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ПОВРЕДИ ПО СТОМАНЕНИ РЕЗЕРВОАРИ, НАМИРАЩИ СЕ ОТ
ДЪЛГО ВРЕМЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Л. Здравков1, М. Пантушева2
РЕЗЮМЕ
Сигурният и дълъг експлоатационен живот на конструкциите би могъл да бъде гарантиран само когато
адекватното проектиране и изпълнение се комбинират с правилна и редовна поддръжка. Основната цел на
настоящата статия е да идентифицира най-често срещаните повреди, които могат да възникнат в надземните
стоманени цилиндрични резервоари, намиращи се в експлоатация, да предложи по-добри проектни решения,
възможни подходи за ремонт и да даде насоки за подходяща грижа, и поддръжка на този тип конструкции.
На група специалисти беше възложена задачата да извърши оглед и да предостави становище за състоянието на
7 нови и 13 стоманени резервоара в експлоатация, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ (ДА „ДРВВЗ“). Съоръженията съдържат различни петролни продукти - бензин, дизел и
смесено гориво, съхранявани при атмосферни температура и налягане. Условията за фундиране са различни. Някои
от изследваните резервоари са построени през 70-те години на миналия век, други - в периода 2009 - 2014 г.
Обследването е извършено в съответствие с вътрешната директива на ДА „ДРВВЗ“ и стандарти API 650, API 653,
EN 1993-4-2, EN 14015 .
Базирайки се на това обследване и на практическия опит на авторите, настоящата статия класифицира найчесто срещаните повреди в различни елементи на резервоарите в експлоатация - фундамент, анкериране (ако има),
дъно на резервоара, корпус, покрив (неподвижен или плаващ), прикачено оборудване и системи. Представени са
илюстративни примери, заедно с обяснения за критичните аспекти на адекватната поддръжка. Накрая са направени
някои изводи под формата на насоки за предотвратяване на повреди и ако повредата вече съществува - възможни
начини за възстановяване на съоръжението до правилното му работно състояние.
Ключови думи: Steel storage tanks in operation, damage, design, maintenance.

1. Въведение
Повечето мостове, както и хората, са столетници - не се ли грижиш за тях, животът им може
да свърши и на 50, казва проф. Петър Стайков в свое интервю пред Екатерина Тотева от БТА
[12]. Можем с чиста съвест да кажем същото и за вертикалните стоманени цилиндрични
резервоари. Тези съоръжения, макар и не така красиви, и популярни като мостовете, са не помалко отговорни инженерни творения. Освен, че почти през целия им срок на експлоатация те
са максимално запълнени, т.е. усилията в тях почти винаги са на границата с тяхна
носимоспособност, но в тях често се съхраняват опасни и/или вредни за околната среда
продукти. Тук можем да добавим и наложилото се по различни причини мнение в България, че
щом дадено съоръжение веднъж е построено, то може да се експлоатира дълги години почти
без никаква поддръжка. За щастие, в края на ХХ-и и началото на ХХI-и век в Съединените
американски щати и в Руската федерация се появяват документи [8], [9], [11] и [14], които
регламентират сроковете и обхвата на обследването на стоманените резервоари. Под тяхно
влияние и у нас се появяват както научни изследвания по темата [2-5, 6, 10], така и вътрешни
инструкции на “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ [7] и Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ (ДА „ДРВВЗ“) [1].
В изпълнение на своя програма за създаване на паспорти на 7 нови и 13 резервоара в
експлоатация, собственост на ДА „ДРВВЗ“, на група специалисти беше възложено да ги
обследва и да се произнесе за тяхното състояние. Обследването, анализът и заключенията
трябваше да са в съответствие с изискванията на вътрешна инструкция на ДА „ДРВВЗ“ [1]. За
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съжаление, тринадесетте резервоара в експлоатация бяха пълни с гориво, така, че беше
невъзможно да се влезе вътре в тях и да се огледат, и оценят вътрешните им повърхности. Но
дори и външният оглед показа някои типични повреди, характерни за този тип конструкции.
2. Повреди
2.1.По фундамента
Традиционно за България, фундаментите под обследваните стоманени резервоари
представляваха съчетание от свободна пясъчна възглавница и отместен радиално навън
периферен стоманобетонен пръстен, виж фиг.1а. Предимство на това решение в сравнение с
класическите земно-насипни фундаменти, виж фиг. 1б, е, че се намалява заеманата от
фундамента площ.

а) отместен стоманоб. пръстен
b) земно-насипен
Фиг. 1. Фундаменти под стоманените резервоари
Повредите, които бяха забелязани при обследването, са:
а) разцепване на периферния стоманобетонен пръстен, виж фиг. 2а и 2b;
б) разрушаване на бетона в пръстена и оголване на армировката, виж фиг. 2c;

Фиг. 2. Повреди по стоманобетонния пръстен на фундамента
в) особено характерна за този тип фундаменти е оформилата се пукнатина между
асфалтовата настилка и стоманобетонния пръстен. Много често в нея порастват растения, виж.
фиг. 3а;
г) друга характерна повреда е порастването на растения между стоманобетонния пръстен и
настилката около него. Когато тези растения не се премахват своевременно, те могат да
достигнат човешки ръст, виж фиг. 3b;
д) порастване на растенията в зоната на окрайката, виж фиг. 3c, 3d. Понякога те също стават
много високи;
е) напукване на настилката и порастване на растения в зоната на анкерите, виж фиг. 3е.
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Фиг. 3. Растителност по фундамента
При продължителна експлоатация, насипа под резервоара сляга, но не и стоманобетонният
периферен пръстен, който остава на същото 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 [4]. В опит за справяне с проблема са вземани
различни конструктивни решения. При първото от тях е изпълнена нова настилка, чиито наклон
е голям и ще позволява безпрепятственото отвеждане на атмосферните води. Предвид, че
нивото на слегналата окрайка е по-ниско от нивото на стоманобетонния пръстен, новата
настилка покрива опорния възел, където се снаждат корпуса и дъното, виж фиг. 4а. Оформилата
са фуга между корпуса и настилката, виж фиг. 4b, е много благоприятна за задържане на
атмосферните води и за ускорена корозия на опорния възел. С други думи, този подход е доста
спорен.
Другото решение, показано на фиг. 4c, представлява прорязване на канали в периферния
пръстен.

Фиг. 4. Опит за ремонт на настилката на фундамента
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2.2. По дъното
Предвид, че обследваните резервоари бяха пълни с гориво, огледът отвътре беше
невъзможен. Поради тази причина са отбелязани само повреди отвън. Често срещаните са:
а) потъване на дъното в околната настилка. Понякога този процес е свързан и с огъване на
окрайката, виж фиг. 5а;
б) повдигане на окрайката над настилката, виж фиг. 5b.

Фиг. 5. Повреди в зоната на окрайката
2.3. По корпуса
Обичайните повреди по корпуса са:
а) повреди в боята и започване на интензивни корозионни процеси, виж фиг. 6. Понякога се
наблюдават големи участъци, от които боята се е отлепила и е паднала. Необичайното тук е, че
обследваните резервоари са ремонтирани и боядисани в периода 2008 – 2010 г., т.е. сравнително
скоро. При използване на качествени бои, предназначени за защита на стоманени резервоари в
нефтохимическата промишленост, и при спазване на технологията на боядисване, не би
трябвало да има повреди от този тип.

Фиг. 6. Повреди по боята и корозия по корпуса
б) деформации в корпусите на резервоарите, виж фиг. 7.
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фиг. 7. Деформации в корпуса
2.4. По покрива
Наблюдаваните повреди по стационарните покриви на резервоарите са:
а) компрометиране на боята по покрива и интензивна корозия, виж фиг. 8а и 8b. Тук с пълна
сила важи записаното по-горе за падналата боя по корпусите на резервоарите;
б) опити за ремонт на покривната обшивка, които са изпълнени некачествено, виж фиг. 8c.

Фиг. 8. Повреди по елементите на постоянен покрив
Констатираните повреди по плаващите покриви са:
а) продукт върху плаващия покрив, виж фиг. 9a. Тук проблемът е възникнал в следствие от
пробив в мембраната. За съжаление, резервоарът се експлоатира с тази повреда повече от
година и половина;

Фиг. 9. Повреди по елементите на плаващия покрив

L. Zdravkov, M. Pantusheva / Procedia Structural Integrity 22 (2019) 291–298

б) деформирана пенопреграда, виж фиг. 9b. Този дефект се дължи на факта, че листът за
пенопреградата не е подходящо закоравен в горния си край;
в) разстояние между уплътнението на покрива и корпуса на резервоара, виж фиг. 9c. През
тази пролука, от една страна се изпарява съхраняваното гориво, а от друга – в резервоара
прониква дъждовна вода.
г) в понтоните на плаващите покриви е наблюдавано:
- наличие на вода и интензивна корозия, виж фиг. 10а;
- проникване на продукт в понтона, виж фиг. 10b;
- радиално преместване на плаващия покрив и прекомерни деформации в уплътнението
около вертикалния водач, виж фиг. 10с.

Фиг. 10. Повреди в зоната на понтона
2.5. Геометрични отклонения
При обследването на резервоарите в експлоатация е направено и геодезическо заснемане на
корпуса. Измерените радиални отклонения са в границите +170 mm (навън) / -146 mm
(навътре). Предвид срока на експлоатация, надвишаващ 40 г., отчетените стойности не са
екстремно големи. Те не представляват съществен проблем за конструкцията, но започват да
пречат на свободното движение на плаващите покриви.
2.6. Повреди по оборудването по резервоара като стълби, площадки, парапети, опорна
конструкция, люкове, дренажи и вентилационни системи
Някои от най-често срещаните повреди по прикрепеното към резервоарите оборудване са:
а) нарушаване на целостта на предпазната боя и корозия;
б) лошо качество на заваряването, пресичане на хоризонтални и хоризонтални шевове,
разстоянието между заваръчните шевове и съседните елементи е по-малко от допустимия
минимум;
в) липсващи болтове по фланците на покривните люкове и щуцери;
г) елементи като листове, тръби и др. не са в тяхното проектно положение;
д) деформации в елементите;
е) отворени / затворени капаци на вентилацията по покрива (обратно на проектното
положение);
ж) повредени уплътнения;
з) нарушена цялост на предпазните котловани около резервоарите.
3. Заключение
Стоманените вертикални цилиндрични резервоари са отговорни съоръжения, които почти
през цялото време са максимално запълнени. Често те съхраняват токсични, запалими и/или
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скъпи продукти. Всичко това налага към тях да се отнасяме с повишено внимание и
отговорност. За съжаление обаче, в България все още не е преодоляно мнението, че щом дадено
съоръжение веднъж е построено, то може да се експлоатира дълги години почти без поддръжка.
На базата на направеното обследване на тринадесетте резервоари, намиращи се от дълго
време в експлоатация, е възможно да се обобщят някои мерки, които ще повишат сигурността
на всички вертикални стоманени резервоари:
а) на етап проектиране:
- показаното на фиг. 1а решение с отместен стоманобетонен пръстен повече да не се прилага
при нови резервоари;
- да се предпише висока степен на уплътнение на възглавницата от пясък и/или трошен
камък под дъното на резервоара;
- да се осигури лесното и бързо отстраняване на попадналите върху покрива и корпуса
атмосферни води. Детайлите на снаждане на стоманените елементи да са такива, че да не
позволяват задържането на вода;
- предпазните бои, предписани в проекта по „Антикорозионна защита“, да бъдат така
подбирани, че да осигуряват дълготрайна защита на стоманените елементи на резервоара.
б) на етап производство на елементите и монтаж
- елементите на резервоара да се проверяват съвестно за съответствие с проекта;
- строително – монтажните работи следва да бъдат контролирани от авторизиран персонал,
който да следи за съответствие с нормативните документи и техническите изисквания за
продуктите и монтажните процеси.
в) на етап експлоатация
- стоманените резервоари трябва да се обследват планово и регулярно;
- оборудването по тях също трябва да бъде обследвано за необходими ремонти или подмяна;
- откритите повреди да се описват в дневник и да се отстраняват своевременно;
- прорасналата растителност да се отстранява.
г) на етап ремонт
- резултатът от ремонтните дейности да не влошава състоянието на резервоара;
- при нанасяне на антикорозионното покритие да се спазват технологичните изисквания за
максимална влажност, минимална температура и степен на почистване на основата;
- използваните при ремонтните операции материали трябва да отговарят на изискванията на
нормативните документи.
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