въздействие от вятъра, завъртане на течността при пълнене и изпразване, и сеизмичното 
ускорение. 

Изчислителната стойност на ветровото натоварване върху плаващия покрив Fw се определя по 
формулата: 
(4.64)     wffzmw cwF γ..χ.= , 

където: 
cf е аеродинамичен коефициент на триене от обтичането на вятъра. В [33] за навеси с 

вълнообразен покрив е посочено cf = 0,04; 
 
Усилието, което се предава от плаващия покрив на антиротаторите зависи от техния брой, 

разположението им в план и вида (коравината) на уплътнението. 
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Глава 5 
 
КОРПУС НА РЕЗЕРВОАРИТЕ 

 
Корпусът на по-голямата част от надземните стоманени резервоари е с цилиндрична форма. 

Той е изграден от множество листове, които са съединени помежду си чрез вертикални и 
хоризонтални шевове. Тези заваръчни шевове се изпълняват като челни, с пълно проваряване по 
дебелината им (фиг. 5.1 и  фиг. 5.2). 

 
фиг. 5.1. Вертикални шевове в корпуса 

а) без скосяване на краищата 
б) с едностранно скосяване 

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

 

 
Рис. 5.2 Хоризонтални шевове в корпуса 

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

в) с двустранно скосяване на горния лист 
 

 
Листовете на отделните пояси се подравняват по вътрешната си страна, което гарантира 

безпрепятственото движение на плаващия покрив. 
 
Минималното разстояние между вертикалните шевове в два съседни пояса, съгласно [48] е: 
- за листове с дебелина tsi  ≤ 5 mm – 100 mm; 
- за листове с дебелина tsi  > 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 правят корпуса по-красив; 
- минимизира се рискът от мигновено образуване на пукнатина с дължина, равна на 

височината на корпуса на резервоара. 
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5.1 Якостни изчисления 
 

Статическите изчисления на корпуса на якост, започват с решение по безмоментната теория за 
хидростатичното налягане на течността и евентуално свръхналягане. 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 [11]). Както теоретичните 
постановки, така и практическите изчисления при безмоментно напрегнато състояние, са 
достатъчно подробно изложени в литературата [2], [18] и [19], и нормативните документи [31], 
[39], [40], [42], [44], [45] и [48]. 

Уточнените изчисления на корпуса с отчитане влиянието на еластичното запъване на корпуса 
в дъното и на листовете по между им по височина, са присъщи на всички цитирани по-горе 
нормативните документи (фиг. 5.3). 

 
фиг. 5.3 Влияние на еластичното запъване на поясите върху пръстеновидните усилия 

в корпуса на резервоара 
а) общ вид на задачата 
b) разпределение на хидростатичното налягане по височина 
c) диаграма на напреженията в корпуса 

 
 Белуци в [20] 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 (около 0,3 m) над долния ръб на всеки пояс (фиг. 5.3 – с).  

Авторът е съставил  Таблица 5.1 за сравнение на разстоянието Δх по различните нормативи: 
 
ТАБЛИЦА 5.1 

№ НОРМИ ФОРМУЛА/СТОЙНОСТ  
1 [31] 

isr.tx ,0,611≈∆ ≈ 0,3 m 
2 1 foot method [42] Δх = 1 ft = 0,3048 m 
3 floating point method [42] Δх = min (x1; x2; x3) 
4 BS 2654:1989 [44] Δх = 0,3 m 
5 DIN 4119 [45] Δх = 0,3 m 
6 EN 14015:2004 [48] Δх = 0,3 m 
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От таблицата се вижда, че независимо от нормативния документ и дори от възприетия 
изчислителен метод, разстоянието Δх ≈ 0,30 m. Поради факта, че възприетата стойност в [42] на 
Δх = 1 foot (0,3048 m), този метод на оразмеряване на корпуса се нарича „1 foot method“.  

Необходимо е да се отбележи, че според цитирания по-горе норматив API Std. 650 [42], този 
метод е приложим при резервоари с диаметър D ≤ 60 m. 

Изчислителната стойност на Δх, възприета в нашите инструкции [31] и [39], е посочена от М. 
К. Сафарян в [18] и се определя с формулата: 
(5.1)      isr.tx ,0,611≈∆ , 

където: 
r e радиусът на резервоара, m; 
ts,i – дебелината на корпуса на резервоара в i – и пояс, m. 
 
Формулата, чрез която се определят минималните дебелини на поясите tsi [mm], има вида: 

(5.2)    a
dy

n
fafpred

is C
f

DpHD
t +

+
≥

,

0
,

...5,0....9,4 γργ
, 

където: 
D е номиналният диаметър на резервоара, m; 
ρ – нормативната стойност на специфичното тегло на течността, t / m3 ; 

np0  - нормативна стойност на свръхналягането в резервоара, kPa; 

0, / Mydy ff γ=  , [MPa] - изчислителното съпротивление на основния метал в корпуса; 
Ca – добавката за корозия, mm; 
Hred – изчислителната височина на слоя продукт [m], за j – и пояс, отбелязана като Hred,j , е 

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

(5.3)   Hred,j = Hj – Δx при 
jyd

jred

jyd

jred

f
H

f
H

,

,

1,

1, ≥
−

−

 

(5.4)   Hred,j = Hj   при 
jyd

jred

jyd

jred

f
H

f
H

,

,

1,

1, <
−

−

 
Δx = 0,3 m

  
При плътност на продукта ρ < 1 t/m3 е необходимо да се направи допълнителна проверка за 

носещата способност на корпуса при водна проба. Тогава резервоарът е пълен с вода, ρ = 1 t/m3 и 
коефициент за претоварване γ fρ = 1,0.  

Минималните дебелини на поясите tsi  [mm] при водна проба се определят чрез израза:  

(5.5)     
dy

n
fared

is f
DpHD

t
,

0
,

...5,0.1,10,1...9,4 γ+
≥

 
 
При съдове с диаметри D > 60 m в API Std. 650 [42] е препоръчително да се използва методът 

на плаващата точка („floating point method”), особено ако инвеститорът не е посочил изрично, 
че иска да се използва “1 foot method”. В основата на тази методика е влиянието на еластичното 
запъване на горния пояс в долния. То води до еднакво завъртане на двата пояса в хоризонталния 
шев (фиг. 5.4).  

Тази методика за оразмеряване на корпуса за хидростатичен товар по безмоментовата теория, 
е по-прецизна, но по-трудоемка . При нея  вертикалното разстояние между хоризонталния шев и 
зоната на максималните опънни напрежения Δх във всеки един пояс не е фиксирано, а се 
изчислява. При резервоари с диаметър D > 60 m, това разстояние Δх надхвърля 1 foot (0,3048 m). 
Ако поясите за големите резервоари се изчисляват по „1 foot method“, то корпусните листове ще 
се получат ненужно дебели. 
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фиг. 5.4 Схема за изчисляване на корпуса по „floating point method” 

 
Методът на плаващата точка може да се използва когато е изпълнено условието: 

(5.6)     
6

1000..500 1 ≤
t

s

H
tD

, 

където: 
D е диаметърът на резервоара, m; 
ts1 – дебелината на 1-и пояс в корпуса, mm; 
Ht – максималното ниво на течността, m. 
 
Предварително дебелината на 1-и пояс ts1 се определя по формула (5.2). 
 
За изчисляване на дебелината на най-долния, първи пояс ts1 по метода на плаващата точка се 

използват изразите: 
- при експлоатационно състояние на резервоара: 

(5.7)   
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- при водна проба на резервоара (G = 1 t/m3 ): 

(5.8)    
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Теоретичната дебелина на втори пояс в корпуса ts2 зависи от височината h1 и дебелината ts1 на 

първи пояс, както и от радиуса на корпуса r . Всички използвани величини по-долу са в [mm]: 
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(5.11)    ( ) 
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където: 
ts2а – дебелината на втори пояс в корпуса [mm], определена като по голямата стойност от 

формули (5.15) и (5.16), където както вече беше посочено в Таблица 5.1, разстоянието ΔхFPM се 
получава като най-малката от следните три стойности: 
(5.12)     mmHCtrx su ,..320..61,01 +=  
(5.13)     mmHCx ,..10002 =  
(5.14)     mmtrx su ,..22,13 =  

- при експлоатационно състояние на резервоара: 
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- при водна проба на резервоара (G = 1 t/m3 ): 
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в които: 
mm),;;( 321 xxxMINxFPM =∆  

tsu – дебелината на горния пояс в разглеждания хоризонтален шев [mm], определена по 
формули (5.2) и (5.5) при Δх = 0,3 m. В случая това е дебелината на втори пояс; 

H – разстоянието между максималното ниво на запълване на резервоара и долния ръб на 
оразмерявания пояс, m; 

r – радиусът на корпуса на резервоара, mm; 
( )
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t
tK =  - отношение между дебелините на долния и горния пояс в разглеждания 

хоризонтален шев. В конкретния случай tsu = ts2 и tsL = ts1 . 
Дебелините на останалите пояси се определят по аналогичен на описания за 2-и пояс на 

резервоара начин. Например за трети пояс: 
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Методът на плаващата точка може да се използва при всякакви размери на цилиндричните 

стоманени вертикални резервоари, като дава по-точно и икономично решение при 
голямогабаритни корпуси. Като недостатък може да се приеме 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 [34], [38] u [42], но се подсилва допълнително поради нарастването на 
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единичните обеми на резервоарите и използването на високоякостни стомани, чрез които  се 
намаляват дебелините на корпуса.  

В [16], [21], [27] и [31] е установено, че за корпуса на резервоара особената комбинация не е 
меродавна за пръстеновидните напрежения σ2 

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.  

 
Минималните дебелини на корпуса ts,min в зависимост от диаметъра на резервоара D са 

посочени в Таблица 5.2: 
 
ТАБЛИЦА 5.2 [48] 

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 на корпуса с дъното и покрива безмоментовото 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. 
С определянето на усилията в зоните на горния и долния опорни пръстени са се занимавали 

много руски учени като Березин и Шутов [4], Лессиг [11], Сафарян [18] и др.  
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 [11]. С навлизането на изчислителната техника и приложни програми, даващи все по – 
точни резултати, напреженията в двата опорни възела могат да се определят и числено. 

С определяне на напреженията в тези зони завършват якостните проверки на корпуса. 
 
5.2 Проверка на корпуса за загуба на устойчивост 
 
5.2.1 Осигуряване на корпуса срещу загуба на устойчивост чрез използване на междинни 

противоветрови пръстени (МПВП) 
Тук ще бъде изложена една обобщена методика, която е разработена на база EN 1993-4-2  [47], 

но са използвани още [37],  [42] и [48]. 
Максималната височина Hp на неукрепения с допълнителни междинни пръстени корпус се 

определя чрез формулата: 

(5.17)     rK
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= , 

където: 
ts,min – дебелината на най – тънкия пояс в корпуса. Обикновено това е най-горния пояс; 
pn,Ed – максималната проектна стойност на сумата от вътрешното подналягане (вакуум) и 

насоченото навътре ветрово натоварване, определяна по формулата: 
(5.18)     ).(ψ, veqcEdn pwp += , 
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в която: 
weq е еквивалентното ветрово натоварване, определено по фиг. 5.6 и (5.36); 
pv – максималната изчислителна стойност на вакуума в резервоара; 
ψc – коефициентът на съчетание на два или по-вече кратковременни действащи товари, 

съгласно [33] 
K – коефициент, определян по формулите: 

(5.19)   К = 1 – когато меридианното усилие в корпуса е опънно; 

(5.20)  
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σ - когато меридианното 

усилие в корпуса е натисково, където: 
σx,Ed е меридианното натисково  напрежение в корпуса в i – ти пояс, с дебелина tsi ; 
tsi – дебелината на листовете в i – ти пояс на корпуса.  

 
Уравнение (5.20) не е валидно, когато нормалните меридианни напрежения в корпуса са 

натискови, освен ако са изпълнени следните две условия: 

(5.21)      200
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където: 
l – разстоянието между укрепяващите корпуса пръстени ГОП и МПВП или ГОП и дъното. 
 
Височината HE на трансформирания по височина корпус ще бъде изчислена както следва: 

(5.23)     ∑
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където: 
hi е височината на i – ти пояс в корпуса; 
n – брой на поясите в корпуса. 

 
Корпусът няма да загуби устойчивост и междинни пръстени в него не са необходими, ако е 

изпълнено условието: 
(5.24)      pE HH ≤  

В Таблица 5.3 са посочени минималните размери на профилите, които са достатъчни за 
осигуряване на необходимото укрепване на корпуса. Дългото рамо на ъгловия профил трябва да 
бъде в хоризонтално положение. 

 
ТАБЛИЦА 5.3 [48] 

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 
 

Според последната редакция на EN 14015 [48], минималният еластичен съпротивителен 
момент Wmin на междинните пръстени се определя по формулата: 

(5.25)     3
22

min cm,
17
.

160
pHD
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=
ν  

където: 
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v е скоростта на вятъра в района на резервоара, 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 , 

следва 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 (фиг. 5.7). 

16
.ts

16
.ts

ts

16
.ts

16
.ts

ts 16
.ts

16
.ts

ts

16
.ts

ts
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.ts
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.ts
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.ts
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kf
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tg
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tg

tgtg

 
фиг. 5.5 Междинни укрепяващи корпуса пръстени 

 
Минималното разстояние между челните хоризонтални заваръчни шевове в корпуса и 

междинните укрепяващи престени е 150 mm. 
При резервоари, работещи при температури по-високи от 100 0C, стойностите за Hp , 

получени по формула (5.17) трябва да се умножат с отношението на модула на еластичността на 
стоманата при повишена температура към модулът на еластичност при + 20 0С. 

Минималната дебелина на заваръчните шевове аi , свързващи междинния пръстен към 
корпуса на резервоара (фиг. 5.7), трябва да изпълнява условието: 

(5.26)      g
i

i ta ≥∑
=

2

1

, 

където: 
tg е дебелината на стеблото на междинния укрепващ пръстен.  
 
Изхожда се от условието, че сечението на междинния пръстен и заваръчните шевове, които го 

присъединяват към корпуса, трябва да имат еднакво съпротивление на срязване. 
 
Катетите на шевовете kf , свързващи междинния пръстен към корпуса на резервоара, не трябва 

да надвишават дебелината на по-тънкия от двата елемента: 
(5.27)      isf tk ,≤ , 
(5.28)      gf tk ≤ . 

Когато рамото на профила, чрез което той е прикрепен към корпуса на резервоара, е по-
голямо от произведението 16. tg , е необходимо укрепяване на външния натиснат пояс на 
междинния пръстен. Опорите трябва да бъдат разположени на разстояние, не по-голямо от 24 
пъти широчината на външния натиснат пояс. 

 
5.2.2 Проверка на устойчивост на корпуса, върху който не са монтирани междинни 

противоветрови пръстени ( МПВП ). 
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Изчисленията могат да бъдат извършени по методиката, описана в нашите инструкции [31] и 
[39], която е създадена на базата на руската теоретична школа за проектиране на СВР. Почти 
всички резервоари в България са проектирани и построени съгласно постановките на тази школа.  

 
а) проверка на устойчивост в меридианно направление. 
При равномерен натиск успоредно на образуващата, устойчивостта се проверява по следната 

формула: 
(5.29)      1crc1 .σγσ ≤ , 

където: 
σ1 е изчислителното сумарно меридианно нормално напрежение в корпуса; 
σ1cr – критичното напрежение при осов (меридианен) натиск в корпуса; 
γc = 1 – коефициент за условие на работа на корпуса при проверка за загуба на устойчивост. 
 
Меридианните напрежения σ1 в корпуса се пораждат от следните товари: 
- натоварващото корпуса част от собственото тегло на покрива и разположеното по него 

технологично оборудване; 
- товар от топлоизолацията по покрива; 
- натоварване от сняг по покрива; 
- натоварване от вакуум; 
- товар от корпуса и топлоизолацията по корпуса над нивото на проверяваното сечение; 
- натоварване от вятър. 
 
Необходимо е да се отбележи, че обтичането на фиксираните плоски конични и сферични 

покриви води до тяхното повдигане и натисковите напрежения σ1 в корпуса намаляват. 
 
Критичното напрежение σcr1 се определя по формулата: 

(5.30)      
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където: 
С – коефициент, отчитащ геометричните несъвършенства на корпуса. 
 
За съвременните условия за производство и монтаж на стоманени конструкции, стойностите 

на коефициента С могат да бъдат определени по формулите [37]: 
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При резервоари, намиращи се от дълго време в експлоатация, често отклоненията от 
цилиндричната форма на корпуса надхвърлят допустимите. Тогава формули (5.31) и (5.32) не са 
валидни и при определяне на коефициента С трябва да се използват други изрази. 

Отчитането на локалната погрешност на формата на стоманения корпус във вид на 
пръстеновидни вдлъбнатини и изпъкналости е изследвано от С. Н. Кан. Многочислените 
измервания показват, че началните дефекти нямат регулярен характер. Доказана е възможността 
за определяне на критичната осова сила N1cr или съответно  σcr1 . 

Задачата е решена по енергетически метод с използването на малки еластични радиални 
премествания  w на системата, която се намира в състояние на безразлично равновесие. Зададени 
са началното радиално преместване wо и дължината на вдлъбнатината l по образуващата. При 
това е получено, че величината С за определяне на критичното напрежение σcr1  е в следната 
зависимост: 
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(5.33)     
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в която: 
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където: 
v = 0,3 – коефициент на Поасон; 
n – броят на полувълните в радиално направление при загуба на устойчивост. За 

цилиндрични черупки може да се приеме n = 8 , което съответства на експерименталните 
данни. 

 
Получените по формула (5.33) стойности се приемат за изчислителни, само ако те се 

получават по-малки от получените чрез формули (5.31) и (5.32) 
 
б) проверка за загуба на устойчивост в радиално направление 
При равномерен натиск перпендикулярно на образуващата, устойчивостта се проверява по 

следната формула: 
(5.35)      cr2c2 .σγσ ≤ , 

където: 
σ2 е изчислителното сумарно пръстенно напрежение в корпуса; 
σcr2 – критичното напрежение при равномерен страничен натиск в корпуса; 
γc = 1 – коефициент за условие на работа на корпуса при проверка за загуба на устойчивост. 
 
Пръстенните натискови напрежения σ2 в корпуса се пораждат от следните радиално 

действащи товари: 
- вакуум в резервоара - pv. 
- вятър 
Неравномерното в план ветрово натоварване се преобразува в условно равномерно 

разпределено по окръжността на корпуса натоварване weq (фиг. 5.6). 

 
фиг. 5.6 Ветрово натоварване върху корпуса на резервоара 

а) реално разпределение на ветровото натоварване 
б) еквивалентно ветрово натоварване 

 
(5.36)      ,max. wkw weq =  
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в която, съгласно нашите инструкции [31] и [39],  
(5.37)      5,0=wk  .                   

Според по-съвременната методика, дадена в [47], constkw ≠ и се определя от израза: 

(5.38)      
w

w C
k 1

= ; 

където: 
Сw е коефициент, отчитащ неравномерното в план ветрово натоварване. Определя се от: 

- когато корпусът на резервоара е натоварен само от вятър, за Сw се приема по-голямата 
стойност от : 

(5.39)     














+

=

s
b

w

t
r

l
rC

C

..1,01

2,2 ; 

(5.40)      0,1=wC , 
където: 
ts – дебелината на корпуса на резервоара; 
 l – разстоянието между закоравяващите пръстени и / или дъно на резервоара; 

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

 
- когато корпусът на резервоара е натоварен от вятър и вътрешно подналягане, коефициентът Сw 
се определя чрез линейна зависимост между 1,0 и по-голямата стойност на Сw , определена от 
изрази (5.39) и (5.40), съобразно относителния дял на всеки източник в общото налягане.  

 
Стойностите на max w се определят по [33], от където се вижда, че: 

(5.41)     fwznww γκ .1..max =  
Породеното от тези товари сумарно пръстеновидно нормално напрежение σ2 се изчислява по 

формулата: 
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За черупки с къса и средна дължина ( 0,5 < L/r < 10 ), може да се ползва следната 

приблизителна формула : 

(5.43)     
r
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Беленя в [2] обръща внимание, че проверката на устойчивост на корпуса на СВР трябва да се 
провежда при отчитане на променливата му дебелина. При външно радиално ветрово налягане и 
вакуум по височината на корпуса винаги се образува една полувълна, поради което в този случай 
променливата дебелина може да бъде заменена със средната й стойност tsm. 
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където: 
tsm e средно аритметичната дебелина на корпуса (за корпуси с постоянна дебелина tsm = ts ). 
Hef  - ефективната височина на корпуса, участваща в проверката на устойчивостта (фиг. 5.7). 
 
В [18] се препоръчва вместо с цялата височина на корпуса Н, в изчисленията на устойчивост в 

радиално направление да се работи с ефективна дължина Hef, равна на разстоянието от ГОП до 
центъра на тежестта на сечението на променливата по дебелина част от корпуса.  
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В основата на този практически способ без доказателство се приема очевидния факт, че 
устойчивостта на по-дебелата долна част на корпуса, еластично запъната в дъното, е добре 
осигурена и че тя, заедно с част от периферния пръстен, играят роля на условен опорен пръстен, 
разположен значително над дъното. По този начин се приема, че цилиндричната черупка е 
укрепена с опорни пръстени горе и долу, а разстоянието между тях именно представлява 
ефективната й дължина Hef. 
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фиг. 5.7 Схема за определяне на изчислителната дължина Hef 

при изчисление за загуба на устойчивост 
 
При корпуси с постоянна дебелина ( tsm = ts = const ): 

(5.45)      HHef =  
При корпуси с променлива дебелина, Hef се получава по формулата: 

(5.46)      hHHef ∆−= , 
в която: 

(5.47)      
3
chh =∆ , 

където: 
H е височината на корпуса на резервоара; 
hc – разстоянието от долният ръб на корпуса до края на променливата дебелина (фиг. 5.7). 
 
в) проверка на устойчивост на корпуса при съвместно действие на осово и радиално 

натисково напрежение 
При едновременно действие на равномерен натиск успоредно на образуващата (от товари по 

покрива) и външно равномерно налягане, перпендикулярно на страничната повърхност на 
корпуса (напр. вакуум при празен резервоар), устойчивостта се проверява по  следната формула: 

(5.48)      1
σ
σ
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2
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1 ≤+ , 

Формула (5.48) е в посока на сигурността в сравнение с точното решение на задачата за 
устойчивост на цилиндрична черупка при двумерно напрегнато състояние. 

Тук е необходимо да се отчете, че при резервоари с постоянен покрив, ветровото натоварване 
предизвиква повдигане на покрива, което е облекчаващо за корпуса. Ветровото натоварване 
увеличава сумарното пръстенно напрежение в корпуса σ2, но намалява сумарното меридианно 
напрежение в корпуса σ1. Поради тази причина за резервоари с неподвижен покрив проверката 
за загуба на устойчивост на корпуса трябва да се извърши при следните две схеми:  

- без ветрово натоварване по корпуса и покрива ; 
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- с ветрово натоварване, при отчитане на облекчаващото му действие от смучене върху 
покрива. 

 
5.3 Минимален съпротивителен момент на основния ветроупорен пръстен при отворени 

отгоре резервоари. 
Съгласно [44] и [48] минималният еластичен съпротивителен момент на ГОП при резервоари 

с външен плаващ покрив се определя по формулата: 

(5.49)     
17
.

.
160

22

min

HDvW 





= , 

където: 
Wmin е минималният еластичен съпротивителен момент на основния пръстен, cm3; 
v – проектната скорост на вятъра в района на резервоара, km/h; 
D – диаметърът на резервоара, m; 
H – височината на корпуса, m. 
 
При резервоари с диаметър D > 60 m, получените по формула (5.49) стойности за Wmin могат 

да бъдат намалени, но не трябва да бъдат по-малки от стойностите за резервоар с диаметър D=60 
m. 

Съпротивителният момент на ГОП се определя от геометричните характеристики на 
допълнително вложените елементи и съдействащата част от корпуса, без в тях да е включена 
добавката за корозия (в корозирало състояние). Максималната широчина, която може да се 
разглежда като част от ГОП, не трябва да надвишава 16.ts от всяка страна на заваръчният шев. 

Когато ГОП е разположен на разстояние по-голямо от 600 mm от края на корпуса, какъвто е 
масовият случай при резервоарите с плаващ покрив, в най-високата точка на корпуса се поставя 
пръстен от ъглов профил, чиито минимални размери са: 

- при дебелина на последния пояс ts  ≤ 5 mm – L60x60x5 mm; 
- при дебелина на последния пояс ts  ≥ 6 mm – L80x80x6 mm. 
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Глава 6 
 
ДЪНО НА РЕЗЕРВОАРИТЕ 

 
Дъната на вертикалните цилиндрични резервоари са стоманени, и са изградени от множество 

заварени помежду си листове. Шевовете между листата могат да бъдат: 
- челни, върху подложна шина; 
- ъглови, при снаждане с препокриване. 
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. 
Различните видове стоманени дъна, в зависимост от техния профил, са описани в Глава 10. 

Диаметърът на дъното е по-голям от външния диаметър на корпуса. Обикновено „излизането”  
с ≈ 50 mm. За по-големи резервоари, с обем над 5000 m3 , е допустимо разликата в диаметрите да 
достигне до 120 mm. 

Корпусът и дъното се снаждат чрез двустранни заваръчни шевове. При резервоари с по-малък 
обем, заваръчните шевове са ъглови, с катет равен на дебелината на по-тънкия от двата снаждани 
елемента, корпус и дъно. Максималната стойност на катета е ограничена до kf = 13 mm. При по-
големи дебелини на листовете на дъното, респективно по-големи катети, се налага скосяване на 
листовете на корпуса. 

В зависимост от диаметъра ( за D1 ≤ 12,5 m по [44]), респ. от кубатурата на даден резервоар 
(V1 ≤ 1000 m3 – по [31]), дъното може да бъде с постоянна дебелина (фиг. 6.1) или с удебелена 
периферна зона, намираща се под корпуса, и централна част (фиг. 6.2), често имащи различни 
дебелини. 
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Б
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D
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2
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фиг. 6.1 Дъно с постоянна дебелина и челно заварени листа 



 62 

 

i

D

D1

5xtb
5x

tb

tb

tb
tb

lwle

Dts1
te tb

2

te 4

40

tbtb

tb

5xtb

4

1

tb tb

5xtb

tb

tb

Ã

Ã
te tb

2

B

B

270° 90°

180°

0°

A A

1

i

1. Периферна зона
2. Централна част
3. Корпус

2

3

1

2

2

Разрез А-А

Разрез Б-Б

Разрез В-В

Разрез Г-Г

Детайл а

Детайл б

a

б

Б
Б

min 50

фиг. 6.2 Дъно с променлива дебелина и заварени листа с припокриване 
 

Разделянето на дъното на две отделни зони улеснява монтажа на резервоара. 
 
6.1 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 съответстния нормативен документ. В разглежданите нормативни документи са възприети 
различни функционални зависимости между участващите величини. 

 
6.1.1 Дебелина на периферната зона 
Дебелината на периферната зона te се определя в зависимост от дебелината на долния край на 

корпуса ts1, от вида и якостните характеристики на стоманите, участващи в долния възел и от 
начина на фундиране на резервоара. 

Съгласно EN 14015 [48], реалната дебелина tе на листовете от периферната зона на дъното при 
новопостроени резервоари, без добавка за корозия, трябва да бъде не по-малка от: 

(6.1)     
( )

mm6mm3
3

1, ≥+
−

= as
e

Ct
t . 

За да бъде валидна формула (6.1), стоманата за корпуса и удебелената периферна зона на 
дъното трябва да е еднаква. 

 
Според българските инструкции за проектиране на резервоари [31] и [39], на базата на 

немския стандарт [45], зависимостта е изразена чрез формулата: 

(6.2)     ( ) mm7.7,0
,

,
1, ≥−≥

by

sy
ase f

f
Ctt , 

където: 
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te е дебелината на периферната зона, без добавка за корозия, mm; 
ts,1 – дебелината на първи пояс в корпуса, mm; 
Са – добавката за корозия, mm; 
fy,s – характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата в първи пояс на 
корпуса; 
fy,b - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата в периферната зона 
на дъното. 
 
За проверка на достатъчността на определената по (6.2) дебелина на окрайката te , трябва да се 

реши задачата за присъединяването на корпуса към дъното . Решението е по силовия метод на 
строителната механика [11]. Изчислителната схема и основната система при решаване на 
задачата са показани в [6], [31] и [39]. 

H1

c

p (z)

q Pb X2

X2

X1

X1 c

p (z)

q Pb

a) б)

 
фиг. 6.3 Долен възел на резервоара 

а) изчислителна схема б) основна система 
по силов метод 

 
Ивица с широчина единица се разглежда като греда на еластична основа. За неизвестни се 

приемат огъващият момент ( Х1 = М0 ) и напречната сила  ( Х2 = Q0 ) в мястото на 
присъединяване на корпуса към дъното. Когато се определят коефициентите на каноничните 
уравнения се приема, че дъното има безкрайна коравина на опън в своята равнина.  

 
При тези предпоставки системата канонични уравнения се записва във вида: 

(6.3)    
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Единичните премествания в корпуса и дъното се определят по формулите: 

(6.4)   
ww D

К
.β

δ 1w
11 =  - завъртането на корпуса от момент М0 = 1; 

(6.5)   
bb D.β.4
θ.21δ

22
b
11

++
=

ϕ  - завъртането на дъното от момент М0 = 1; 

(6.6)   
ww D

К
.β.2

δ 2
2w

12 =  - завъртането на корпуса от усилие Q0 = 1; 

(6.7)   
ww D

К
.β.2

δ 2
2w

21 = - преместването на корпуса от момент М0 = 1; 

(6.8)   
ww D

К
.β.2

δ 3
3w

22 = - преместването на корпуса от усилие Q0 = 1; 

Участващите във формули (6.4), (6.6), (6.7) и (6.8) коефициенти К1, К2 и К3 отчитат взаимното 
влияние на зоните на възникване на краеви ефект при къси цилиндрични черупки. Отчитат се от 
Таблица 6.1 в зависимост от стойностите на λ, където: 
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(6.9)      
wD

H
=λ ,  

в която: 
Н е височината на корпуса на резервоара; 
Dw – цилиндрична коравина на корпуса в долния му край. Определя се по формула (6.14). 
 
ТАБЛИЦА 6.1 [31] 

λ К1 К2 К3  λ К1 К2 К3  λ К1 К2 К3 
0,50 24,187 12,027 4,005  1,40 1,606 1,731 1,48  2,30 1,023 1,047 1,065 
0,55 18,235 9,948 3,639  1,45 1,514 1,642 1,436  2,35 1,019 1,038 1,057 
0,60 14,111 8,371 3,337  1,50 1,435 1,562 1,395  2,40 1,015 1,031 1,049 
0,65 11,165 7,145 3,082  1,55 1,369 1,492 1,358  2,45 1,013 1,025 1,043 
0,70 9,006 6,174 2,863  1,60 1,312 1,430 1,325  2,50 1,01 1,02 1,037 
0,75 7,389 5,392 2,675  1,65 1,264 1,375 1,294  2,55 1,008 1,015 1,032 
0,80 6,156 4,755 2,51  1,70 1,222 1,327 1,265  2,60 1,007 1,012 1,027 
0,85 5,2 4,229 2,364  1,75 1,187 1,284 1,239  2,65 1,006 1,009 1,023 
0,90 4,449 3,788 2,236  1,80 1,157 1,246 1,215  2,70 1,005 1,007 1,02 
0,95 3,851 3,418 2,122  1,85 1,132 1,212 1,193  2,75 1,005 1,005 1,016 
1,00 3,37 3,104 2,019  1,90 1,11 1,183 1,173  2,80 1,004 1,003 1,013 
1,05 2,9797 2,836 1,927  1,95 1,091 1,156 1,154  2,85 1,004 1,001 1,010 
1,10 2,66 2,605 1,843  2,00 1,076 1,134 1,138  2,90 1,003 1,00 1,007 
1,15 2,397 2,406 1,768  2,05 1,063 1,114 1,223  2,95 1,002 1,00 1,004 
1,20 2,198 2,232 1,699  2,10 1,052 1,096 1,108  3,00 1,002 1,00 1,001 
1,25 1,996 2,081 1,636  2,15 1,043 1,081 1,096  3,05 1,001 1,00 1,00 
1,30 1,843 1,943 1,58  2,20 1,035 1,068 1,084  3,10 1,001 1,00 1,00 
1,35 1,714 1,833 1,527  2,25 1,028 1,056 1,074  3,15 1,00 1,00 1,00 

 
При дълги черупки (λ > π) коефициентите К1 = К2 = К3 = 1,00. 
Преместванията в корпуса и дъното от външно натоварване се определят по формулите: 

(6.10)   
Hk
H

w

tfw
f .

.ρ.γ
1

ρ=∆  - завъртането на корпуса от външно натоварване; 

(6.11)   
w

n
fatfw

f k
pH 0

2

.γ.ρ.γ +
=∆ ρ  - преместването на корпуса от външно натоварване; 

(6.12)   ( )θ.ξ.2ψ.0,1β
.2

.γ.ρ.γ 0
1 −−

+
=∆ ϕρ

b
b

n
fatfb

p k
pH

 - завъртането на дъното от 

съхраняван продукт и свръхналягане в резервоара; 
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в които: 
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(6.18)    4
.4

β
b

b
b D

k
=  - коефициент на деформация на дъното, 

където: 
ν = 0,3 – коефициент на Поасон; 
Ht – максималното изчислително ниво на течността; 
q – равномерно разпределено линейно натоварване от собствено тегло на корпуса, покрива, 

топлоизолацията и сняг. 
 
ТАБЛИЦА 6.2 

ХАРАКТЕРИСТИКА kb [MN/m3] 
Пясъчна възглавница 40 ÷ 50 
Ст.б. плоча или пръстен в пясъчна възглавница 200 
Масивна ст.б. фундаментна плоча 1000 
 
Стойностите на функциите φ, ψ, θ и ξ, при аргумент cx b .β=  , [rad], където с = 0,05 m, се 

изчисляват по формулите: 
(6.19)      xe x cos.θ −=  
(6.20)       xe x sin.ψ −=  
(6.21)     ξθ)sin.(cos +=+= − xxe xϕ  
(6.22)      ξθ)sin.(cosψ −=−= − xxe x  

След определяне на стойностите на M0 и Q0 от системата канонични уравнения (6.3) се 
извършва проверка за локалното напрегнато състояние на корпуса в долния опорен възел по 
формулите: 
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където: 
fy,s – характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата в първи пояс на 
корпуса; 
γk = 1,5 – коефициент за условие на работа при оразмеряване на корпуса и дъното в долния 

опорен възел, съгласно българските инструкции [31] и [39]. 
 
Максималният огъващ момент в дъното се получава по формулата: 
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Максималното нормално напрежение в дъното от този огъващ момент е: 
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Така поставената задача е решена в равнинна постановка и получените разрезни усилия са в 
една равнина, в радиално направление на резервоара. Не е възможно определяне на 
напреженията в дъното в пръстенно направление. 

При определяне на te не се отчита цикличността на натоварване при експлоатация и 
възможното разрушение от умора на метала. 

 
Независимо от начина на определяне на дебелината на окрайкта, при определяне на 

дебелините на листовете в удебелената периферна зона и 1-и пояс на корпуса, трябва да бъде 
изпълнено условието te ≤ ts,1 , което при малки резервоари може да доведе до увеличаване на 
дебелината на 1-и пояс ts,1. 
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6.1.2 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 [11] тези вълни зависят от цилиндричната коравина на периферната 
зона Db и коефициента на леглото Kb. Дължината на затихване на огъващия момент (фиг. 6.4), 
респективно минималната широчина на удебелената зона,  може да се определи по формулата: 

(6.27)     4
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SSl =≥ π  

 
фиг. 6.4 Периферна зона на дъното 

 
При условие, че няма сеизмични въздействия, в [47] и [48] се препоръчва периферната зона да 

има широчина le не по-малка от граничните стойности за lаi , определени по формулите: 
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При изграждане на резервоара в сеизмичен район: 
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където: 
 lа1, la2 - минималната външна широчина на периферния пръстен (разстояние от ръба на 

окрайката до вътрешния ръб на корпуса на резервоара), mm. 
 
Във формула (6.29) стойностите на wL се определят чрез израза: 

(6.30)    ]/[.ρ..200ρ...100 , mNDHHftw ttbyeL ≤= , 

където: 
fy,b е характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата в периферната 
зона на дъното, MPa; 
 
Изчислителната стойност на широчината le се приема като по-голямата от двете стойности 
lе = МАХ (la1, la2). 

 
При окончателното определяне на широчината на периферния пръстен Be се отчитат още: 
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- дебелината на първия пояс на корпуса ts1 (фиг. 6.4); 
- отстъпа на дъното извън корпуса С = 2 in ≈ 50 mm (фиг. 6.4); 
- застъпването lw на окрайката от централната част на дъното; 
- широчината на ламарината, от която ще се заготвят сегментите. 
 
Минималната стойност на Ве се определя по формулата: 

(6.31)     wese lltcB +++≥ 1,  
Според [48] минималното припокриване на периферната и централната части lw ≥ 60 mm. 
 
Стоманата за удебелената периферна зона и 1-и пояс в корпуса трябва да е еднаква. 
Дебелината на дъното в периферната зона te не трябва да бъде по-голяма от дебелината на 

корпуса в 1-и пояс ts1 . 
Листовете в периферната зона на дъното се снаждат помежду си чрез челни заваръчни 

шевове, изпълнени върху подложна шина с пълно проваряване. Дебелината на тази подложна 
шина е 4 ÷ 5 mm. 

Минималното разстояние между шевовете в дъното и вертикалните шевове в корпуса е 10.ts1 . 
 
6.2 Централна част 
 
Централната част на дъното изпитва незначителни напрежения, тъй като обикновено е 

положена върху асфалтобетонна настилка и пясъчна възглавница, като е натоварена с 
равномерно разпределените по цялата и площ хидростатично налягане отгоре и земна реакция 
отдолу. При така дефинираните взаимно уравновесени товари централната част на дъното не 
подлежи на изчисления. Дебелината й tb се приема по конструктивни съображения, в зависимост 
от обема, респ. диаметъра на резервоара и добавката за корозия.  

При нетрадиционна конструкция на дъното, например когато то е монтирано върху стоманена 
скара, дебелината на листовете се изчислява. 

Според [48] , минималната дебелина зависи от вида на използваната стомана и начина на 
изпълнение на заваръчните шевове. Различните стойности са показани в Таблица 6.3: 

 
ТАБЛИЦА 6.3 

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 
 
При шев с препокриване, минималното застъпване на листата btL .5min ≥  съгласно фиг. 6.5 

tbtb tb

Lmin

 
фиг. 6.5 Минимално застъпване на листата в дъното Lmin 
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Глава 7 
 
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗЕМЕТРЪС 

 
Стоманените вертикални цилиндрични резервоари, които веча са или ще бъдат построени в 

България, трябва да бъдат осигурени и за сеизмични въздействия. Най-общо тези въздействия 
могат да предизвикат повдигане и / или преместване на резервоарите и получените в резултат от 
това повреди да ги изведат от експлоатация. 

В този раздел са посочени минималните конструктивни изисквания за осигуряване на 
вертикалните стоманени цилиндрични резервоари за сеизмични въздействия. Основа на 
методиката е трудът на R. S. Wozniak и W. W. Mitchell [28], на който е базирана и проверката на 
земетръс в [42] и [48]. 

 
7.1 Основни повреди по резервоарите от сеизмично въздействие 
 
Основните типове повреди по СВР от земетръс могат да бъдат класифицирани в следните 

групи [24], [25]: 
- местна загуба на устойчивост на корпуса в долните пояси (хлътване или изпъкналост). 

Получава се в резултат от надлъжните натискови усилия в корпуса от преобръщащия резервоара 
момент ME. Често силно деформираната зона в корпуса е в зоната на хоризонталния заваръчен 
шев, снаждащ 2-а пояса; 

- повреди в мястото на снаждане на технологичните тръбопроводи с корпуса. Дължат се на 
различната коравина на корпуса и прикрепеното към него технологично оборудване. 
Обикновено се наблюдават при неанкерирани резервоари, където има големи разлики в 
преместването на корпуса и на врязаните в него тръбопроводи; 

- хоризонтално преместване на резервоара от сеизмичното въздействие; 
- повреди и разрушения по покривната обшивка и/ или конструкция. Получават се, когато не е 

осигурено необходимото свободно пространство за образувалите се вълни в течността, или ако 
покривът не е изчислен за хидродинамичното натоварване от съхранявания продукт; 

- повреди в заваръчните шевове по покрива и дъното. В следствие хидродинамичните вълни 
може да бъде разрушен заваръчният шев, свързващ корпуса и покривната обшивка. Също така са 
наблюдавани разкъсвания в опорния шев, свързващ корпуса и дъното. Тогава съхраняваният в 
резервоара продукт изтича навън; 

- повреждане и/ или цялостно разрушение на анкерните болтове и/ или закрепването им към 
корпуса. Възможно е изтръгване на болтовете от фундамента; 

- повреждане на стълби и площадки по резервоарите. 
 
7.2 Поведение на течността в резервоара при земетръс 
 
По време на сеизмично въздействие, течността няма поведението на твърдо тяло. Условно тя 

може да бъде разделена на две компоненти: 
- пасивна съставляваща – част от течността близо до дъното се движи заедно с резервоара, 

сякаш е твърдо тяло. Собствените и честоти на трептене съвпадат със собствените честоти на 
стоманения резервоар; 

- активна съставляваща – част от течността близо до повърхността се движи свободно и 
предизвиква образуване на вълни. Тази част от течността трепти със собствени честоти, които са 
различни от собствените честоти на резервоара. Най-значима е 1-а форма на трептене. 

 
Двете хидродинамични компоненти, активната и пасивната, предизвикват усилия, които се 

стремят да преобърнат и да преместят резервоара.  
При неанкериран резервоар и достатъчно голям преобръщащ момент, част от дъното може да 

се отдели от фундамента. Наблюдавани са случаи на повдигане на съдове от порядъка на 30 cm.  
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Само по себе си повдигането на резервоара не е толкова разрушително, колкото повредите в 
мястото на снаждане на кораво свързаните тръбопроводи и корпуса. Възможно е тръбите да 
разкъсат корпуса на резервоара и цялата съхранявана в него течност да се разлее. 

 
7.3 Преобръщащ момент от земетръс 
 
Пребръщащият резервоара момент MЕ, породен от сеизмичното ускорение на земната основа 

и приложен към дъното на резервоара, може да бъде определен по формулата: 

(7.1)   
( )

102
...... 222,111, XWkXWHWXWk

M crssc
E

+++
=  

където: 
ME е преобръщащият момент, приложен на нивото на снаждане дъно – корпус, kNm; 
kc,1 - коефициент на хоризонталното ускорение от земетръс, представляващ отношението на 

приетото за всяка сеизмична степен изчислително ускорение на земната основа към земното 
ускорение. Определя се по [34]; 

Ws – масата на корпуса на резервоара, kg ; 
Xs – разстояние между дъното и центъра на тежестта на корпуса, m ; 
Wr – масата на покрива на резервоара (фиксиран или плаващ), заедно  със съответното 

натоварване от сняг върху него, kg ; 
H – височина на корпуса, m ; 
W1 – ефективната маса на съхранявания продукт, която се движи с корпуса (пасивна 

съставляваща на течността), kg ; 
X1 – разстояние от мястото на свързване на корпуса с дъното до приложната точка на 

хоризонталната сеизмична сила, действаща върху W1 , m ; 
W2 – ефективната маса на съхранявания продукт, която се движи с 1-а форма на 

вълнообразуване на течността (активна съставляваща на течността), kg ; 
X2 – разстояние от мястото на снаждане на корпуса с дъното до приложната точка на 

хоризонталната сеизмична сила, действаща върху W2, m ; 

 
фиг. 7.1 Идеализиран модел на резервоара 
при изчисляване за сеизмично въздействие 

 
kc,2 - коефициент на хоризонталното ускорение от земетръс, представляващ отношението на 

приетото за всяка сеизмична степен изчислително ускорение на земната основа към земното 
ускорение. Определя се като функция от собствената честота на трептене на течността ТS в 1-а 
форма и типа на почвата под резервоара. 

- когато s5,4≤ST : 

(7.2)     
S

c
c T

Sk
k

..25,1 1,
2, =  

- когато s5,4>ST : 
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(7.3)     2
1,

2,

..625,5

S

c
c T

Sk
k = , 

където: 
S е коефициент, определян от Таблица 7.1 в зависимост от вида на почвата под резервоара. 
 
ТАБЛИЦА 7.1 

Тип почва Описание Коефициент S 
S1 Почвата под резервоара отговаря на едно от следните 

условия: 
- скални материали, със скорост на вълните v > 760 m/s; 
- твърда или добре уплътнена почва от отложения на 
пясъци, чакъли или твърдопластични глини, където 
дебелината на почвата е по-малка от 60,0 m. 

1,0 

S2 Твърда или добре уплътнена почва от отложения на 
пясъци, чакъли или твърдопластични глини, където 
дебелината на почвата надвишава 60,0 m дълбочина 

1,2 

S3 В почвата под резервоара има слой меко- или средно 
пластична глина с дебелина 6,0 ÷ 12,0 m 

1,5 

S4 В почвата под резервоара има слой мекопластична глина 
с дебелина, по-голяма от 12,0 m 

2,0 

 
При липса на достатъчно данни за определяне на типа на почвата се приема S = S3 = 1,5. 

 
Собствената честота на трептене на течността ТS в 1-а форма с определя по формулата: 

(7.4)      DkT sS ..81,1= , 
където: 
ks е коефициент, който може да се определи от фиг. 7.2 или по (7.5): 

 
D / Ht 

фиг. 7.2 Коефициент на трептене на течността ks 
 

(7.5)      









=

D
H

k
t

S
.68,3tanh

578,0 , 

където: 
D е диаметърът на резервоара, m ; 
Ht – максималното проектно ниво на течността в резервоара, m. 
 
Ефективните маси W1 и W2 могат да бъдат определени по фиг. 7.3 или (7.6), (7.7) и (7.8), в 

зависимост от отношението D / Ht на резервоара, където WT e цялата маса на съхранявания в 
резервоара продукт, [kg]. 

k ks 
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D / Ht 

фиг. 7.3 Ефективни маси W1 и W2 
 

(7.6)     

t

t

H
D

H
D

W
.866,0

.866,0tanh

1










= , когато D/Ht  ≥ 1,333 

(7.7)     







−=

tH
DW .218,00,11 , когато D/Ht  < 1,333 

(7.8)     





=

D
H

H
DW t

t

.67,3tanh..23,02  

 
Височините Х1 и Х2 от мястото на снаждане на корпуса с дъното до приложната точка на 

хоризонталните сеизмични сили, действащи върху W1 и W2 , могат да бъдат получени от фиг. 7.4. 

 
D / Ht 

фиг. 7.4 Височини Х1 и Х2 
 

7.4 Хоризонтално усилие от земетръс 
 
Хоризонталното усилие НЕ, в [kN], дължащо се на сеизмичното ускорение на земната основа 

и приложено към нивото на снаждане дъно – корпус, се определя чрез израза: 

(7.9)    
( )

102
.. 22,11, WkWWWk

H crsc
E

+++
=  

 
7.5 Максимална височина на вълната Akt 
 

Х 1
/Н

T и
ли

 Х
2/Н

T 
W

1/W
T и

ли
 W

2/W
T 



 72 

За да се избегне хидродинамично налягане на вълните, образували се в течността при 
земетръс е необходимо да се осигури свободно пространство с височина As между максималното 
ниво на запълване на резервоара Ht и постоянния покрив на резервоара (фиг. 7.5).  

Ако носещата конструкция на покрива се намира под покритието (обшивката), височината на 
необходимото свободно пространство  As се определя от свободната повърхност на течността до 
нивото на носещите конструктивни елементи. 

Възможно е свободната зона между конструкцията на покрива и максималното ниво на 
течността да бъде по-малка, ако носещата конструкция и покривната обшивка са изчислени и 
осигурени за хидродинамичното въздействие на вълните, които са се образували в резервоара. 

Ht
As

D

r

 
фиг. 7.5 Необходимо свободно пространство до покрива 

 
При неосигурена достатъчна свободна височина могат да настъпят разрушения в мястото на 

снаждане на покривните ребра с корпуса. Дори е възможно покривът изцяло да бъде откъснат от 
корпуса. Тези повреди се дължат на страничното хидродинамичното налягане от образувалите се 
вълни върху покривната конструкция. 

При резервоари с плаващ покрив не се търси минималната свободна височина As. В този 
случай As се определя от необходимостта вътре в корпуса да се вместят първичното и 
вторичното уплътнение на покрива. Обикновено свободната височина между максималното ниво 
на течността Ht и горният ръб на корпуса за плаващи покриви има стойност 1,5 ÷ 2,0 m. 

 
7.6 Устойчивост на резервоара срещу преобръщане 
 
Устойчивостта на резервоара срещу преобръщане се осигурява от следните  компоненти: 
- тегло на корпуса, на междинните и основния укрепващи корпуса пръстени, от приспадащата 

се част от натоварването от покрива, от теглото на монтираното върху резервоара технологично 
оборудване; 

- при неанкерирани резервоари, част от съхраняваната течност, близо до корпуса, спомага за 
стабилността му срещу преобръщане; 

- анкерно закрепване на резервоарите. 
 

За неанкерирани резервоари частта от съхранявания флуид, която противодейства на 
преобръщането на резервоара, се определя от дебелината и механичните показатели на дъното 
под корпуса [48]. 
(7.10)      tbyaeL HfCtw .ρ.)..(1,0 ,−=  

но трябва да бъде изпълнено условието: 
(7.11)      DHw tL ..ρ.2,0≤ , 

където: 
wL е максималното тегло на съхранявания продукт, което противодейства на преобръщането 

на резервоара, kN/m; 
te – дебелината на дъното под корпуса на резервоара, mm; 
fy,b – характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата в листовете на 

дъното под корпуса на резервоара, MPa; 
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Ca – добавката за корозия към елементите на дъното, mm; 
ρ – изчислителната стойност на специфичното тегло на съхранявания продукт, t/m3 ; 
D – диаметърът на резервоара, m; 
Ht – максималното ниво на течността, m. 
 
При резервоари с плаващ покрив е необходимо да се отчете налягането на покрива върху 

флуида от собственото му тегло. Тогава Ht  следва да бъде заменена с условно увеличената 
височина на течността Hr , при която теглото на покрива се разглежда като допълнителен слой 
течност. 

При неанкерирани резервоари, за да бъде осигурена стабилността на резервоара срещу 
преобръщане, е необходимо да бъде изпълнено: 

(7.12)     ( ) ELt MDww ≥+
2
..

2π , 

където: 
wt е теглото на корпуса, на междинните и основния ветроупорни пръстени, от приспадащата 

се част от натоварването от покрива, от теглото на монтираното върху резервоара технологично 
оборудване, kN/m. 

 
Ако условие (7.12) не е изпълнено,  следва да бъдат  изпълнени една или комбинация от 

следните мерки : 
- увеличаване на диаметъра D на резервоара, при запазване на работния обем. Това ще доведе 

до  намаляване на максималното ниво на запълване на резервоара Ht  и по-големи стойности на 
отношението D/Ht  ; 

- увеличаване на дебелините на поясите, което води до по-тежък корпус и по-големи 
задържащи сили; 

- увеличаване на дебелината на дъното te под корпуса, като максималната дебелина на 
листовете от дъното не трябва да бъде по-голяма от дебелината на 1-и пояс ts,1. По този начин по-
голямо количество от съхранявания продукт ще бъде „увлечено” да запази стабилитета на 
резервоара; 

- листовете на дъното под корпуса на резервоара да са с повишена якост; 
- анкериране на резервоарите. 
 
7.7 Максимално допустимото надлъжно натисково усилие в корпуса на резервоара. 
 
При неанкерирани резервоари, максималното надлъжно натисково усилие Fb [kN/m] може да 

бъде изчислено по следните формули : 

- когато    ( ) 785,0
.2 ≤

+ Lt

E

wwD
M  

(7.13)     2
.273,1

D
MwF E

tb += , 

- когато      ( ) 5,1
.

785,0 2 ≤
+

<
Lt

E

wwD
M  

Fb може да бъде определено съгласно фиг. 7.6: 
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фиг. 7.6 Натисково усилие Fb в корпуса на резервоара 

 

- когато     ( ) 57,1
.

5,1 2 ≤
+

<
Lt

E

wwD
M  

Fb се определя от равенството: 

(7.14)      

( )Lt

ELt

Lb

wwD
Mww

wF

+
−

=
+
+

.
.673,01

490,1
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- когато     ( ) 57,1
.2 >

+ Lt

E

wwD
M  

тогава резервоарът е неустойчив и необходимо да се изпълни една или комбинация от 
следните операции: 

- увелечаване на диаметъра D на резервоара, при запазване на работния обем. Това ще доведе 
до  по-големи стойности на отношението D/Ht  ; 

- увеличаване на дебелината на дъното te под корпуса; 
- повишаване на якостта на материала в листовете на дъното под корпуса на резервоара; 
- анкериране на резервоарите. 
 
При анкерирани резервоари, максималното надлъжно натисково усилие Fb [kN/m] се 

изчислява съгласно формула (7.13). 
Максималното допустимо надлъжно натисково напрежение σа се определя по формулите по-

долу, като е отчетен ефекта от вътрешното налягане, дължащо се на съхранявания в резервоара 
продукт. 

- когато е изпълнено   ( ) 44..ρ
2

1,

2

≥
− as

t

Ct
DH  

(7.15)      
( )

D
Ct as

a
−

= 1,.83
σ  

- когато е изпълнено   ( ) 44..ρ
2

1,

2

<
− as

t

Ct
DH  

(7.16)     
( )

t
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a H
D

Ct
.ρ.5,7

.5,2
.83 1, +

−
=σ  

Независимо какво се получава по горните формули, максималните стойности за σа се 
ограничават съгласно (7.17): 
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(7.17)      dya f ,.5,0≤σ , 
където във формулите по-горе: 
σa е максималното допустимо надлъжно натисково напрежение в корпуса, MPa; 
ts,1 – дебелината на листовете в най-долния, 1-и пояс на корпуса, mm. 
 
За да бъде осигурена устойчивостта на корпуса на резервоара за натисковите усилия в него, 

които са резултат от сеизмично въздействие, трябва да бъде удовлетворено неравенството: 

(7.18)      ( ) a
as

b

Ct
F σ≤
−1,

, 

 
7.8 Устойчивост на резервоара срещу преместване от сеизмичното въздействие. 
 
За да бъде осигурена стабилността на резервоара срещу преместване, трябва да бъде 

изпълнено следното условие: 
При резервоари със стационарен покрив: 

(7.19)   ( )( ) ( ) ( ) Evcfbtfat HkkDwHkDww ≥−
















+++ ,2

2

1 .4,00,1..
4
..ρ... ππ  

При резервоари с плаващ покрив: 

(7.20)   ( )( ) ( ) ( ) EvcfRbtfas HkkQDwHkDww ≥−
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където: 
wt е теглото на корпуса, на междинните и основния ветроупорни пръстени, от приспадащата 

се част от натоварването от покрива, от теглото на монтираното върху резервоара технологично 
оборудване, kN/m; 

wa – теглото на удебелената зона от дъното под корпуса (ако има такава), kN/m; 
wb – теглото на централната част на дъното, kN/m2 ;  
ws – теглото на корпуса, на междинните и основния ветроупорни пръстени, от теглото на 

монтираното върху корпуса на резервоара технологично оборудване, kN/m; 
ρ – изчислителната стойност на специфичното тегло на съхранявания продукт, kN/m3 ; 
QR – тегло на плаващия покрив на резервоара, kN; 
D – диаметърът на резервоара, m; 
Ht – максималното ниво на течността, m; 
kf1 – коефициент на триене между стомана и материалът под корпуса на резервоара; 
kf2 – коефициент на триене между стомана и материалът под централната част на дъното на 

резервоара. 
kc,v - коефициент на вертикалното ускорение от земетръс, представляващ отношенеито на 

приетото за всяка сеизмична степен изчислително ускорение на почвата към земното ускорение 
 
Ако горните условия не са изпълнени, следните мерки трябва да бъдат взети: 
- намаляване на максималното ниво на запълване на резервоара Ht ; 
- анкериране на резервоарите. 
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Глава 8 
 
УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЛОЖЕНИЕТО 
 

В процеса на експлоатация, когато резервоарите са изпразнени от съхранявания продукт, те 
могат да бъдат подложени на въздействия, които да доведат до промяна в положението им. 
Преместването на резервоарите от фундаментите им обикновено не води до тяхното 
разрушаване, но може да предизвика разкъсване на корпуса в мястото му на снаждане с 
технологичните тръбопроводи и изваждане на съоръжението от експлоатация. Поради тази 
причина всички резервоари трябва да бъдат осигурени срещу промяна в положението им, т. е. 
стабилизиращите усилия и моменти винаги да са по – големи от дестабилизиращите. 

Проверките за обща устойчивост на положението се извършват за следните изчислителни 
ситуации: 

- проверка за повдигане на резервоара; 
- проверка за преобръщане; 
- проверка за плъзгане. 
 
8.1 Проверка за повдигане на резервоара 
 
При резервоари с постоянен покрив и вътрешно налягане надвишаващо атмосферното, е 

необходимо да се направи проверка за повдигане при празен резервоар. 
 
8.1.1 Подемна сила от свръхналягане p0 
Силата Fn, стремяща се да повдигне резервоара при налягане в него има вида: 

(8.1)      n
fan pDF 0

2

.γ.
4
.π

= , 

 
Задържащата сила Fc е сума от собственото тегло на покрива Gr, корпуса Gs, разположеното 

по тях технологично оборудване Ga, стълби и площадки Gst, част от дъното с широчина L с 
приложена върху него свръхналягане, както и теглото на продукта с височина на слоя h на 
течността до долния ръб на тръбите за изпразване (фиг. 8.1 - а). 

 
фиг. 8.1 Изследване за загуба на обща устойчивост 

а) при свръхналягане  б) при свръхналягане и вятър 
 
Коефициентът за натоварване от собствено тегло 9,0γ ' =fg . 
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Коефициентите за натоварване от продукт и свръхналягане върху участък от дъното с 
широчина L, 9,0γγ '' == fafρ . 

Съдействащата част от дъното има широчина L, която се определя по формулата: 

(8.2)    ( ) ( ) eaen
faf

dy lCt
ph

f
L ≤−

+
= .

.γρ.γ..3 0

,

ρ

, 

където: 
h е височината на слоя течност от дъното до долния ръб на тръбите за изпразване; 
le – широчина на периферната зона, съгласно фиг. 6.4.  
 
8.1.2 Подемна сила от свръхналягане p0 и вятър w 
При едновременно действие на свръхналягане p0 вътре в резервоара и вятър w, обтичащ 

съоръжението се приема, че те действат с 2/3 от максималните си стойности (фиг. 8.1 - б). Тогава 
повдигащата сила Fn ще има вида: 

(8.3)      ( )nfw
n

fan wpDF .γ.γ
3
2.

4
.

0

2

+=
π , 

където: 
wn е нормативната стойност на ветровото натоварване, което създава ефект на „смучене” по 

покрива на резервоара. Определя се по формула (4.3); 
 
Проверката за повдигане е удовлетворена, когато: 

(8.4)      nc FF >  
 
8.2 Проверка за преобръщане на резервоара 
  
8.2.1 Преобръщане на резервоара от вятър w  
Преобръщащият момент от вятър Mw спрямо периферна точка от корпуса се изчислява при 

отчитане на следните товари [42]: 
wn,с = 0,86 kN/m2 – нормативната стойност на ветровото натоварване върху вертикалната 

проекция на корпуса при обтичане на цилиндрични повърхности, каквато е корпусът.  
Посочените стойности на wn,с са изведени за скорост на вятъра v = 160 km/h. Чрез 

редуциращия коефициент kv те могат да бъдат използвани при всякакви скорости на вятъра.  

(8.5)      
2

160






=

vkv , 

където: 
v е скоростта на вятъра в района на резервоара, km/h. 
 
Преобръщащият момент Mw спрямо произволна точка от периферията на корпуса е сума от 

следните компоненти: 
(8.6)      wrwsw MMM += , 

където: 

(8.7)     
2

..
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..γ
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,fw
HDvwM cnws 






=  

(8.8)     
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..γ.
4
.
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2 DwDM nwr 







=

π , 

в които: 
Mws е преобръщащият момент от ветровото натоварване върху корпуса; 
Mwr – преобръщащият момент от ветровото натоварване върху покрива, което предизвиква 

ефект на „смучене”; 
Н – височината на корпуса на резервоара (фиг. 8.1). 
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Стабилизиращият момент Мс се определя съгласно формулата: 

(8.9)      
2
.DFM c

c =  

 
8.2.2 Преобръщане на резервоара от свръхналягане p0 и вятър w 
При едновременно действие на свръхналягане p0 вътре в резервоара и вятър w, стремящ се да 

преобърне резервоара, се приема, че те действат с 2/3 от максималните си стойности. 
Стойностите на преобръщащия момент Mw и задържащия момент Мс са: 

(8.10)      ).(
3
2

wrwsw MMM +=  

(8.11)      
2

...γ
3
2.

4
.

0

2 DpDFM n
facc 








−=
π  

Проверката за преобръщане на резервоара спрямо произволна точка от периферията на 
корпуса се извършва по условието: 
(8.12)      wc MM >  

 
8.3 Проверка за преместване на резервоара 
 
8.3.1 Преместване на резервоара от вятър w  
Хоризонталната преместваща резервоара сила от ветрово натоварване Xn се определя чрез 

израза: 

(8.13)      HDvwX cnn ..
160

..γ
2

,fw 





=  

Задържащата сила срещу преместване Хс зависи от големината на Fc и wn , и коефициента на 
триене f между стомана и материала под дъното на резервоара. Определя се по формулата: 

(8.14)     fwDFX nfcc ...γ
4
.

w

2









−=
π  

Максималната стойност на коефициента на триене стомана – бетон е f = 0,4. 
Проверката за преместване на резервоара от вятър изисква да бъде изпълнено: 

(8.15)      nc XX > , 
 
8.3.2 Преместване на резервоара от свръхналягане p0 и вятър w 
При едновременно действие на свръхналягане p0 вътре в резервоара и вятър w, стремящ се да 

премести резервоара, се приема, че те действат с 2/3 от максималните си стойности. 
При едновременно действие на свръхналягане и вятър трябва да бъде удовлетворена следната 

проверка: 

(8.16)     nnc XfFF
3
2.

3
2

>





 −  

 
8.4 Необходими мерки, когато някоя от проверките не е удовлетворена 
 
Ако някоя от необходимите проверки за обща устойчивост не е изпълнена, трябва да бъдат 

взети една от следните или комбинация от няколко мерки: 
а) увеличава се дебелината на дъното te под корпуса, като се спазва условието te ≤ ts,1; 
б) увеличава се дебелината на поясите в корпуса; 
в) променят се пропорциите на резервоара – увеличава се диаметърът D и се намалява 

височината Н; 
г) резервоарът се анкерира. 
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Глава 9 
 
АНКЕРИРАНЕ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ 

 
Предназначението на анкерните болтове е да възпрепятстват повдигането и/или 

преместването на стоманени резервоари спрямо техния фундамент. Анкериране на стоманените 
резервоари се налага, когато при съответните експлоатационни условия не са изпълнени 
следните проверки: 

- за повдигане на резервоара от вътрешно свръхналягане; 
- за преобръщане на резервоара от вятър; 
- за преместване на резервоара от вятър; 
- за преобръщане на резервоара от сеизмично въздействие; 
- за преместване на резервоара от сеизмичното въздействие . 
 
Не малко фирми в областта на резервоаростроенето препоръчват поставянето на анкери само 

в краен случай, когато всички останали конструктивни решения не могат да постигнат 
необходимия ефект. Причината е, че при недобре оразмерено и конструирано анкериране е 
възможно разкъсване на корпуса и/ или двойния ъглов шев, при което дъното ще се отдели от 
корпуса. Същевременно, поставянето на анкери затруднява монтажа на резервоарите и удължава 
неговия срок. 

В следствие от натоварване от вятър, свръхналягане или земетръс, в системата болт – анкерно 
столче – корпус се получават усилия. Когато тези усилия надвишат нейната носеща способност, 
в системата могат да се получат следните повреди: 

- разрушаване на фундамента; 
- изтръгване на анкерния болт от фундамента; 
- повреди по корпуса и /или дъното на резервоара; 
- повреди по анкерното столче; 
- откъсване на анкерното столче от резервоара; 
- провлачане на болта; 
- изтръгване на болта от анкерното столче. 
 
9.1 Оразмеряване на анкерните болтове 
 
9.1.1 Оразмеряване на срязване 
Анкерните болтове се оразмеряват на срязване за разликата от хоризонталната преместваща 

сила Xn и задържащата сила Xc. 
Оразмерителното усилие QA се поема от анкерните болтове в два диаметрално разположени 

сектора при централен ъгъл θ=1200 за всеки сектор [38]. 
Носещата способност на един анкерен болт при срязващо усилие се определя по [35]. 
Броят на анкерните болтове nAS , поемащи усилието QA се определя съгласно формулата: 

(9.1)      
b

A
AS N

Qn = , 

където: 
Nb е минималната носеща способност на един болт. 
 
При особено съчетание на товарите трябва да се отчита коефициентът за условие на работа γк. 
 
Необходимият брой анкерни болтове o

ASn , които трябва да бъдат поставени около резервоара 
за да поемат срязващото усилие се определя по следната формула: 

(9.2)      AS
o
AS nn .

.2
3600

θ
= , 

където: 
θ = 1200 – централен ъгъл на активната зона (фиг. 9.1). 



 80 

 

b

d
d

r ra

0=
12

0°

0=
12

0°

 
фиг. 9.1 Разполагане на анкерните болтове 

 
Анкерите се разполагат равномерно по окръжност, възможно най-близко до резервоара. 

Разстоянието между болтовете d


по окръжността на анкерите, се определя по формулата: 

(9.3)      
AS

A

N
rd ..2π

=


, 

 където: 
rA е радиусът на окръжността, по която са разположени анкерите, m; 
NAS – приетият брой на анкерните болтове, поемащи срязващото усилие QA . 
 
9.1.2 Оразмеряване за опънно усилие 
Опънното усилие FA, което трябва да бъде поето от анкерните болтове на резервоара, в 

резултат от преобръщащия момент от вятър Mw или земетръс МE се определя по формулата: 

(9.4)      
( ) t

A
A q

rr
MF −
+

= 2.
.4

π
, 

където: 
r е радиусът на резервоара, m. 
qt – теглото на корпуса, на междинните и основния ветроупорни пръстени, приспадащата се 

част от натоварването от покрива, от теглото на монтираното върху резервоара 
технологично оборудване, kN/m. 

 
Нетното сечение Ab,nt на анкерните болтове за единица изчислителна дължина от окръжността 
трябва да бъде не по-малко от : 

(9.5)      
bt

A
ntb R

FA ≥, , 

където: 
FA е минималното опънно усилие, което трябва да бъде поето от анкерните болтове, kN/m’ ; 
Rbt – изчислителното съпротивление на анкерния болт на опън, kN/cm2 . 
 
При предварително избран диаметър на болтовете и определено необходимо сечение за 

единица дължина Ab,nt се определя най-голямото разстояние d


 между болтовете по окръжността 
на анкерите. Накрая се определя необходимият общ брой на анкерите o

ATn : 

(9.6)      
d

rn Ao
AT 

..2π
= . 

 
9.2 Оразмеряване на анкерното столче 
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Анкерното столче трябва да бъде оразмерено и конструирано така, че да може да поеме 
натоварване Fz, равно на произведението от нетното сечение на болта ntbA ,  (включително 
добавката за корозия ако има такава) и нормативната стойност на границата на провлачане на 
стоманата в болта n

btR  [42], [44]. 
(9.7)     ntb

n
btz ARF ,.=  - изчислително опънно усилие в болта 

Резултантният огъващ момент M в анкерното столче ще се определи по: 
(9.8)     1.eFM z= , 

където: 
е1 е разстоянието между оста на анкерния болт и опорният лист на столчето (фиг. 9.2-б) 
 
На нивото на горната анкерна плоча се поставя закоравяващ пръстен от ъглов профил или U – 

профил, който трябва да поеме хоризонталните усилия Т в анкерното столче. Те се определят по 
формулата: 

(9.9)      
E

eFT z .= ,  

където е и Е се определят по фиг. 9.2. 
С цел намаляване на усилията в анкерното столче и закоравяващият пръстен, размерът е 

трябва да бъде минимален. 

 
фиг. 9.2 Анкерни устройства и усилия в тях 

1. Корпус на резервоара 
2. Плочка 
3. Периферен пръстен 

4. Горна плочка 
5. Анкерен болт 
6. Странични ребра 

7. Долна плочка 
8. Закоравяващ пръстен 

 
Опънното усилие N,  за което се оразмерява долният закоравяващ пръстен, се определя по 
формулата: 
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(9.10)      
d
rTN A
.

= , 

 
9.3 Конструиране на анкерирането 
 
Максималното разстояние между анкерните болтове по окръжността d


 зависи от диаметъра 

на резервоара. Съгласно [48] е: 
при резервоари с диаметър D < 15,0 m, md 0,2≤


; 

при резервоари с диаметър D ≥ 15,0 m, md 0,3≤


; 
В [44] се препоръчва минималното разстояние между болтовете да бъде 1 m, независимо от 

диаметъра на резервоара. 
Препоръчваният минимален диаметър на анкерните болтове db, в различните нормативни 

документи варира от 20 до 27 mm. Добавката за корозия е 1 ÷ 2 mm. 
Желателно е анкерите да бъдат разположени равномерно по окръжността. 
 
В зависимост от това, какви усилия трябва да бъдат поети чрез анкерните болтове (срязващи 

или опънни), анкерните устройства имат различна конструкция. На фиг. 9.2 са показани 
различни устройства, поемащи съгласно [31] (срязващи) и [44] (опънни усилия). Отворите в 
горната планка се изпълняват овални, за да може корпуса на резервоара да се премества 
свободно в хоризонтална посока, без да натоварва допълнително болта на огъване. 

При резервоари, намиращи се в експлоатация, поставянето на анкери е трудоемка и скъпа 
операция. Новите анкерни болтове могат да се закотвят в: 

- отделни бетонови котви (фиг. 9.3-б). Те трябва да са способни да поемат изчислителната 
осова сила за дадения диаметър на анкера. Котвите задържат анкерите чрез собственото си тегло, 
без да се отчита триенето с почвата. Обикновено котвите са с цилиндрична форма; 

- непрекъснат стоманобетонен пръстен под периферната зона на дъното  на резервоара  (фиг. 
9.3-а). При съществуващ пръстен, в него се пробиват отвори, в които се поставят анкерите. След 
това всичко се замонолитва чрез епоксидна смола или цименто-пясъчен разтвор. 

Когато фундаментът е земно-насипен, под резервоара трябва да се изгради стоманобетонен 
пръстен. За целта е необходимо резервоарът да се изпразни и основата под него да се подкопае. 

Избирането на една или друга схема се определя по технико-икономически показатели. 

 
фиг. 9.3 Закотвяне на анкерните болтове при съществуващ резервоар 

а) закотвяне в ивичен фундамент б) закотвяне в бетонна котва 
1. Корпус  
2. Периферен пръстен 

3. Анкерен болт 
4. Анкерно столче 

5. Ивичен фундамент 
6. Бетонна котва 
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Глава 10 
 
ФУНДАМЕНТНА КОНСТРУКЦИЯ 
 

Проектирането и изграждането на стоманената конструкция на резервоара не може да бъде 
разглеждано без отчитане на взаимодействието и 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. 

 
10.1 Профил на дъното 
 
Профилът на дъното се определя в зависимост от диаметъра на резервоара и продукта в него: 
- конично дъно, с наклон навън (фиг. 10.1-а) - 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 (фиг. 10.1-б) - 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 (фиг. 10.1-в) - може да се прилага при малки резервоари, където не 
се изисква премахване на попадналата в резервоара вода [26]. 

- плоско дъно, с едностранен наклон (фиг. 10.1-г) - 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. 

фиг. 10.1 Варианти за профил на дъното 
 

10.2 Предварителни данни за проектиране 
 
В началния етап на проектиране на фундамента е необходима следната информация, която 

трябва да бъде анализирана и оценена: 
а) условия на площадката, където ще бъде изграден резервоарът; 
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б) поведението и слягането на подобни съоръжения, намиращи се на същата или близки 
площадки; 

в) инженерно-геоложки доклад и свойства на почвата под фундамента, в който трябва да 
бъдат посочени: 

- видове и разположение на почвените пластове, максимално ниво на подпочвените води; 
- носеща способност на почвата; 
- криви и скорост на слягане; 
- водонаситеност на почвата. 
 
10.3 Видове фундаментни конструкции 
 
а) земно–насипна фундаментна конструкция от уплътнена почва - това е най-често прилагания 

вид фундаментна конструкция (фиг. 10.2 – a), защото е най-евтина и най-лесна за изработване. 
Използва се, когато носещата способност на почвата може да поеме натоварването от връхната 
стоманена конструкция и когато не е необходимо анкериране. Този тип фундиране може да се 
прилага при резервоари с произволен диаметър.  

Предимства на земно-насипните фундаменти : 
- за изграждането на този вид фундаменти са необходими най-малко средства; 
- земно-насипните фундаменти са най-лесни за изпълнение. 
 
Като недостатъци могат да бъдат посочени: 
- земно-насипните 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. 

m
in

 3
00

m
in

 7
5

m
in

 7
5

R

min 900 min 600

1 %

1 %

3 %

1
1

1,5
1 m

in
 7

5

A min 600

1 %3 %

1
1

h

R

R

A > 0,577.h
a)

c)

b)

m
in

 3
00

1 %

R

d)  
фиг. 10.2 Резервоарни фундаментни конструкции 

 
б) стоманобетонен пръстен, който не е разположен под корпуса 
Обикновено резервоарите се изграждат на височина Δ h = 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 [9] u [13] 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 (фиг. 10.2 – b), който е съчетание от свободна пясъчна възглавница 
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и отместен радиално навън периферен стоманобетонен пръстен. Този тип фундиране на 
резервоарите масово се е прилагал в миналото. 

Предимства на това решение: 
- в сравнение с класическите земно-насипни фундаменти, заеманата от фундамента площ се 

намалява. 
 
Основният недостатък на този тип фундаменти е: 
- при продължителна експлоатация, почвата под резервоара сляга, но не и стоманобетонният 

периферен пръстен (фиг. 10.3), 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. 

Авторът смята, че това решение не трябва да се прилага при новостроящи се резервоари.  

 
фиг. 10.3 Потъване на резервоара във фундамента 

 
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 ( фиг. 10.2 - c ).  

При големи резервоари стоманобетонният периферен пръстен се приема с широчина не по-
малка oт 0,6 m и височина 1,5 ÷ 2,0 m [5].  

Предимствата на този вид фундаментна конструкция са: 
- позволява много добро нивелиране на периферната част на дъното и корпуса, който е стъпил 

върху нея; 
- 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. 
 
Недостатъци на стоманобетонните ивични фундаменти : 
- стоманобетонните фундаментни пръстени са относително скъпи; 
- този тип фундаменти са неефективни са при слаби почви. 
 
г) стоманобетонна плоча ( фиг. 10.2 - d ) - 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; 
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- 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. 
 
 Всеки един от изброените по-горе 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 и въз основа на подробни инженерно-геоложки проучвания. 
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Глава 11 
 
РАЗПОЛАГАНЕ И УСИЛВАНЕ НА ОТВОРИ 
 

Всички съдове, които са предназначени за съхранение на течности и в които се извършват 
някакви технологични процеси, имат съответни отвори. Количеството, броят и разположението 
на всички технологични отвори зависят от обема и основните размери на резервоара, от типа и 
характера на технологичното оборудване и от специфичните свойства на съхранявания продукт.  

При резервоари, имащи обем V ≥ 1000 m3, на един лист от корпуса с площ не по-малка от 7 
m2, не трябва да има по-вече от четири отвора [39]. 

При щуцери с диаметър на тръбата не по-голям от Ø 100, в  един лист се допускат не по-вече 
от 8 щуцера (фиг. 11.1). 

  




>100





  








 
фиг. 11.1 Допустимо разполагане на различни отвори в корпуса 

 
Независимо от спазването на посочените по-горе конструктивни изисквания за минималните 

разстояния между заваръчните шевове, отворите влияят върху конструкцията на корпуса, като 
предизвикват концентрации на напреженията и отслабват носещата му способност. 

Въздействието на всяко врязване трябва да бъде анализирано и да бъде отчетено. 
Минималните разстояния между най-външните (периферните) заваръчни шевове на 

съъединението корпус – щуцер, са показани на фиг. 11.1 и се отчитат по Таблица 11.1. 
 
ТАБЛИЦА 11.1 [43] 

Размер Минимални разстоянията между шевовете, mm 

ts ≤ 12,5 mm ts > 12,5 mm 
B 75 по-голямото от 250 или 8.t 
H 75 по-голямото от 250 или 8.t 
V 150 по-голямото от 250 или 8.t 

 
Щуцери в корпуса на резервоара могат да бъдат инсталирани при спазване на следните 

конструктивни изисквания: 
- щуцери с диаметър dn ≤ Ø50 и дебелина на стената на тръбата tp ≥ 5 mm могат да бъдат 

инсталирани без усилващи листове, независимо от дебелината на корпусния лист ts [44], [46]; 
- щуцери с диаметър dn ≤ Ø100, могат да бъдат инсталирани без усилващи листове, когато 

имат увеличена дебелина на стената на тръбата tp и когато корпусния лист е с ts ≤ 10 mm; 
- щуцери с диаметър dn > Ø50, могат да бъдат инсталирани с използването на припокриващи  

усилващи листове (яки); 
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- щуцери с всякакъв външен диаметър dn, при всякаква дебелина на корпуса ts и независимо от 
минималната проектна температура, могат да бъдат инсталирани в корпуса с вмъкнат усилващ 
лист [43]. 

Максималният ъгъл, между оста на отвора и нормалата към корпуса, във вертикално и в 
радиално направление не трябва да бъде по-голям от 150. 

(11.1)      
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фиг. 11.2 Допустими отклонения на осите на щуцерите 

 
10.1 Добавяне на отвори без допълнително усилване на корпуса с листове 
 
Тук е използвана методиката, описана в [44]. За да се прилага тази методика е необходимо 

тръбата на щуцера да излиза от корпуса на резервоара в двете посоки не по-малко от 
определените по (11.2) стойности: 
(11.2)      ppm trL ..17,1≥ , 

където: 
tp е дебелината на стената на тръбата, mm; 
rpm – средният радиус на тръбата, определян по фиг. 11.3: 

 
фиг. 11.3 Добавяне на отвори без усилване на корпуса 

 
Минималното разстояние между тялото (шийката) на щуцера и дъното на резервоара е 150 

mm (фиг. 11.3). 
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Съгласно тази методика, дебелината на стената на щуцера се избира така, че коефициентът на 
концентрация на напрежението j да не надхвърля 2,0. Стойностите на този коефициент могат да 
бъдат получени от фиг. 11.4 при използване на параметъра y. 

 

 
фиг. 11.4 Концентрация на нормалните напрежения в корпуса  

при щуцери без усилване 
 
Стойността на y се получава по формулата: 

(11.3) 
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Минималните дебелини на стената на тръбата tp са посочени в Таблица 11.2. 
 
ТАБЛИЦА 11.2 
Външен диаметър на щуцера 

dn, mm 
Минимална дебелина на стената на тръбата tp , mm 

Въглеродна стомана Легирана стомана 
Ø80 ≤ dn ≤ Ø100 7,5 6,0 
Ø100 < dn ≤ Ø150 8,5 7,0 
Ø150 < dn ≤ Ø200 10,5 8,0 

Ø200 < dn  12,5 9,0 
 
11.2 Отвори в корпуса, усилени чрез вмъкнати листове 
 
Усилване на отвори в корпуса чрез вмъкнати листове е непозната практика в България. Този 

начин на усилване не е нормативно регламентиран у нас. По тази причина по-долу авторът е  
посочил изискванията в някои чужди стандарти [42], [44], [48]: 

- дебелината на вмъкнатият усилващ лист ( Т+ ts ) трябва да отговаря на условието: 
(11.4)       ss ttT .2)( ≥+ , 

където: 
ts е дебелината на листовете на корпуса, където ще бъде разположен отвора, без добавката за 

корозия; 
T – необходимото усилване на листа, без добавката за корозия. 

 
- минималния диаметър на вмъкнатия лист Do е по-голямата стойност от: 

 2-а пъти диаметъра на отвора DR  
диаметъра на отвора DR плюс 300 mm (фиг. 11.6); 

К
ое

фи
ци

ен
т 

на
 к

он
це

нт
ра

ци
я 

на
  

на
пр

еж
ен

ие
то

 j 

 
2,5 
 
 

2,0 
 

1,5 

 

1,0 

 

 0 0,1   0,2  0,3  0,4 0,5 0,6      0,7  0,8  0,9   1 
Стойности на y 

1,3 

rо/ri 

1,0 

1,4 1,6 

1,1 

1,2 



 90 

- площта на усилването във вмъкнатия лист Ar, измерена във вертикалната равнина, трябва да 
бъде не по-малка от определената по формулите: 
(11.5)      ).( 0 Rr DdTA −=  
(11.6)      sRr tDA ..75,0≥ , 
където: 

DR е диаметърът на изрязания в усилващият лист отвор; 
d0 – ефективният диаметър на усилването. 

 
фиг. 11.6 Добавяне на нови щуцери в корпуса чрез вмъкнат усилващ лист [42] 

 
- размерите на усилването е необходимо да бъдат в следните граници: 

(11.7)      RR DdD .2.5,1 0 ≤≤ . 
- диаметърът на изрязания в усилващият лист отвор DR трябва да бъде по – голям от външния 

диаметър на тръбата dn с 3 mm: 
(11.8)      mmdD nR 3+≥  

- при използване на усилващи листове, заварени върху вмъкнатия лист, минималния диаметър 
на вмъкнатия лист ще бъде равен на диаметъра на усилващия лист плюс 300 mm; 

- ако дебелината на вмъкнатия лист превишава дебелината на листа в стената с по-вече от 3 
mm, той трябва да скосен по периферията с наклон 1:4; 

- разстоянията до съществуващите заваръчни шевове трябва да съответстват на фиг. 11.1; 
- съединението между вмъкнатия усилващ лист и корпуса на резервоара се извършва чрез 

челно заваряване и пълно проваряване; 
- материалът, изграждащ усилващия лист трябва да има не по-лоши показатели от тези на 

листа в корпуса, където ще се монтира. 
 
Минималната дебелина на стената на тръбата tp в съединението с вмъкнат лист, която е 

изградена от материал с по-ниски механични показатели от тези на корпуса, е посочена в 
Таблица 11.4: 

 
ТАБЛИЦА 11.4  

Външен диаметър на тръбата dn, mm   Минимална дебелина на тръбата tp, mm 
dn ≤ 50 5,0 

50 < dn ≤ 75 5,5 
75 < dn ≤ 100 7,5 
100 < dn ≤ 150 8,5 
150 < dn ≤ 200 10,5 

200 < dn 12,5 
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Тръбата на щуцера може да бъде направена от стомана с по-ниски механични показатели, 
защото при така направеното конструиране на усилващия лист и тръбата, допълнителните 
усилия от корпуса на резервоара се поемат от усилващия лист. 

 
11.3 Отвори в корпуса, усилени чрез припокриващи листове 
 
Съгласно методиката, дадена в [42] и [43], в проверката за необходимата площ и 

конструирането на усилващия лист, не участва тръбната шийка на щуцера. По тази методика 
трябва да бъдат изпълнени следните условия: 

- дебелината на усилващият лист T трябва да бъде не по-малка от дебелината на листа на 
корпуса ts , в който ще се монтира щуцера: 
(11.9)      stT ≥  

Когато са направени изчисления за максималната необходима дебелина на корпуса, за всички 
възможни товарни комбинации и водна проба, получената изчислителна дебелина t на корпуса 
може да бъде използвана вместо реалната дебелина на корпуса ts . 

- минималният диаметър на усилващия лист D0 (фиг. 11.7) ще бъде равен на удвоения 
диаметър на изрязания отвор в корпуса Dp плюс 50 mm: 
(11.10)     mmDD p 50.20 +≥  

t

,5.A

 
фиг. 11.7  Добавяне на нов щуцер чрез припокриващ усилващ лист 

 
- минималната площ на срязване на новия усилващ лист Ar трябва да бъде не по-малка от 

площта на сечението, получено чрез умножение на вертикалния размер на изрязания в корпуса 
отвор Dp и дебелината на корпуса ts , в която се реже; 

- дебелината на тръбната шийка на щуцера трябва да бъде не по-малка от посочената в 
Таблица 11.4; 

- материалът, изграждащ усилващият лист трябва да има показатели не по-лоши от тези на 
листа в корпуса, в който ще се монтира. 
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Глава 12 
 
ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИТЕ РЕЗЕРВОАРИ ОТ КОРОЗИЯ 

 
За стоманените и особено за листовите стоманени конструкции, подложени на 

непрекъснатото действие на агресивни среди, сигурната защита от корозия е една от основните 
мерки, осигуряващи дълга и безаварийна експлоатация. Поради това на изследването и 
описването на корозионните процеси на металите в различни среди, влиянието на корозията 
върху разрушението и определянето на подходящите антикорозионни мероприятия, са посветени 
много трудове [1], [13], [15], [18] и [21], и нормативни документи [31], [35], [39], и [42]. 

Защитата от корозия на СВР за съхранение на нефт, нефтопродукти и гореща вода най-общо 
се осигурява чрез мерки в следните направления: 

- поставяне на ефикасни и дълготрайни антикорозионни покрития; 
- използване на добавка за корозия; 
- поставяне на катодна и / или анодна защита. 
 
12.1 Антикорозионни покрития  
 
Намиращите се в експлоатация резервоари трябва да се защитават от корозия най-вече чрез 

полагане на ефективни и дълготрайни антикорозионни покрития. Те се реализират по проект, 
разработен в зависимост от съхранявания продукт и експлоатационния режим на резервоара. 

Изборът на антикорозионно покритие става въз основа на задание за проектиране, включващо 
следните данни: 

1. Тип, характеристика, разположение на резервоара, чертежи. 
2. Агресивни въздействия върху резервоара. 
а) външни 
- климатични условия; 
- характеристика на промишлената среда; 
- състав на подпочвените води; 
- вероятност за обливане на външната конструкция; 
- други специфични въздействия и необходимост от топлинна изолация. 
 
б) вътрешни 
- концентрация на агресивните компоненти; 
- минимална и максимална температура на съхранявания продукт; 
- цикличност на пълнене и изпразване на резервоара. 
 
3. Изисквания на инвеститора. 
а) предпочитана фирма – производител на покритието; 
б) минимална гарантирана дълготрайност на покритието; 
в) желан цвят. 
 
Повърхностите на резервоарите за нефтопродукти и вода, които трябва да бъдат защитени от 

корозия са: 
а) дъно на резервоара; 
б) корпус; 
в) покрив; 
г) стълби, площадки, парапети; 
д) технологично оборудване. 
 
Качествените антикорозионни покрития, поставени от вътрешната страна на резервоара 

трябва да удовлетворяват следните изисквания: 
а) да са устойчиви на въздействието на съхранявания продукт; 
б) да имат добра адхезия с основния метал и слоя грунд, нанесен върху него; 
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в) да не влизат в реакция със съхранявания продукт; 
г) да са устойчиви към пукнатинообразуване; 
д) да се деформират съвместно с елементите на резервоара при неговото пълнене и 

изпразване; 
е) при резервоарите с плаващ покрив или вътрешен понтон да са устойчиви на изтриване. 
 
При защита на дъното от корозия от външната му страна, фундаментната конструкция под 

него трябва да възпрепятства контакта на резервоарната конструкция с почвените води и да 
осигурява оттичането на атмосферните води. 

При изпълнение на хидрофобен слой от битумно – пясъчна смес ( съотношение 1:9 по тегло), 
не е необходимо да се нанася защитно покритие от долната страна на дъното [40]. Използваните 
пясък и битум не трябва да съдържат агресивни компоненти. 

За активна защита на дъното от почвена корозия и блуждаещи токове е препоръчително да се 
използва електрохимична защита – катодна или протекторна. 

Повърхностите, върху които ще се нанасят антикорозионните покрития така трябва да бъдат 
обработени, че да изпълняват следните условия: 

а) премахнати са остатъците от шлака, заваръчни пръски, неравности по заваръчните шевове; 
б) заличени са следите от рязане; 
в) всички спомагателни елементи, използвани при монтажа и транспортирането са 

отстранени, както и заваръчните прихватки; 
г) липсват химически замърсители ( остатъци от флюс и емулсиите, използвани при 

неразрушителния контрол на заваръчните шевове ); 
д) всички остри ръбове се закръгляват с радиус R ≥ 3 mm при вътрешни и R ≥ 1,5 mm при 

външни повърхности по корпуса на резервоара или плаващия покрив. 
 
Заваръчните шевове трябва да имат плавен преход към основния метал, без подрези и 

усилване.  
 
12.2 Осигуряване на надеждността на конструкцията чрез добавка за корозия  
 
При невъзможност за разработване и прилагане на антикорозионна защита, гарантираща 

целия срок на служба на резервоара или при експлоатационна невъзможност за неколкократно 
подновяване на предвидената защита, аргументирано може да се стигне до необходимостта от 
антикорозионна прибавка. Това доказателство следва да се базира на една коректна и добре 
обоснована технико-икономическа съпоставка.  Особено внимание при това трябва да се обръща 
на случаите, когато вследствие на добавка за корозия се налага да се измени метода за 
производство и монтаж на резервоара (напр. от рулонен в полистов, изискване за 
термообработка и пр.). 

Необходимо е да се отбележи, че защитата на елементите на резервоара чрез използването на 
добавка за корозия е широко разпространено в световната практика. 

В случай, че бъде установена необходимост от прибавка на метал към изчислителната 
дебелина, то пълният и размер t се определя по формулата:   
(12.1)                          t = Ca + Δ , mm 

където: 
Ca е същинската прибавка за корозия, mm; 
Δ - стандартна прибавка за минусов допуск, mm. 
 
При изчисляването на прибавката за корозия Ca, от особена важност е да се разполага с 

установени и експериментално проверени стойности за корозионното проникване на 
съхраняваната течност в стоманата Pi [mm / год].  

За бензин и нефт, съхранявани в наши условия, в Таблица 12.1 са установени минималните, 
средни и максимални стойности на проникването в 5 различни зони от вътрешната повърхност 
на резервоарите.  
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За мазут към същото приложение е посочен характерът на корозията и получените 
експериментално данни за Pi в [15]. За обезсолена вода според [31], средното проникване може 
да се приеме Рср ≈ 0,08 mm/год. 

 
ТАБЛИЦА 12.1 [1] 

КОРОЗИОННО ПРОНИКВАНЕ НА БЕНЗИН И НЕФТ В СТОМАНИТЕ 
№ Корозионна 

зона 
 

проникване 
mm 

 Покривна конструкция 
Постоянен покрив Плаващ покрив Понтон 
бензин нефт бензин нефт бензин нефт 

1 Постоянен  
покрив с 50 см 
ивица от най-
горната част на 
корпуса 

максимум 0,030 0,060 - - 0,050 0,050 
средно 0,019 0,050 - - 0,026 0,043 

минимум 0,010 0,030 - - 0,010 0,030 

2 Горната 
половина на 
корпуса без 
най-горните 50 
см 

максимум 0,030 0,050 0,050 0,080 0,070 0,060 
средно 0,014 0,040 0,041 0,038 0,030 0,042 

минимум 0,010 0,020 0,030 0,020 0,010 0,020 

3 Долната 
половина на 
корпуса, без 
най-долните 50 
см 

максимум 0,020 0,050 0,060 0,080 0,080 0,070 
средно 0,015 0,045 0,044 0,039 0,036 0,042 

минимум 0,010 0,030 0,040 0,030 0,030 0,040 

4 Дъното с 50 см 
ивица от най-
долната част на 
корпуса. 

максимум 0,030 0,090 0,030 0,090 0,080 0,090 
средно 0,013 0,080 0,015 0,060 0,032 0,075 

минимум 0,010 0,060 0,010 0,040 0,020 0,060 

5 Долната 
повърхност на 
плаващ покрив 
или понтон 

максимум - - 0,150 
средно - - 0,080 

минимум - - 0,060 

 
Влиянието на температурата на съхранявания продукт върху проникването в стоманата се 

отчита посредством корекционен коефициент К1 = 1,0 ÷1,2 за температури t = 20 ÷  100 ºC. 
Влиянието на цикличността (пълнене / празнене) от своя страна влияе чрез друг корекционен 
коефициент К2 = 1,00÷1,07 за Nц =24 ÷100 ц/год. Корекционните коефициенти К1 и К2 могат да 
бъдат отчетени от Таблица 12.2 : 

 
ТАБЛИЦА 12.2 [1] 

t [ºC] < 20 20 ≤ t ≤ 50 50 < t ≤ 100 
K1 1,00 1,10 1,20 

n [брой цикли / година] < 24 24 ≤ n ≤ 48 48 < n ≤ 100 
K2 1,00 1,05 1,07 

 
В такъв случай за наши условия корозионната добавка Ca се определя [1], [30], [31] по 

формулата: 
(12.2)     Ca = Pi. K1. K2. B, 

където: 
В е проектният експлоатационен срок на резервоара [год] (Прието Вmах = 25 год). 

 
Прибавката за минусов допуск Δ е допустимото минусово отклонение на дебелината на 

металните изделия. Тя се зависи от настройката и степента на износване на машините в завода – 
производител.  
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Окончателните проектни дебелини на поясите на корпуса tsi се получават като към 
определените по якостни и загуба на устойчивост критерии дебелини се сумират с добавката за 
корозия и минусов допуск по (12.1) . Приема се най-близката по-голяма номинална стойност.  

Изложената методика позволява при зададена от инвеститора обща добавка t [mm], същата да 
бъде проверена и уточнена.  

Интересно явление на корозионната активност се наблюдава при съпоставяне на влиянието на 
активните течни корозионни среди и “смазващият ефект” на маслата и мазута [21]. Това е едва 
ли не единствен случай, когато повърхностната корозия може да играе положителната роля на 
ликвидатор на малки концентратори. Ако обаче концентраторите са по-големи, те обикновено 
застават в основата на местна язвена корозия. Обратно, една достатъчно развила се язвена 
корозия от своя страна неминуемо става концентратор на напрежение. 

Корозионната устойчивост на заварените съединения дават основания за известна тревога. 
Заваръчните шевове водят до структурно-химическа и зърнометрическа нееднородност и дори 
при автоматично подфлюсово заваряване представляват потенциална опасност за концентрация 
на напреженията и за язвена корозия под напрежение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Стоманените резервоари са отговорни инженерни съоръжения, които почти непрекъснато се 

намират под максимално експлоатационно натоварване. Разрушаването на подобно съоръжение 
е свързано с големи материални, екологични, технологични и финансови загуби. Поради тази 
причина, увеличаването на сигурността при съхранение на продуктите и предотвратяването на 
аварийни ситуации е тенденция във всички развити страни. 

Интензивното развитие на резервоаростроенето в България и в чужбина, и натрупаният опит 
от аварии на резервоари, позволяват да се направи извода, че резервоари, които са проектирани и 
построени при повишени изисквания за тяхната дълговечност и експлоатационна сигурност, не 
са съвършени и са необходими допълнителни изследвания в стадиите на проектиране, 
строителство и експлоатация.  

Резервоари, които са проектирани и изпълнени съгласно последните достижения в науката и 
практиката, могат да попаднат в аварийни ситуации и да бъдат разрушени от действия или 
бездействие при експлоатацията им. 

За повишаването на сигурността на резервоарите е необходимо провеждане на различни по 
своя вид, но свързани помежду си организационни, технологични, строително-конструктивни и 
химични мероприятия. 

Осигуряването на надеждността на стоманените резервоари в процеса на експлоатация е 
свързано с: 

- непрекъснато задълбочаване на познанията за работата на листовите конструкции и 
внедряване на последните достижения на науката в практиката; 

- контрол върху качеството на извършваните производствени и монтажни операции, които са 
необходими за изграждане на резервоари; 

- монтираните на резервоарите уреди и апарати, трябва да бъдат с високо ниво на точност и 
сигурност; 

- регулярно провеждане на външно, частично и пълно обследване на резервоарите, при което 
се изяснява тяхното реално състояние; 

- експертна оценка на получените от обследването резултати; 
- определяне на остатъчния ресурс и допустимите режими на експлоатация на СВР; 
- изпълнение на необходимите ремонтно-възстановителни работи по резервоарите или 

извеждането им от експлоатация, ако е необходимо; 
- непрекъснато повишаване на квалификацията на всички участници в процесите на 

проектиране, производство, монтаж, експлоатация, обследване и ремонт на резервоарите. 
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