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АБСТРАКТ 

Стоманените силози са интересни, комплексни съоръжения. За да се осигури цялостното им изпразване по 
гравитачен път, често те са поставени на носеща прътова конструкция над земята. В мястото на снаждане 
на тънкостенната черупка и носещите прътови елементи стойностите на напреженията са много големи. 
Това може да доведе до местна загуба на устойчивост в черупката. За да се предотврати нейното изкорубване, 
много проектанти поставят закоравяващи елементи над опорите. Те са част от пръстеновидната греда под 
цилиндричното тяло. Въпросът е, колко високи да бъдат въпросните вкоравители, респективно, гредата? 
Разумният подход е те да стигат до там, до където има изравняване на стойностите меридианните нормални 
напрежения над опорите и в средата между тях. Но къде е разположено това ниво? Много изследователи са 
работили върху стойностите и начина на разпространение на меридианните нормални напрежения над 
опорите на цилиндричните черупки. В резултат на усилията им са определени критичната височина Hcr на 
черупката и идеалното положение HI на междинния закоравяващ пръстен. Но тези височини доста се 
различават помежду си, освен това са определени при гладки стоманени черупки, без вертикални закоравяващи 
ребра в тях. От предишни свои изследвания авторът е стигнал до заключението, че вертикалните 
закоравяващи елементи съществено променят картината и те трябва да достигат до ниво, намиращо се 
между Hcr и HI. Отчитайки нелинейното поведение на стоманата, ефектите от промяна в геометрията по 
време на натоварване, породените от заваръчните операции несъвършенства и вертикалните вкоравители, 
авторът се е опитал да докаже необходимата височина на вкоравителите по нов, различен начин. 

Ключови думи: стоманен силоз, меридианно напрежение, критична височина, вертикален вкоравител, загуба 
на устойчивост, материална и геометрична нелинейност, несъвършенства 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Често стоманените силози са повдигнати над 
земята съоръжения, поставени на носеща 
конструкция. Целта е да се осигури лесно и 
цялостно изпразване на съхранявания продукт по 
гравитачен път. Носещата конструкция е различна 
за всеки проект, тъй като зависи от реалните 
условия на експлоатация. Най–популярни са два 
типа – изградена от хоризонтални греди и колони, 
или само от колони. И двата типа прътови 
конструкции предизвикват концентрирани 
меридианни сили в цилиндричното тяло на 
силоза. В резултат, тънкостенната черупка може 
да се изкоруби.  
Най-простият начин за проектиране на стоманени 
силози е да се раздели мислено цилиндричната 
черупка на две части – дискретно подпряна 

                                                      
* Оригиналната статия е публикувана в Годишника на УАСГ на английски език.  

пръстеновидна греда и непрекъснато подпряна 
черупка над нея. Тази концепция е възприета в 
европейския стандарт EN 1993-4-1, виж фиг. 1. 
Очевидно, за да се осигури непрекъснато 
подпиране на черупката, огъвната коравина на 
пръстеновидната греда трябва да бъде голяма. За 
съжаление в EN 1993-4-1 се пази мълчание каква 
да бъде препоръчителната коравина на 
пръстеновидната греда. 
Rotter (1985) е предложил отношението ψ = 0,25 
като подходящо при проектиране, където: 

ring

shell=ψ
K

K
 ,      (1) 

в която Kshell е коравината на цилиндричната 
черупка; 
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Kring – коравината на пръстеновидната греда. 

 

Фиг. 1. Традиционен модел за проектиране на 
стоманени силози върху отделни опори според 

EN1993-4-1 

Базирано на английския превод на изследването 
на Власов (1961) за криволинейна греда, 
коравината на пръстеновидната греда Kring е 
представена като:  
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където n е броят на регулярно разположените 
опори; 
E – модулът на еластичността; 
Ir – инерционният момент спрямо радиалната ос; 
R – радиусът на огъване на криволинейната греда  
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в която: 
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където G е модулът на срязване; 
J – инерционният момент на усукване; 
Cw – секториалният инерционен момент при 
отворени профили. 

Полумембранната теория на черупките, 
предложена от Власов (1964) дава следния израз 
за коравината на цилиндричната черупка: 
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където t е дебелината на цилиндричната черупка. 
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в която: 

μ

2π
=η

H  ,      (7) 

където H е височината на цилиндричната черупка; 
μ – представената от Calladine (1983) полу-
дължина на вълната на огъване: 
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От формули (2) и (5) следва, че отношението на 
коравините ψ ще придобие следния вид: 

ψ =
𝐾𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙

𝐾𝑟𝑖𝑛𝑔
=

0,76(𝑅𝑡)2

𝐼𝑟
√
𝑅

𝑡
√

𝑛2

(𝑛2−1)3

𝑓𝑟

𝑓𝑠
   (9) 

 
В своите изследвания Topkaya и Rotter (2011a, 
2011b) са използвали множество числени модели 
за проверка на критерия на Rotter (1985) относно 
коравината на пръстеновидната греда. С 1 280 
отделни числени модела, имащи два различни 
типа пръстеновидни греди, различни височини и 
радиуси на цилиндричните черупки, авторите са 
проверили валидността на предложеното от Rotter 
(1985) отношение ψ = 0,25. На база на проведените 
числени изследвания те заключават, че когато 
отношението на коравините ψ ≤ 0,1, осовите 
напрежения няма да се различават с по-вече от 
25% от напреженията при непрекъснато опиране.  
Изследване на Zeybek , Topkaya и Rotter (2019) 
показва, че уравненията, базирани на теорията на 
Власов (1961) за криволинейна греда, осигуряват 
резултати с приемлива точност, когато гредата е 
отделена от цилиндричното тяло. Когато 
пръстеновидната греда и цилиндричната черупка 
са свързани, получените чрез крайни елементи 
стойности се различават значително от 
аналитичното решение в затворена форма. 
Разликите нарастват с повишаване на дебелината 
на цилиндричната черупка. 
В свое изследване Topkaya и Rotter (2014) са 
определили идеалното положение на междинен 
закоравяващ пръстен по черупката. Те очакват, че 
пръстен, който е поставен в това идеално 
положение, ще може ефективно да премахне 
неравномерността в меридианните напрежения в 
черупката над него. Простичкият израз за 
определяне на идеалната височина HI има вида: 

 
n

R
=H 112I

,     (10) 

където ν е коефициент на Poisson. 

Следва да се отбележи, че всички посочени по-горе 
изследвания са извършени при гладки стоманени 
черупки, без вертикални закоравяващи ребра в 
тях. От друга страна, честа практика при 
проектиране на стоманени конструкции е да се 
поставят вкоравители в местата на прилагане на 
концентрирани товари. В нашия случай ребра ще 
трябва да се поставят над отделните 
(дискретните) опори, виж фиг. 2.  
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Фиг. 2. Вкоравители над отделните опори 
 на цилиндричната черупка 

В свои изследвания Zdravkov (2017a, 2018а) 
показва, че наличието на вертикални вкоравители 
без закоравяващ пръстен в горния им край 
повишава височината на критичната зона, в която 
се преразпределят вертикалните реакции на 
отделните опори. Т.е. колкото са по-дълги ребрата, 
толкова по-висока ще е критичната зона. Тогава 
въпросът е колко високи да бъдат въпросните 
ребра? В друго свое изследване, проведено върху 
идеални цилиндрични черупки, но с отчитане на 
геометричната им нелинейност (GNA), Zdravkov 
(2018b) се опитал да отговори на този въпрос. 
Изхождайки от идеята, че е необходимо да има 
изравняване на осовите нормални напрежения 
над вкоравителите и между тях, той препоръчва 
границите на височината HS на ребрата бъде HI ≤ 
HS ≤ HL, където HI е идеалната височина за 
поставяне на междинен закоравяващ пръстен, 
определена по формула (10). HL е разстоянието 
между отделните (дискретните) опори, изчислено 
чрез уравнение (13). В по-късно изследване на 
Zdravkov (2020) , проведено върху цилиндрични 
черупки с несъвършенства в тях, с отчитане на 
геометричната и материалната им нелинейност 
(GMNIA), се препоръчва височината HS на ребрата 
бъде в границите H30 ≤ HS ≤ HL. В това изследване 
авторът отново е следвана идеята за изравняване 
на стойностите на меридианните напрежения. 
В настоящото изследване авторът ще се опита по 
нов, различен начин да определи каква е 
необходимата височина HS на пръстеновидната 
греда, респективно на вертикалните вкоравители, 
над която можем да приемем, че цилиндричната 
черупка е непрекъснато подпряна по долния си 
контур. 

2. АНАЛИЗ 

За целите на това изследване, чрез програмен 
продукт ANSYS са моделирани осем стоманени 
цилиндрични черупки със следните параметри: 

а) размери: 
- черупка 1 – диаметър D=1 m, височина H=2,2 m; 
- черупка 2 – диаметър D=2 m, височина H=4,4 m; 
- черупка 3 – диаметър D=3 m, височина H=6,6 m; 

- черупка 4 – диаметър D=4 m, височина H=8,8 m; 
- черупка 5 – диаметър D=5 m, височина H=11,0 m; 
- черупка 6 – диаметър D=6 m, височина H=13,2 m; 
- черупка 7 – диаметър D=7 m, височина H=15,4 m; 
- черупка 8 – диаметър D=8 m, височина H=17,6 m, 

където D e средният диаметър на цилиндричното 
тяло; 
H – разстоянието между закоравяващите 
пръстени, виж фиг. 3. 

б) черупки 1 ÷ 8 са подпрени по следния начин: 
- непрекъснато опиране по долния ръб на 
цилиндричното тяло, виж фиг. 3а; 
- дискретни (отделни) опори под пръстеновидна 
греда с височина Hs, виж фиг. 3б; 

в) отделно (дискретно) подпрените черупки имат 
осем опори, с размери в план b×b, които зависят от 
диаметъра D на цилиндричното тяло и се 
определят чрез израза: 

b = 0,0375D      (11) 

 

Фиг. 3. Числени модели – размери и начин на 
подпиране 

г) над всяка отделна опора, отвън на черупката, са 
поставени по две стоманени шини със сечение 
8х100 mm, които достигат до различна височина. В 
горният им край има междинен пръстен със 
сечение L100x8 mm. Нивата Hs, до които достигат 
вертикалните ребра, т.е. височините на 
пръстеновидните греди, виж фиг. 3б, са 
определени като следва: 
- дължината на ребрата Hs,I e равна на идеалната 
височина на пръстеновидната греда, определена 
по формула (10); 
- при осреднен ъгъл на разпространение на 
меридианните нормални напрежения α = 30°, виж 
фиг. 4. Височината Hs,30 ще се определя по 
формулата: 
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Фиг. 4. Осреднен ъгъл α на разпространение 
 на натисковите усилия по височина 

- дължината на ребрата Hs,L e равна на 

разстоянието между опорите. Определя се чрез 
израза: 

n

R
=H

2
Ls,

     (13) 

където R = 0,5D е радиусът на огъване на 
пръстеновидната греда; 
n е броят на регулярно разположените опори; 

д) всички черупки са с постоянна дебелина, имаща 
стойност t = 5 mm; 

е) с цел укрепване на черупките в радиално 
направление, на 50 mm над долния и на 50 mm под 
горния ръб са поставени пръстени със сечение 
L100x8 mm, заварени на „перо”, виж фиг. 8; 

ж) съхраняваният в съоръженията продукт води 
до вертикален Pwf товар, дължащ се на триенето 
между продукта и стената на цилиндричните тела, 
виж фиг. 5. В изследването е прието, че 
вертикалното натоварването е равномерно, с 
постоянна стойност по височина Pwf = 0,5 kPa, 
приложено към вътрешната повърхност на 
черупките; 

 

Фиг. 5. Числени модели – размери и натоварване 

з) в моделите e използванa стомана S235. Нейните 
механични показатели са съгласно стандарт EN 
10025-2:2004, а именно: 
- граница на провлачане fy = 235 MPa; 
- модул на еластичност – Е = 210 000 МРа; 
- коефициент на Poisson - ν = 0,3. 

При изследването на черупките е отчитана 
материалната нелинейност на стоманата (MNA). 
Зависимостта между напреженията σ и 
деформациите ε е двулинейна, като е използвана 
идеализираната диаграма на Prandtl, виж фиг. 6. 
Модулът на еластичност след достигане на 
границата на провлачане е със стойност Et = 1 400 
MPa.  

 

Фиг. 6.  Идеализирана диаграма σ - ε 

и) тънкостенните черупки са чувствителни към 
ефекти от промяна в геометрията по време на 
натоварване. Поради тази причина всички модели 
са изследвани с отчитане на геометричната 
нелинейност (GNA); 

й) във всички черупки са въведени начални 
геометрични несъвършенства. Те са симетрично 
разположени спрямо вертикалната ос, по цялата 
обиколка на черупките. Несъвършенствата 
симулират радиални деформации от заваръчните 
операции в хоризонталните шевове. Формата им е 
показана на фиг. 7. 

 

Фиг. 7. Геометрични несъвършенства 
 на черупката. Размери 
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к) показаната на фиг. 7 дължина lwg на 
несъвършенствата е определена съгласно 
стандарт EN 1993-1-6, по формулата: 

lgw = 25 . t = 25 . 5 = 125 mm   (14) 

Подобно на изследванията на Doerich и Rotter 
(2008), Vanlaere et al. (2009), авторът е приел, че 
радиалното отместване Δω0w = t = 5 mm. То е по-
голямо от изчисленото по EN 1993-1-6:2007: 

Δω0w = U0w . lgw = 0,016 . 125 = 2 mm    (15) 

където U0w = 0,016 е параметър за допустимо 
отклонение на начално хлътване при черупки с 
нормално качество на изпълнение. 

По този начин авторът е искал да засили ефекта от 
геометричните несъвършенства. 

л) цилиндричните черупки са изградени от пояси 
с височина 2 200 mm. Това означава, че началните 
геометрични несъвършенства ще бъдат няколко и 
ще са разположени през 2 200 mm по височина; 

Ъгловите профили със сечение L100x8 и част от 
цилиндричната черупка формират закоравяващ 
пръстен както е показано на фиг. 8.  

 

Фиг. 8. Снаждане на ъглов профил към 
цилиндричната черупка 

Ефективната широчина l, в mm, на стоманените 
листове над и под възела се определя съгласно 
стандарт API 650 , чрез израза: 

Dtl  4,13 ,      (16) 

където D e диаметърът на цилиндричната 
черупка, m; 
t - дебелината на цилиндричната черупка, mm. 

Площта А и инерционният момент Ix спрямо 
вертикалната ос „х-х“ на оформилите се 
закоравяващи пръстени са както следва: 

- черупка 1 – A = 18,9 cm2 и Ix=302,2 cm4; 
- черупка 2 – A = 20,1 cm2 и Ix=345 cm4; 
- черупка 3 – A = 21,1 cm2 и Ix=377 cm4; 
- черупка 4 – A = 21,9 cm2 и Ix=400,5 cm4; 
- черупка 5 – A = 22,6 cm2 и Ix=420 cm4; 
- черупка 6 – A = 23,2 cm2 и Ix=435,5 cm4; 
- черупка 7 – A = 23,8 cm2 и Ix=450,2 cm4; 
- черупка 8 – A = 24,3 cm2 и Ix=462 cm4; 

Необходимата коравина на междинния пръстен е 
определена от Zeybek et al. (2015). Отношението на 
коравините χ може да се изрази чрез: 
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където Kshell е пръстеновидната коравина на 
черупката; 
Kstiffener – пръстеновидната коравина на междинния 
пръстен. 

Резултатите от изследването на Zeybek et al. (2015) 
показват, че междинни пръстени, поставени в 
идеално положение, осигуряват задоволително 
изравняване на меридианните напрежения над 
тях, ако отношенията са по - малки от χ < 0,2. 
Затова тази стойност се препоръчва при реални 
проекти. В по-късно изследване Zeybek et al. (2017) 
доказва, че отношения по-малки от χ < 0,2 са 
достатъчни и при пръстени, поставени под 
идеалното им положение. 
За различните черупки, отношението на 
коравините χ, определено съгласно формула (17), 
има следните стойности: 
- черупка 1 – χ =0,00566; 
- черупка 2 – χ = 0,01173; 
- черупка 3 – χ = 0,01923; 
- черупка 4 – χ = 0,029; 
- черупка 5 – χ =0,0418; 
- черупка 6 – χ = 0,0585; 
- черупка 7 – χ = 0,079; 
- черупка 8 – χ = 0,1047; 

Максималната стойност на отношението χ = 
0,1047 < 0,2, така, че може да се очаква, че 
коравината на междинния пръстен ще е 
достатъчна за изравняване на меридианните 
напрежения в черупката над него. 
За моделирането на черупките е използван 2D 
елемент shell281. Методът за неговото създаване е 
“Quadrilaterals”. Крайните елементи са 
четириъгълни, с 8 възела - в ръбовете и в средата 
на страните. Максималният размер на елементите 
е 50 mm. 

 

Фиг. 9. Една четвърт от силоза, използвана 
при числения анализ 



124 

 

Активирана е опцията „симетрия” в ANSYS. Целта е 
да се намали необходимото за изчисление време. В 
анализите е използвана само една четвърт от 
черупките, виж фиг. 9. 

В използваната програма ANSYS е активирана 
опцията „Buckling Analysis”. Чрез тази опция е 
възможно да бъде определен резервът от носеща 
способност K на цилиндричната черупка, преди тя 
да загуби устойчивост, частично или цялостно. 
При дискретно подпрени черупки, резервът Kb 
дава количествена оценка на височината HS на 
поставяне на междинния закоравяващ пръстен, 
респективно на дължината на вертикалните 
вкоравители. Тези стойности Kb са сравнени с 
получените при непрекъснато подпряна в 
основата си черупка резерви Ka. Идеята е, че 
колкото по-близки са стойностите на Ka и Kb , 
толкова по-ефективно е закоравяването в 
основата на дискретно подпрени черупки.  

3. РЕЗУЛТАТИ 

При проведеното изследване на цилиндричните 
черупки са наблюдавани следните форми за 
местна загуба на устойчивост: 
- от натисковите сили в зоната на геометричното 
несъвършенство (дефекта), виж фиг. 10а; 
- от срязващите сили встрани от вертикалните 
вкоравители, виж фиг. 10б; 
- от натисковите сили над вертикалните 
вкоравители и междинния пръстен, виж фиг. 10в; 

 
а) загуба на устойчивост от натисковите сили  

в зоната на геометричното несъвършенство 

 

б) загуба на устойчивост от срязващите сили  
встрани от вертикалните закоравители 

 
в) загуба на устойчивост от натисковите сили  

в зоната над вертикалните закоравители и 
междинния пръстен 

Фиг. 10. Форми на изкорубване в черупката 

Първи са изследвани цилиндричните черупки с 
непрекъснато опиране в долния им ръб. 
Получените стойности на резерва от носеща 
способност Ka са показани в Таблица 1. 

Таблица 1. Резерв от носеща способност Ka при 
непрекъснато подпрени черупки 

 

След това са изследвани отделно (дискретно) 
подпрени черупки с широчина на опората b. 

D H в дефекта над пръстена

shell 1a 1 2,2 6342

shell 2a 2 4,4 1273 1547

shell 3a 3 6,6 468,4 681,3

shell 4a 4 8,8 250,3 382,5

shell 5a 5 11 158,8 242,1

shell 6a 6 13,2 109,5 167,2

shell 7a 7 15,4 80,4 121,7

shell 8a 8 17,6 61,9 93,1

размери, m Коефициент К а  при изкорубване:
черупка
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Получените стойности на резерва от носеща 
способност Kb,I , Kb,30 и Kb,L са показани в Таблица 2, 
Таблица 3 и Таблица 4. 

Таблица 2. Резерв от носеща способност Kb,I при 
дискретно подпрени черупки и пръстеновидни 
греди с височина Hs,I 

 

Разликите с коефициент Ka са както следва: 
- при изкорубване в дефекта – Δ ≤ 1,81 %; 
- при изкорубване над пръстена – Δ ≤ 20,3 %. 

Таблица 3. Резерв от носеща способност Kb,30 при 
дискретно подпрени черупки и пръстеновидни 
греди с височина Hs,30 

 

Разликите с коефициент Ka са както следва: 
- при изкорубване в дефекта – Δ ≤ 0,16 %; 
- при изкорубване над пръстена – Δ ≤ 9,8 %; 

Таблица 4. Резерв от носеща способност Kb,L при 
дискретно подпрени черупки и пръстеновидни 
греди с височина Hs,L 

 

Разликите с коефициент Ka са както следва: 
- при изкорубване в дефекта – Δ = 0 %; 
- при изкорубване над пръстена – Δ ≤ 6,57 %; 

При съоръжения с по-големи диаметри 
височината Hs на пръстеновидната греда се 
получава голяма. При закрепване на 
разтоварващата фуния в горния ѝ край ще се губи 
съществена част от полезния обем на силоза. 
Възможно решение за справяне с този проблем е 
фунията да се постави по-ниско, някъде по 
височината на пръстеновидната греда. В своето 
изследване авторът я е поставил на 200 mm над 
долния ръб на цилиндричното тяло. Ефектът от 

нейното присъединяване е симулиран чрез 
добавяне на още един междинен пръстен L100x8. 
Отчетените стойности на резерва от носеща 
способност Kb,I , Kb,30 и Kb,L са показани в Таблица 5, 
Таблица 6 и Таблица 7. 

Таблица 5. Резерв от носеща способност Kb,I при 
дискретно подпрени черупки, втори междинен 
пръстен на височина h = 200 mm и пръстеновидни 
греди с височина Hs,I 

 

Разликите с коефициент Ka са както следва: 
- при изкорубване в дефекта – Δ ≤ 1,64 %; 
- при изкорубване над пръстена – Δ ≤ 19,7 %; 

Таблица 6. Резерв от носеща способност Kb,30 при 
дискретно подпрени черупки, втори междинен 
пръстен на височина h = 200 mm и пръстеновидни 
греди с височина Hs,30 

 

Разликите с коефициент Ka са както следва: 
- при изкорубване в дефекта – Δ ≤ 0,16 %; 
- при изкорубване над пръстена – Δ ≤ 9,54 %; 

Таблица 7. Резерв от носеща способност Kb,L при 
дискретно подпрени черупки, втори междинен 
пръстен на височина h = 200 mm и пръстеновидни 
греди с височина Hs,L 

 

Разликите с коефициент Ka са както следва: 
- при изкорубване в дефекта – Δ = 0 %; 
- при изкорубване над пръстена – Δ ≤ 5,69 %; 

От направеното изследване на описаните по-горе 
цилиндрични черупки могат да се обобщят 
няколко извода: 
a) по-високите пръстеновидни греди осигуряват 
по-пълно изравняване на осовите нормални 

b H s ,I

D H m m в дефекта над пръстена

shell 1bI 1 2,2 0,0375 0,247 6153

shell 2bI 2 4,4 0,075 0,494 1273 1441

shell 3bI 3 6,6 0,1125 0,74 468,2 616,4

shell 4bI 4 8,8 0,15 0,987 250,2 335,7

shell 5bI 5 11 0,1875 1,234 158,8 208,5

shell 6bI 6 13,2 0,225 1,481 109,2 140,9

shell 7bI 7 15,4 0,2625 1,728 79,7 101,8

shell 8bI 8 17,6 0,3 1,975 60,8 77,4

черупка
размери Коеф. К b,I при изкорубване:

b H s ,30

D H m m в дефекта над пръстена

shell 1b30 1 2,2 0,0375 0,34 6153

shell 2b30 2 4,4 0,075 0,68 1273 1492

shell 3b30 3 6,6 0,1125 1,02 468,4 645,6

shell 4b30 4 8,8 0,15 1,36 250,3 356,1

shell 5b30 5 11 0,1875 1,7 158,8 222,9

shell 6b30 6 13,2 0,225 2,04 109,5 152,3

shell 7b30 7 15,4 0,2625 2,381 80,3 110,8

shell 8b30 8 17,6 0,3 2,721 61,8 84,8

черупка
размери, m Коеф. К b,30 при изкорубване:

b H s ,L

D H m m в дефекта над пръстена

shell 1bL 1 2,2 0,0375 0,393 6175

shell 2bL 2 4,4 0,075 0,785 1273 1499

shell 3bL 3 6,6 0,1125 1,178 468,4 651,7

shell 4bL 4 8,8 0,15 1,57 250,3 361,7

shell 5bL 5 11 0,1875 1,963 158,8 228,2

shell 6bL 6 13,2 0,225 2,356 109,5 156,8

shell 7bL 7 15,4 0,2625 2,749 80,4 114,4

shell 8bL 8 17,6 0,3 3,142 61,9 90,2

черупка
размери Коеф. К b,L при изкорубване:

b H s ,I

D H m m в дефекта над пръстена

shell 1cI 1 2,2 0,0375 0,247 6056

shell 2cI 2 4,4 0,075 0,494 1273 1405

shell 3cI 3 6,6 0,1125 0,74 468,2 610,7

shell 4cI 4 8,8 0,15 0,987 250,2 336,1

shell 5cI 5 11 0,1875 1,234 158,8 207,6

shell 6cI 6 13,2 0,225 1,481 109,2 141,6

shell 7cI 7 15,4 0,2625 1,728 79,8 101,7

shell 8cI 8 17,6 0,3 1,975 60,9 77,9

черупка
размери Коеф. К b,I при изкорубване:

b H s ,30

D H m m в дефекта над пръстена

shell 1c30 1 2,2 0,0375 0,34 6119

shell 2c30 2 4,4 0,075 0,68 1273 1485

shell 3c30 3 6,6 0,1125 1,02 468,4 643,2

shell 4c30 4 8,8 0,15 1,36 250,3 356,7

shell 5c30 5 11 0,1875 1,7 158,8 223,2

shell 6c30 6 13,2 0,225 2,04 109,5 153,2

shell 7c30 7 15,4 0,2625 2,381 80,4 111,1

shell 8c30 8 17,6 0,3 2,721 61,8 85,5

черупка
размери Коеф. К b,30 при изкорубване:

b H s ,L

D H m m в дефекта над пръстена

shell 1cL 1 2,2 0,0375 0,393 6143

shell 2cL 2 4,4 0,075 0,785 1273 1496

shell 3cL 3 6,6 0,1125 1,178 468,4 651,6

shell 4cL 4 8,8 0,15 1,57 250,3 363,3

shell 5cL 5 11 0,1875 1,963 158,8 229,5

shell 6cL 6 13,2 0,225 2,356 109,5 158,2

shell 7cL 7 15,4 0,2625 2,749 80,4 115,4

shell 8cL 8 17,6 0,3 3,142 61,9 89,5

черупка
размери Коеф. К b,L при изкорубване:
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напрежения; 
б) дори и при пръстеновидни греди с височина Hs, 
равна на разстоянието между опорите, няма пълно 
изравняване на стойностите на осовите нормални 
напрежения в цилиндричните черупки; 
в) при първа форма на загуба на устойчивост 
черупката се изкорубва в зоната на дефекта 
независимо от начина на подпиране и приетата 
височина Hs,I, Hs,30 или Hs,L на пръстеновидната 
греда. В тази форма резервът от носеща 
способност K е с най-малка стойност.  

Изхождайки от последния извод можем да 
заключим, че влиянието на несъвършенствата е 
по-съществено от разликата в меридианните 
напрежения над пръстеновидната греда, била тя с 
височина Hs,I, Hs,30 или Hs,L. 

За да се провери дали приетите в изследването 
геометрични несъвършенства не прекомерно 
големи, са сравнени характеристичните 
стойности на носимоспособността σx,Rk при осов 
натиск, определени по методиката на EN 1993-1-6 
и числено, чрез моделите по-горе. При първия 
подход са използвани аналитичните изрази, 
описани в последната редакция на стандарта. При 
втория подход, знаейки стойностите на осовите 
нормални напрежения σx,Ed в дефектите и 
резервът на носеща способност К, чрез израза 

σx,Rk,FEA = K. σx,Ed      (18) 

получаваме носещата способност на черупката 
σx,Rk,FEA преди да се изкоруби. Стойностите им са 
показани в Таблица 8: 

Таблица 8. Характеристична стойност на 
носимоспособността по нормални напрежения 
σx,Rk при осов натиск 

 

Вижда се, че разликите са много големи. Това може 
да се дължи на една или на всички причини, 
посочени по-долу: 
а) използваните в числените модели геометрични 
несъвършенства от вида на заваръчни 
деформации, виж фиг. 7, не са най-
неблагоприятните; 
б) аналитичната методика на EN 1993-1-6 е 
прекалено консервативна. Например актуалните 
формули за аналитично (ръчно) решение са 
получени опитно, след извършване на 
многобройни лабораторни експерименти, чрез 
които е определена най-малката 
носимоспособност на черупката преди да загуби 
устойчивост; 

в) макар да е много малко вероятно, е възможно 
числените модели да не са създадени коректно 
и/или програмата ANSYS да не дава достоверни 
резултати. 

За да провери коя от посочените по-горе причини 
е водеща, авторът е въвел допълнителни 
геометрични несъвършенства в осово 
направление в цилиндричната черупка. Те имат 
вида, показан на фиг. 11. 

Дължините lgx и дълбочините Δω0x на 
несъвършенствата са определени според EN 1993-
1-6:2007 по формулите: 

Rtlgx 4       (19) 

Δω0x = U0x . lgx      (20) 

където U0x = 0,016 е параметър за допустимо 
отклонение на начално хлътване при черупки с 
нормално качество на изпълнение. 

 

Фиг. 11. Геометрични несъвършенства в 
меридианно направление на черупката. Размери 

Геометричните несъвършенства в осово 
направление са моделирани в най-долния пояс на 
цилиндричната черупка и започват на разстояние 
lR над междинния пръстен.  

lR = 0,1L       (21) 

където L = H е разстоянието между 
закоравяващите пръстени, виж фиг. 3. 

При това изследване са въведени допълнителни 
черупки, чиято пръстеновидна греда е с височина 
Hs,45, определена по формула (22). При тях е 
прието, че осредненият ъгъл на разпространение 
на отделните опорни реакции FR е със стойност α = 
45°, виж фиг. 4. 

n

R
=H


5s,4
      (22) 

Отново първи са изследвани цилиндричните 
черупки с непрекъснато опиране в долния им ръб. 
Получените стойности на резерва от носеща 
способност Ka са показани в Таблица 9. 

 

 

σx,Rk,EN К а  = К bL σx,Ed σx,Rk,FEA

kN/cm
2

в дефекта kN/cm
2

kN/cm
2

1 2,2 0,430 0,789 0,877 20,60

2 4,4 0,608 0,778 0,628 14,76 1273 0,022 28,01

3 6,6 0,745 0,773 0,440 10,33 468,4 0,044 20,61

4 8,8 0,860 0,771 0,305 7,17 250,3 0,066 16,52

5 11 0,962 0,769 0,227 5,33 158,8 0,088 13,97

6 13,2 1,053 0,768 0,178 4,18 109,5 0,11 12,05

7 15,4 1,138 0,768 0,145 3,40 80,4 0,132 10,61

8 17,6 1,216 0,767 0,121 2,85 61,9 0,154 9,53

D H

черупка

χx

FEA

λx λxp

EN1993-1-6
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Таблица 9. Резерв от носеща способност Ka при 
непрекъснато подпрени черупки 

 

Забелязва се леко повишаване на стойностите на 
Ka за изкорубване в пръстеновидните заваръчни 
шевове и рязко понижение за загуба на 
устойчивост над пръстена. 

След това са изследвани отделно (дискретно) 
подпрени черупки с широчина на опората b. 
Получените стойности на резерва от носеща 
способност Kb,45, Kb,I, Kb,30 и Kb,L са показани в 
Таблица 10 ÷ 13. 

Таблица 10. Резерв от носеща способност Kb,45 при 
дискретно подпрени черупки и пръстеновидни 
греди с височина Hs,45 

 

Разликите с коефициент Ka са както следва: 
- при изкорубване в завар. дефект – Δ ≤ 2,3 %; 
- при изкорубване в геометричното 
несъвършенство над пръстена – Δ ≤ 1,18 %. 

Таблица 11. Резерв от носеща способност Kb,I при 
дискретно подпрени черупки и пръстеновидни 
греди с височина Hs,I 

 

Разликите с коефициент Ka са както следва: 
- при изкорубване в завар. дефект – Δ ≤ 0,4 %; 
- при изкорубване в геометричното 
несъвършенство над пръстена – Δ ≤ 1,3 %. 

 

 

 

 

Таблица 12. Резерв от носеща способност Kb,30 при 
дискретно подпрени черупки и пръстеновидни 
греди с височина Hs,30 

 

Разликите с коефициент Ka са както следва: 
- при изкорубване в завар. дефект – Δ ≤ 0,2 %; 
- при изкорубване в геометричното 
несъвършенство над пръстена – Δ ≤ 0,5 %. 

Таблица 13. Резерв от носеща способност Kb,L при 
дискретно подпрени черупки и пръстеновидни 
греди с височина Hs,L 

 

Разликите с коефициент Ka са както следва: 
- при изкорубване в завар. дефект – Δ = 0,21 %; 

- при изкорубване в геометричното 
несъвършенство над пръстена – Δ ≤ 0,6 %; 

При присъединяване на разтоварващата фуния на 
височина 200 mm над долния ръб на 
цилиндричното тяло отчетените стойности на 
резерва от носеща способност Kb,I , Kb,30 и Kb,L са 
показани в Таблица 14 ÷ 17. 
 
Таблица 14. Резерв от носеща способност Kb,45 при 
дискретно подпрени черупки, втори междинен 
пръстен на височина h = 200 mm и пръстеновидни 
греди с височина Hs,45. 

 

Разликите с коефициент Ka са както следва: 
- при изкорубване в завар. дефект – Δ ≤ 2,13 %; 
- при изкорубване в геометричното 
несъвършенство над пръстена – Δ ≤ 1,61 %. 

 

 

 

 

D H в завар. дефект над пръстена

shell 1a 1 2,2 2863,9

shell 2a 2 4,4 1274 482,95

shell 3a 3 6,6 469,82 175,36

shell 4a 4 8,8 252,97 87,56

shell 5a 5 11 160,4 52,42

shell 6a 6 13,2 111,38 34,24

shell 7a 7 15,4 81,86 25,07

shell 8a 8 17,6 62,702 18,701

черупка
размери, m Коефициент К а  при изкорубване:

b H s ,45

D H m m в завар. дефект над пръстена

shell 1b45 1 2,2 0,0375 0,196 2864

shell 2b45 2 4,4 0,075 0,393 1274 483,6

shell 3b45 3 6,6 0,1125 0,589 470,22 175,32

shell 4b45 4 8,8 0,15 0,785 252,14 87,69

shell 5b45 5 11 0,1875 0,982 160,18 52,6

shell 6b45 6 13,2 0,225 1,178 111,73 34,56

shell 7b45 7 15,4 0,2625 1,374 82,46 25,37

shell 8b45 8 17,6 0,3 1,571 61,28 18,775

черупка
размери, m Коефициент К b,45 при изкорубване:

b H s ,I

D H m m в завар. дефект над пръстена

shell 1bI 1 2,2 0,0375 0,247 2864,1

shell 2bI 2 4,4 0,075 0,494 1274 483,9

shell 3bI 3 6,6 0,1125 0,74 470,57 175,24

shell 4bI 4 8,8 0,15 0,987 252,56 87,61

shell 5bI 5 11 0,1875 1,234 160,3 52,612

shell 6bI 6 13,2 0,225 1,481 111,54 34,57

shell 7bI 7 15,4 0,2625 1,728 81,62 25,383

shell 8bI 8 17,6 0,3 1,975 62,95 18,783

черупка
размери, m Коефициент К b,I при изкорубване:

b H s ,30

D H m m в завар. дефект над пръстена

shell 1b30 1 2,2 0,0375 0,34 2864,1

shell 2b30 2 4,4 0,075 0,68 1274 480,9

shell 3b30 3 6,6 0,1125 1,02 470,75 174,99

shell 4b30 4 8,8 0,15 1,36 252,82 87,38

shell 5b30 5 11 0,1875 1,7 160,41 52,52

shell 6b30 6 13,2 0,225 2,04 111,38 34,41

shell 7b30 7 15,4 0,2625 2,381 81,89 25,17

shell 8b30 8 17,6 0,3 2,721 62,771 18,706

Коефициент К b,30 при изкорубване:размери, m
черупка

b H s ,L

D H m m в завар. дефект над пръстена

shell 1bL 1 2,2 0,0375 0,393 2864,1

shell 2bL 2 4,4 0,075 0,785 1274 480,1

shell 3bL 3 6,6 0,1125 1,178 470,79 174,88

shell 4bL 4 8,8 0,15 1,57 252,86 87,29

shell 5bL 5 11 0,1875 1,963 160,2 52,46

shell 6bL 6 13,2 0,225 2,356 111,4 34,3

shell 7bL 7 15,4 0,2625 2,749 81,9 25,022

shell 8bL 8 17,6 0,3 3,142 62,726 18,661

черупка
размери, m Коефициент К b,L при изкорубване:

b H s ,45

D H m m в завар. дефект над пръстена

shell 1c45 1 2,2 0,0375 0,196 2860,4

shell 2c45 2 4,4 0,075 0,393 1273,9 482,2

shell 3c45 3 6,6 0,1125 0,589 470,17 175,59

shell 4c45 4 8,8 0,15 0,785 252,08 87,88

shell 5c45 5 11 0,1875 0,982 160,15 52,69

shell 6c45 6 13,2 0,225 1,178 111,72 34,66

shell 7c45 7 15,4 0,2625 1,374 80,93 25,48

shell 8c45 8 17,6 0,3 1,571 61,395 18,84

Коефициент К b,45 при изкорубване:размери, m
черупка
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Таблица 15. Резерв от носеща способност Kb,I при 
дискретно подпрени черупки, втори междинен 
пръстен на височина h = 200 mm и пръстеновидни 
греди с височина Hs,I 

 

Разликите с коефициент Ka са както следва: 
- при изкорубване в завар. дефект – Δ ≤ 0,4 %; 
- при изкорубване в геометричното 
несъвършенство над пръстена – Δ ≤ 1,6 %; 

Таблица 16. Резерв от носеща способност Kb,30 при 
дискретно подпрени черупки, втори междинен 
пръстен на височина h = 200 mm и пръстеновидни 
греди с височина Hs,30 

 

Разликите с коефициент Ka са както следва: 
- при изкорубване в завар. дефект – Δ ≤ 0,2 %; 
- при изкорубване в геометричното 
несъвършенство над пръстена – Δ ≤ 0,7 %; 

Таблица 17. Резерв от носеща способност Kb,L при 
дискретно подпрени черупки, втори междинен 
пръстен на височина h = 200 mm и пръстеновидни 
греди с височина Hs,L 

 

Разликите с коефициент Ka са както следва: 
- при изкорубване в завар. дефект – Δ = 0,21 %; 
- при изкорубване над пръстена – Δ ≤ 0,4 %. 

Тук впечатление прави следното: 
а) съществено намаляват разликите между 
коефициентите на запас на носеща способност при 
изкорубване над пръстена, т.е. в зоната на 
геометричните несъвършенства в меридианно 
направление; 
б) често стойностите на Kb,45, Kb,I, Kb,30 и Kb,L са по-
големи от Ka. 

Отново е направено сравнение с 
характеристичните стойности на 

носимоспособността σx,Rk при осов натиск, 
определени по методиката на EN 1993-1-6 и 
числено, чрез моделите по-горе. Резултатите са 
показани в Таблица 18. 

Таблица 18. Характеристична стойност на 
носимоспособността по нормални напрежения 
σx,Rk при осов натиск 

 

Вижда се, че меридианните несъвършенства от 
типа, показан на фиг. 11, значително намаляват 
носещата способност на цилиндричните черупки, 
определена чрез МКЕ. От тук, разликите между 
носимоспособността, определени аналитично, 
съгласно стандарт EN 1993-1-6: 2007 и числено, са 
много по-малки. Може да се заключи, че 
значителните различия, наблюдавани в Таблица 8, 
се дължат на неподходящо подбрани 
първоначални геометрични несъвършенства. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Честа практика при проектиране на реални 
стоманени силози е поставянето на вкоравители в 
мястото на прилагане на концентрирани товари. В 
нашия случай вкоравители са поставени над 
отделните (дискретните) опори. Дължината им, 
определена от предишни изследвания на автора, 
при които е търсено изравняване на стойностите 
на меридианните напрежения над тях, следва да 
бъде в границите HS,30 ≤ HS ≤ HS,L . От направеното 
тук ново, различно по своя подход изследване, 
могат да се направят следните изводи: 
а) дори и при пръстеновидни греди с височина Hs, 
равна на разстоянието между опорите, няма пълно 
изравняване на стойностите на осовите нормални 
напрежения в цилиндричните черупки. В резултат 
на което носещата способност на идеални 
цилиндрични черупки, подложени на осов натиск 
намалява при изкорубване непосредствено над 
пръстеновидната греда. При височина на 
пръстеновидната греда HS,L и широчина на 
отделните опори b = 0,0375D, това понижение е от 
порядъка на 7%; 
б) при изкорубване в зоните на моделираните тук 
геометрични несъвършенства, носещата 
способност на черупката е най-малка. При 
нормално качество (клас С) на изпълнение, тя не 
зависи от начина на подпиране и приетата 
височина Hs,45, Hs,I, Hs,30 или Hs,L на 
пръстеновидната греда. Очевидно, влиянието на 
описаните по-горе несъвършенства е по-значимо 
от разликата в меридианните напрежения над 
пръстеновидната греда, била тя с височина Hs,45, 

b H s ,I

D H m m в завар. дефект над пръстена

shell 1cI 1 2,2 0,0375 0,247 2861

shell 2cI 2 4,4 0,075 0,494 1274 482,74

shell 3cI 3 6,6 0,1125 0,74 470,53 175,48

shell 4cI 4 8,8 0,15 0,987 252,52 87,766

shell 5cI 5 11 0,1875 1,234 160,27 52,68

shell 6cI 6 13,2 0,225 1,481 111,64 34,65

shell 7cI 7 15,4 0,2625 1,728 81,65 25,47

shell 8cI 8 17,6 0,3 1,975 62,926 18,827

черупка
размери, m Коефициент К b,I при изкорубване:

b H s ,30

D H m m в завар. дефект над пръстена

shell 1c30 1 2,2 0,0375 0,34 2861,8

shell 2c30 2 4,4 0,075 0,68 1273,8 483,72

shell 3c30 3 6,6 0,1125 1,02 470,74 175,13

shell 4c30 4 8,8 0,15 1,36 252,8 87,484

shell 5c30 5 11 0,1875 1,7 160,44 52,57

shell 6c30 6 13,2 0,225 2,04 111,38 34,472

shell 7c30 7 15,4 0,2625 2,381 81,9 25,24

shell 8c30 8 17,6 0,3 2,721 62,759 18,728

черупка
размери, m Коефициент К b,30 при изкорубване:

b H s ,L

D H m m в завар. дефект над пръстена

shell 1cL 1 2,2 0,0375 0,393 2860,3

shell 2cL 2 4,4 0,075 0,785 1274,1 483,16

shell 3cL 3 6,6 0,1125 1,178 470,79 174,99

shell 4cL 4 8,8 0,15 1,57 252,86 87,372

shell 5cL 5 11 0,1875 1,963 160,31 52,5

shell 6cL 6 13,2 0,225 2,356 111,39 34,37

shell 7cL 7 15,4 0,2625 2,749 81,9 25,1

shell 8cL 8 17,6 0,3 3,142 62,72 18,676

размери, m Коефициент К b,L при изкорубване:
черупка

σx,Rk,EN К а  ≈ К bL lgx σx,Ed σx,Rk,FEA

kN/cm
2

над пръстена m kN/cm
2

kN/cm
2

1 2,2 0,877 20,60 0,200

2 4,4 0,628 14,76 482,95 0,283 0,038972 18,82

3 6,6 0,440 10,33 175,36 0,346 0,060336 10,58

4 8,8 0,305 7,17 87,56 0,400 0,0818 7,16

5 11 0,227 5,33 52,42 0,447 0,103328 5,42

6 13,2 0,178 4,18 34,24 0,490 0,124901 4,28

7 15,4 0,145 3,40 25,07 0,529 0,146508 3,67

8 17,6 0,121 2,85 18,701 0,566 0,168143 3,14

FEAчерупка EN1993-1-6

D H χx
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Hs,I, Hs,30 или Hs,L. Откъдето следва, че при реални 
стоманени силози с клас С на изпълнение, 
пръстеновидните греди могат да имат височина Hs 
= Hs,45 без това да намалява носещата им 
способност при осов натиск с повече от 2 %; 
в) при реални стоманени силози, в чиито корпуси 
се различават от идеалните цилиндрични 
черупки, не е необходимо да има пълно 
изравняване на стойностите на осовите нормални 
напрежения над пръстеновидната греда. Нейната 
височина следва да се определя от осигуряване на 
еднаква носимоспособност при изкорубване над 
нея или в дефекта. 
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