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Abstract: 

Reinforced concrete structures and their components must be within the geometric tolerances to 

avoid unacceptable effects in terms of mechanical resistance and stability during the 

construction and during the lifetime. This paper reviews the permissible geometrical tolerances, 

regulated in EN 13670 Execution of concrete and reinforced concrete constructions, the 

National annex to EN 13670 and Ordinance №3 for the control and acceptance of concrete and 

reinforced concrete structures. A comparison of some regulated tolerances, such as flatness, 

dimensions of the cross-section, displacement of the planes and the lines of their crossing, with 

respect to the wall and column, tolerances between the axes and other is made. An analysis of 

the requirements of the normative documents has been made, with specific summaries and 

conclusions. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Изпълнението на бетонните и стоманобетонните работи включва няколко 

комплексни строителни процеса: кофриране на конструкциите; подготовка и монтиране 

на армировката в кофража; приготвяне и полагане на бетонната смес, в т.ч. уплътняване и 

отлежаване; декофриране и др. Неразделна част от дейностите по изпълнението са също 

тяхното контролиране и документиране. Съществен елемент на контрола при 

                                                 
1 Лъчезар Хрисчев, доц. д-р инж., катедра „Технология и механизация на строителството”, 

Строителен факултет, УАСГ, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, 1046 София, e-mail: l.hrischev@abv.bg; 

  Lachezar Hrischev, Assoc. Prof. Dr. Eng., Department „Construction Technology and Mechanization”, Faculty of Structural 

Engineering, UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., 1046 Sofia, Bulgaria; e-mail: l.hrischev@abv.bg. 
2 Делян Тодоров, инж., студент ОКС Магистър , Строителен факултет, УАСГ, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, 1046 София, 

e-mail: delqn_tod@abv.bg; 

  Deljan Todorov, Eng., Student, Faculty of Structural Engineering, UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., 1046 Sofia, Bulgaria; e-

mail: delqn_tod@abv.bg. 
3 Кристиан Спасов, инж., студент ОКС Магистър, Строителен факултет, УАСГ, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, 1046 

София, e-mail: kristiyan.spasov93@gmail.com; 

  Kristian Spasov, Eng., Student, Faculty of Structural Engineering, UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., 1046 Sofia, Bulgaria; e-

mail: kristiyan.spasov93@gmail.com. 

792



 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

изпълнението и приемането на стоманобетонни конструкции е контрола на геометричните 

толеранси. Завършената конструкция трябва да бъде в границите на максимално 

допустимите отклонения, за да се избегнат недопустими влияния по отношение на 

механично съпротивление и устойчивост в рамките на експлоатационния период, 

експлоатационни характеристики по време на използването на конструкцията и др. 

Към настоящия момент, изисквания към измерването и оценката на допустимите 

отклонения са регламентирани в БДС EN 13670 Изпълнение на бетонни и стоманобетонни 

конструкции [1], в националното приложение към БДС EN 13670 [2] и в Наредба №3 за 

контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции [3]. Следва да се има 

предвид, че БДС EN 1992 Еврокод 2 е предназначен за използване съвместно с БДС EN 

13670. Задължителна предпоставка, за осигуряване на конструкциите в рамките на 

експлоатационния период, е спазването на изискванията за изпълнение на строителните 

работи, дадени в БДС EN 13670 [4]. 

В статията са разгледани, сравнени и анализирани, част от допустими отклонения, 

регламентирани в действащите у нас нормативни документи, като акцента е поставен 

върху изискванията към монолитните стоманобетонни конструкции. 

 

2. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ СЪГЛАСНО БДС EN 13670 

2.1. Общи положения 

Стандартът регламентира, че допустимото отклонение представлява допустимата 

алгебрична разлика между граничните стойности на даден размер и съответния 

сравнителен размер. Толерансът представлява разликата между горната и долната граница 

на размера. Той е абсолютна стойност без знак и обикновено се изразява като абсолютна 

стойност на „сумата от ± допустимите отклонения”. 

Ако има няколко различни изисквания, които се отнасят за дадено геометрично 

отклонение, се прилага най-строгият толеранс. Изискванията се отнасят за цялата 

конструкция. Когато в конструкцията са включени отделни компоненти, всяка междинна 

проверка на тези компоненти трябва да е подчинена на крайната проверка на завършената 

конструкция. 

Стандартът не дава изисквания за съчетаването на конструктивните толеранси с 

конструктивни деформации. Допустимите отклонения са валидни, преди да започнат 

деформации, предизвикани от натоварване и дълговременна употреба, освен ако в проекта 

за изпълнение на е определено друго. 

Толерансите за разположение в план се отнасят към вторични реперни линии в план. 

Толерансите за разположение по ниво се се отнасят към вторични хоризонти, например 

реперни точки. Реперните линии в план и вторичните хоризонти следва да бъдат посочени 

в проекта за изпълнение 

Завършената конструкция трябва да бъде в границите на максимално допустимите 

отклонения, за да се избегнат недопустими влияния по отношение на: 

 механично съпротивление и устойчивост в етапа на изпълнение и през 

експлоатационния период; 

 експлоатационни характеристики по време на използването на конструкцията и др.[1]. 

 

2.1.1 Осигуряване на механичното съпротивление и устойчивост, и изискваното ниво 

на безопасност на стоманобнетонните конструкции  

Гарантира се чрез прилагането на два типа толеранси – нормални и специални. 

Нормалните толеранси (толеранси клас 1), са основните граници за геометричните 

отклонения, които осигуряват конструкцията да удоволетворява проектните изисквания и 
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да постига изискванията за функционалност на строежа. Специални толеранси са всички, 

различни от нормалните. Толеранси клас 1 се приемат за нормални толеранси. При 

тяхното спазване се постигат проектните предпоставки на БДС EN 1992 и изискваното 

ниво на безопасност, и са свързани с частните коефициенти на материалите, дадени в 

т.2.4.2.4 на БДС EN 1992-1-1. Те се считат за съществени, за да се изпълни изискването за 

механично съпротивление и устойчивост на конструкциите. 

 Специални толеранси (толеранси клас 2) би трябвало да се прилагат предимно с 

намалени коефициенти за материалите, посочени в приложение А на БДС EN 1992-1-1. В 

тези случаи обаче, в проекта за изпълнение трябва да се изисква документация, доказваща, 

че предпоставките, направени в конструктивния проект, са действително изпълнени в 

завършената конструкция. 

2.1.2 Осигуряване на експлоатационни характеристики по време на използването на 

конструкцията 

Осигуряването на експлоатационните характеристики, по време на използването на 

конструкцията, се постига чрез прилагане на стойностите, регламетирани в приложение G 

на БДС EN 13670. В проекта за изпълнение може да са дадени стойности за допустими 

геометрични отклонения по отношение на експлоатационни характеристики, но ако 

такива изрично не са посочени, следва да се прилагат толерансите, дадени именно в 

приложение G. Тези толеранси дават съвместимост по местоположение на 

експлоатационните характеристики. Приема се, че те се отнасят за геометрични величини, 

които оказват слабо влияние върху конструкцията. 

2.2 Допустими отклонения за осигуряване на механичното съпротивление и 

устойчивост, и изискваното ниво на безопасност на стоманобнетонните конструкции 

БДС EN 13670 регламентира допустими отклонения за стени, колони, греди, плочи, 

както и изисквания към напречните сечения на стоманобетонните елементи, бетонното 

покритие и позициите на армировката. Някои характерни стойности са представени в 

таблица 1. 

Таблица 1. Допустими отклонения за осигуряване на механичното съпротивление и 

устойчивост на стоманобнетонните конструкции [1]. 

N Вид на отклонението Описание Допустимо откло-

нение  Δ 

   Толеранс 1 

1

1 

 

Изместване от 

вертикалността на 

колoни или стени на кое да е 

ниво 

 

 

 

По-голямото от 

   

H < 10.0 m 

 

15 mm или  h/400 

H > 10.0 m 25 mm или h /600 

2 

 

Отклонение между осите По-голямото от 

 

t/30  или 

 

15 mm,  

 

но не повече от  

30 mm 
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t = (t1+t2)/2 

3 

 

Огъване на колона или 

стена между два сесъдни 

етажа 

По-голямото от 

h/300 

или 

15 mm,  

но не повече от  

30 mm 

 

4 

 
Σhi - сума от височината на 

разглежданите етажи 

Положение на колона или 

стена на кое да е етажно 

ниво, спрямо вертикалната 

линия през зададен център 

на нивото на основите за 

многоетажна конструкция 

 

n е броят на етажите, където 

n > 1 

По-малкото от 

 

50 mm 

 

или 

 

Σhi /(200 n1/2) 

   Толеранс 

1 

Толеранс 

2 

5 
 

 

Размери на напречното 

сечение (приложимо при 

греди, плочи и колони) 

  

li < 150 mm ± 10 mm ± 5 mm 

li = 400 mm ± 15 mm ± 10 mm 

li > 2500 mm 

с линейна интерполация за 

междинните стойности 

± 30 mm ± 30 mm 

6  

 
Изискване 

Cnom + Δ C(plus) > C > Cnom – [Δ C(minus) ] 

Положение на обикн. 

армировка 

Δ С(plus) 

  

h ≤ 150 mm + 10 mm + 5 mm 

h = 400 mm + 15 mm + 10 mm 

h ≥ 25 00 mm + 25 mm + 20 mm 

с линейна интерполация за 

междинни стойности 

  

7 C(minus) = изисквано 

минимално покритие 

С = номинално покритие 

 

Δ C(minus) ΔCdev 

(10mm) 

ΔCdev 

(10mm) 

8 

 

Снаждане на армировка със 

застъпване 

l = дължина на 

застъпване 

- 0.06 l 
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2.3. Допустими отлонения за осигуряване на експлоатационните характеристики по 

време на използването на конструкцията 

В стандарта са регламентирани допустими отклонения, отнасящи се за фундаменти, 

стени, колони, греди, плочи, както и изисквания към напречните сечения,  толеранси на 

повърхности и ръбове, отвори и вложки. Някои характерни стойности са представени в 

таблица 2. 

Таблица 2. Допустими отклонения за осигуряване на експлоатационните характеристики 

по време на използването на конструкцията [1]. 

N Вид на отклонението Описание Допустимо откло-

нение  Δ 

   Толеранс 1 

1 

 
x (y) - вторична реперна линия по 

направление x (y) 

Положение в план, 

отнесено към вторични 

реперни линии 

 

 

1/ за основи (фундаменти) 

 

± 25 mm 

 

2/ за колони 

 

± 25 mm 

 

3/ за стени ± 25 mm 

 

 

2 

 

Положение във вертикално 

направление на основа 

(фундамент), 

отнесено към вторичен 

нивелачен репер 

 

 

± 20 mm 

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

Светло разстояние между 

съседни колони или стени 

По - голямото от   

± 20 mm или L/600, 

но не повече 

от 60 mm 

 

 

4 
 

 
 

 

Наклон на греда или плоча 

 

± (10 l/500) mm 
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5 

 

Разлика от проeктното 

разстояние между нивата 

на съседни плочи, мерено в 

точките на подпиране 

 

± 20 mm 

6 
 

 

Ниво на най-горния етаж, 

мерено към вторичен 

реперен хоризонт 

 

 

при H ≤ 20m 

 

±20 mm 

при H > 20m ±0,5(H+20),  

но не повече от 20 

mm 

7 

 

Скосеност на напречното 

сечение По-голямото от   

± a/25 или 

± b/25, 

но не повече 

от ± 30 mm 

8 Кофрирани или загладени 

повърхности: 

Равнинност  

общо l = 2.00 m 9 mm 

местно l = 0.2 m 4 mm 

Некофрирани повърхности:   

общо l = 2.00 m 15 mm 

местно l = 0.2 m 6 mm 

 

  

9  

 

Отклонения  на ръб от 

права линия 

За дължини: 

 

l < 1.00 m ± 8 mm 

 

l > 1.00 m ± 8 mm/m, но не 

повече от 20 mm 
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3. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ СЪГЛАСНО НАРЕДБА №3 ЗА КОНТРОЛ 

И ПРИЕМАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ 

И БДС EN 13670/NA 

3.1. Общи положения 

В Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции са 

регламентирани допустимите отклонения при изпълнение на кофражни работи, в т.ч. 

допустимите отклонения при изпълнението на кофражи и скелета, отклоненията от 

размерите и разположението на елементите на заварените съединения и на вбетонираните 

части, при монтажа на армировката, монтажни работи при конструкции от готови бетонни 

и стоманобетонни елементи, както и изискванията към допустимите отклонения към 

завършените вече стоманобетонни конструкции и техните елементи. Всички те се 

прилагат, когато в проекта няма конкретно предписани допустими отклонения. Със 

спазване изискванията на наредбата се приема, че изпълнението на бетонните и 

стоманобетонните конструкции осигурява надеждност и безопасна експлоатация на 

сградите и съоръженията [3].  

В националното приложение към БДС EN 13670 също са дадени конкретни указания 

за геометрични толеранси. Те имат отношение към приложение G и са свързани с 

осигуряването на експлоатационните характеристики, по време на използването на 

конструкцията. Даддени са конкретни национални изисквания към допустимите 

отклонения при изпълнение на кофражни работи, армировъчни и монтажни работи, и 

изисквания към допустимите отклонения към завършените вече стоманобетонни 

конструкции. 

3.2 Стойности на допустимите отклонения 

Някои характерни стойности, отнасящи се до изпълнението на монолитни 

стоманобетонни конструкции, са представени в табл.3 и табл.4. 

Таблица 3. Изисквания към изпълнение на армировъчни работи при армиране на 

стоманобетонни конструкции и елементи [2,3] 

Предмет на изискването Доп. отклонение 

1. Носещи пръти в равнината на редовете за: 

       а) колони, греди и дъги                                         

       б) плочи, стени и фундаменти                                    

       в) елементи с височина над 1000 mm                              

 

± 10 mm 

± 20 mm 

± 30 mm 

2. Носещи пръти по височина на сечението: 

       а) до 100 mm                                                     

       б) от 100 до 1000 mm                                             

       в) над 1000 mm                                                  

 

± 3 mm 

± 5 mm 

± 20 mm 

3. Стремена ± 10 mm 

4.Разпределителни пръти за: 

       а) плочи, стени и фундаменти                                    

       б) елементи с височина над 1000 mm                              

 

± 25 mm 

± 40 mm 

5. Огънати пръти - изместване на огъвката                          ± 10 mm 

6. Бетонно покритие oт 0 до +5 mm 
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Таблица 4. Изисквания към изпълнението на готовите стоманобетонни конструкции 

и елементи [2, 3] 

 

Предмет на изискването 
Допустимо 

отклонение 

1. Отклонение на плоскостите и линиите на тяхното пресичане спрямо 

вертикалата или от проектния наклон по цялата височина на 

конструкцията: 

       а) за фундаменти                                             

       б) за стени и колони, поддържащи монолитни подови и покривни 

конструкции                                      

       в) за стени и колони, поддържащи сглобяеми гредови конструкции                                          

       г) за стени на греди и съоръжения, изпълнени с едроразмерен кофраж                                     

                                                                 

 

 

 

± 20 mm 

± 15 mm 

 

± 10 mm 

1/1000 от h, но 

не повече от 

50 mm 

2. Местни отклонения от проектната повърхност на елемента при 

проверка на конструкцията с рейка с дължина 2 m, освен опорните 

повърхности                 

 

± 5 mm 

 

3. Отклонение в дължината при светлия отвор на елемента                                                     ± 20 mm 

4.Отклонение в размерите на напречното сечение на елемента                                                   от -3 до +6mm 

5. Отместване на геометричните оси на конструкцията: 

а) за фундаменти                                             

б) за стени и колони                                          

в) за греди и дъги                                           

 

± 15 mm 

± 8 mm 

± 10 mm 

 

4. АНАЛИЗ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

Предвид на това, че БДС EN 1992 е предназначен за използване съвместно с БДС EN 

13670, то при изпълнението на конструкции, проектирани съгласно Еврокод 2, е 

необходимо да се съблюдават изискванията на БДС EN 13670 и БДС EN 13670/NA. При 

проектиране на стоманобетонни конструкции съгласно Норми за проектиране на бетонни 

и стоманобетонни конструкции (НПБСК), следва да се прилагат изискванията на Наредба 

№3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции. 

Извършения преглед, на действалите в близкото минало правила за изпълнение и 

приемане на строителните и монтажните работи [5,6] показа, че няма генерална разлика 

между изискванията за допустими отклонения регламентирани в тях и тези в Наредба №3. 

От друга страна, геометричните толеранси регламентирани в БДС EN 13670/NA се 

припокриват напълно с допустимите отклонения, посочени в Наредба №3 за контрол и 

приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции. Прави впечатление също, че 

националното приложение към БДС EN 13670 не е посочен класът на толеранса. Това 

респективно изисква неговото изрично упомоневане, в проекта за изпълнение.  

Анализирайки изискванията на действащите нормативни документи може да се 

каже, че в основния текст на БДС EN 13670 са регламентирани по-голям брой допустими 

отклонения по отношение геометрията на изпълнените стоманобетонни елементи, спрямо 

тези, дадени в БДС EN 13670/NA и Наредба №3/1994г. От друга страна, в БДС EN 

13670/NA и Наредба №3/1994г. много по-подробно са посочени изискванията към 

изпълнение на армировъчни работи при армиране на стоманобетонни конструкции и 

елементи.  

Допустими отклонения по отношение на местни отклониния, отклонения в 

размерите на напречното сечение, отместване и отклонение от геометричните оси на 
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конструкцията, изместване от вертикалността на колони или стени и бетонно покритие на 

армировката са регламентирани и в основния стандарт, и в националното приложение към 

него. Предписанията за допустими отклонения обаче, дадени в БДС EN 13670/NA и 

Наредба №3/1994г. са по-строги, спрямо тези дадени в основния текст на БДС EN 13670. 

По отношение на изискванията за бетонното покритие на армировката и отклоненията в 

размерите на напречното сечение на елемента, стойностите дадени в националното 

приложение са по-строги от тези, отнасящи се за Толеранси клас 2, дадени в основния 

текст на стандарта (вж. фиг.1 и фиг.2).  
 

 
Фигура 1. Допустими отклонения за изместване от вертикалността на колoни или стени 

 

 
Фигура 2. Допустими отклонения към бетонното покритие на армировката 

 

Допустими отклонения по отношение на светло разстояние между съседни колони 

или стени, огъване на колона или стена между два съседни етажа, наклон на греда или 

плоча, скосеност на напречното сечение, ниво на най-горния етаж, мерено към вторичен 

реперен хоризонт и др. са регламентирани само в БДС EN 13670, но не и в Наредба № 3. 

Разглеждайки изискванията регламентирани в БДС EN 13670, БДС EN 13670/NA и 

Наредба №3/1994г., (вж. табл. 1 - 4) прави впечатление, че в основния текст на стандарта и 

в националното приложение към него, за аналогични допустими отклонения се използват 

различни описания. Това би могло да доведе до известни затруднения, особено при 

контрола по ефективното прилагане на изискванията на отделните нормативни документи. 

В европейската практика са налице примери за въвеждане както на по-строги, така и на 
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допълнителни национални изисквания към допустимите отклонения [7]. Същите обаче са 

в съответствие с възприетите в EN 13670 постановки, термини и определения.  

Цялостният преглед на Наредба №3/1994г. показва, че се използват термини, които 

не съответстват на терминологията регламентирана и утвърдена в настоящата строителна 

практика. Такива например са записите, свързани с необходимостта от представяне на 

„сертификати” за „строителните материали”, задължения на „изпълнителя” и 

„собственика (инвеститора)” и др. Също така, в наредбата са регламентирани изисквания 

за съставяне на редица актове, които обаче се припокриват като съдържание с някои от 

актовете по Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. В тази връзка е необходим цялостен преглед на наредбата, с отчитане на 

съвременните тенденции и промени.  

 

5. ИЗВОДИ 

Въз основа на изършения анализ на действащите нормативни документи, свързани с 

приемането и окачествяването на изпълнените стоманобетонни конструкции, могат да се 

формулират следните основни изводи: 

1. При изпълнението на конструкции, проектирани съгласно Еврокод 2, е необходимо 

да се съблюдават изискванията на БДС EN 13670 и БДС EN 13670/NA. При 

проектиране на стоманобетонни конструкции съгласно НПБСК, следва да се 

прилагат изискванията на Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и 

стоманобетонни конструкции; 

2. В основния текст на БДС EN 13670 са регламентирани по-голям брой допустими 

отклонения, по отношение геометрията на изпълнените монолитни стоманобетонни 

елементи и конструкции, спрямо тези, дадени в БДС EN 13670/NA и Наредба 

№3/1994г.  

3. В националното приложение към стандарта и Наредба №3/1994 г., много по-

подробно са посочени изискванията към изпълнение на армировъчни работи при 

армиране на стоманобетонни конструкции и елементи; 

4. Предписанията за допустими отклонения, дадени в БДС EN 13670/NA и Наредба 

№3/1994 г. са по-строги, спрямо тези дадени в основния текст на БДС EN 13670; 

5. Необходим цялостен преглед на наредбата, с оглед нейното хармонизиране с 

актуалните нормативни изисквания, термини и определения.  
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Abstract: 

Student residence Brock Commons at the University of British Columbia in Vancouver has been 

topped off, making it the world’s tallest wood building. The 18-story tower was completed in less 

than 70 days using prefabricated components. With a reinforced concrete ground floor and two 

reinforced concrete cores, the wood tower is 14 stories taller than any other mass timber, steel 

and reinforced concrete hybrid project in the world. This report presents the highlights of the 

construction.  

Keywords: 

Мass Тimber Construction, Hybrid Construction, Skyscraper, Wood Tower 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Brock Commons е 18 етажно общежитие към университета Британска Колумбия, 

разположено на голям горист полуостров в западната част на Ванкувър, Канада на около 

400 м от брега на океана. Изградено е предимно от дървена конструкция и е най-високата 

сграда от рода си.  

Сградата е висока 58 м с конструктивна височина на типовите етажи 2,81 м и 5 м на 

партерния етаж. Размерите на сградата в план са 56/15 м, застроената площ е 840 кв. м, 

разгънатата застроена площ е 15120 кв. м и площта на имота е 2315 кв. м. Цялата 

инвестиция за сградата заедно с такси, разрешителни и прочие е $51млн.  

Конструкцията се състои от 17 етажа с петслойни CLT подови панели, GLULAM и 

PSL колони, стоманобетонови фундаменти, стоманобетонна плоча на 2-ри етаж, две 

стоманобетонни ядра (шахтите на асансьори и стълбищни клетки) и класически метален 

покрив. Подовите панели са точково подпрени на колони с растер 2,85 м на 4,00 м. Греди 

не са необходими поради възможностите на CLT панелите да поемат възникналите усилия 
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предвид структурата си (слоевете са перпендикулярно един на друг). Двете 

стоманобетонни ядра поемат сеизмичното и ветрово натоварване. 

 

Фигура 1. Най-високата сграда с носеща дървена конструкция 

 

2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

Университетът на Британска Колумбия е приел за своя философия екологично и 

устойчиво развитие, окуражаването на иновациите, не само в образованието, но и в 

изграждането на сградния и инфраструктурния фонд на кампуса. Поради голямата нужда 

от жилищни сгради в последните години, стремежът към природосъобразно развитие и 

външно финансиране се стига до решението за изграждане на високо общежитие с 

хибридна конструкция - предимно от дърво, с цел доказване на ефективността на 

небостъргач от този тип. 

Изготвянето на проектната документация отнема общо 11 месеца от началото до 

първата копка. 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА 

Главна цел е конструкцията да бъде проста и забележителна: фабрично изработени 

елементи (подове, стени, колони), които да бъдат сглобени на място с минимална работна 

ръка, механизация и време. Изграждането на изцяло дървена конструкция не е 

невъзможна, но би коствало повече средства и време за проектиране и изпитване. Поради 

тази причина се стига до решение за смесена конструкция и целесъобразно използване на 

строителните материали.  

3.1. Покривна конструкция 

Покривът е от профилирана ламарина и стоманени греди, които са подпрени върху 

GLULAM колони. Избран е стоманен покрив, за да се избегне инфилтрация на влага. 

3.2. Колони 

Подовите плочи и покривът се подпират от GLULAM (glue-laminated timber) и PSL 

(parallel strand lumber) колони, разположени през 2,85 м в едното и през 4 м в другото 

направление. В долните нива (от 2-ри до 9-ти етаж) GLULAM колоните са с напречно 

сечение 265x265 мм, а в горните (от 10-ти етаж нагоре) - 265x215 мм. В местата с по-

големи натоварвания в средата на подовите плочи от 2-ри до 5-ти етаж се използват PSL 

колони с напречно сечение 265x265 мм. 
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3.3. Подовите плочи  

Подовите плочи се състоят от CLT (cross laminated timber) панели, които са 

ориентирани надлъжно на сградата и са поставени разместени по редове, създавайки 

диафрагма. Панелите са с дебелина 169 мм, широчина 2,85 м и с различни дължини - 6, 8, 

10 и 12 м. На всяко ниво има по 29 панела, като повечето са уникални поради 

конфигурациите на предварително оформените в тях технологични и инсталационни 

отвори. Чрез използването на възможностите на CLT панелите да поемат усилията в двете 

направления (x и y), проектанският екип успява да премахне гредите и осезаемо да намали 

конструктивната височина на подовите конструкции. Това създава една гладка, точково 

подпряна безгредова плоча. След разполагане на колоните спрямо архитектурните 

планове, екипът оптимизира големината и броя на подовите панели, така че необходимата 

механизация (кулокран) да е минимална, да има малко отпадъчен материал и да се 

постигне максимална конструктивна ефективност.  

 

Фигура 2. Разположение на подовите панели 

3.4. Стоманобетонни ядра 

Ванкувър е във висока сеизмична зона. Именно заради това се проектират и 

изпълняват двете стоманобетонови ядра с дебелина на стените 450 мм, които поемат 

усилията от сеизмично и ветровото въздействие. Възможно е конструкцията да е изцяло 

дървена, в която усилията от земетръс и вятър да се поемат чрез CLT стени и дървени 

рамки, но поради височината на сградата и нейната уникалност за момента, би отнело 

повече време и финанси, за да се докаже устойчивостта на конструкцията проектно и чрез 

лабораторни изпитвания. 

 

Фигура 3. Визуализация на стоманобетонната конструкция 
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3.5. Партерен етаж 

Партерният етаж е разположен на кота ±0.00 м и е изграден изцяло от 

стоманобетонна конструкция. Основната му функция е да поема натоварванията от 

дървената конструкция и да ги предаде на фундаментите. Стоманобетонната плоча на 

второто ниво е с дебелина 600 мм. Необходимостта от изграждането на стоманобетонен 

партерен етаж е свързана с по-големите подпорни разстояния спрямо тези на дървената 

конструкция, придаване на коравина и устойчивост на цялата конструкция и 

необходимостта от огнеустойчиви пространства за разполагане на сервизните помещения. 

3.6. Фундаменти 

Фундирането на сградата е решено със система от единични фундаменти с размери 

2,8x2,8x0,7 м и стоманобетонни стени с дебелина 250 мм върху ивични фундаменти с 

размери 600х300 мм по периметъра  на конструкцията. Под двете стоманобетонни ядра са 

предвидени фундаментни плочи с дебелина 1,6 м с пилоти, поемащи по 1250 kN. 

  

Фигура 4. Фундиране на сградата 

 

Фигура 5. Видове конструктивни елементи и дървесина 
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4. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО 

Като във всеки иновативен проект и в този има няколко основни предизвикателства, 

които трябва да се преодолеят, за да се изпълни обекта. 

4.1. Стандарти и строителни кодове 
Университетът на Бринтаска Колумбия е юридическо лице с единствена юрисдикция 

върху земята, сградите и инфраструктура си. На територията на университета действа 
стандарт, който се базира на Националния строителен стандарт на Канада, но е специално 
променен за нуждите на университския кампус. Строителният код на Британска Колумбия 
(BCBC 2012), действащат по време на проектирането, ограничава строителството на 
дървени сгради до 6 етажа или 18 м височина и разгъната застроена площ до 1200 кв. м, 
като се изисква напълно обезпечаване със спринклерни системи. Поради тази причина се 
налага спрециално одобрение на този проект от комисия. Тя разрешава изграждането на 
сградата при условие да се осигури с конструктивни елементи, които да издържат с 50% 
по-високо сеизмично въздействие от регламентираното в стандарта. 

Специално за този проект се изготвят два независими един от друг конструктивни 
доклада във връзка с устойчивостта на дървения материал, който ще се използва в 
конструкцията. 

Проектирането и строителството на Brock Commons е извършено съгласно: 

 Строителен код на Британска Колумбия (British Columbia Building Code 2012); 

 Наредба за високите сгради в Университета на Британска Колумбия (UBC Tall 

Wood Building Regulation); 

 Противопожарен код на Британска Колумбия (British Columbia Fire Code 2012); 

 Политика на Университета на Британска Колумбия №92 – Използване на земята и 

разрешения – комплект от норми за развитие и строителни проекти; 

 Изисквания за златен сертификат по система LEED; 

 Енергиен стандарт за сгради с изключение на ниски жилищни сгради (ASHRAE 

90.1-2010). 

4.2. Производство на дървените елементи  

Основен аспект при строителството на дървената конструкциия са фабрично 

изготвените елементи – подови панели, стени и колони. Точните и подробни чертежи за 

монтаж и разкрой са от ключово значение за осигуряване на гладкото производство и 

безпроблемно сглобяване на строителната площадка. Всички панели и колони са машинно 

обработени с протоколи за контрол на качеството, за да се осигури по-добър и 

безпроблемен монтаж на строителния обект. 

 

Фигура 6. Производство на GLULAM колони 
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За да се постигне високо ниво на предварителна изработка за всички проектни части, 

консултант от трета страна моделира сградата и подпомога координирането на проектните 

документи преди и по време на строителството. 3D моделът, създаден със софтуер, 

включва напълно подробно конструктивните елементи и връзки, както и електрически и 

други инсталации и архитектурни детайли. Моделът позволява всички необходими отвори 

в CLT панелите да бъдат напълно координирани по време на проектирането и да бъдат 

превърнати в производствените файлове, необходими за машинното рязане. 

Отрицателната страна на проектирането на сгради с предварително изготвени 

елементи в заводски условия е необходимостта от по-пълната и обстойна документация, 

което е съпроводено с повече време за изготвянето й. 

4.3. Безгредова система от CLT панели 

При проектирането на безгредовите подови конструкции със CLT панели с 

перпендикулярни влакна освен основните проверки за обща устойчивост, коравина и 

огъване, най-голяма тежест има тази за срязване при опорите, тъй като вероятността да 

настъпи разрушение от срязващи сили е най-голяма.  

Проектантският екип извършва 18 изпитвания с различни подпорни разстояния и 

дебелини на CLT панелите при пълно натоварване. Изпитването е проведено с панели от 

три потенциални доставчици в лаборатория във Ванкувър. Избраната система е от панели 

с пет пласта при растер на колоните 2,85/4,00 м.  

 

Фигура 7. Детайл на връзката стена - подови панели и връзката между два подови панела 

4.4. Смачкване и скъсяване на колоните 

При проектирането на високи дървени сгради трябва да се има предвид осовото 

скъсяване на колоните. При правилно отчитане, то не би оказало голямо влияние върху 

конструкцията и дългосрочното функциониране на сградата.  

Няколко фактора оказват влияние върху смачкването на колоните GLULAM: 

 Еластично осово скъсяване от собствено тегло;   

 Еластично осово скъсяване от полезен товар;   

 Свиване, успоредно на влакната; 

 Смачкване на възлите; 

 Допустими отклонения в дължината на колоната; 

 Пълзене на дървесината.  
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Ефектите от тези фактори достигат кулминация на покрива, където всички колони 

отдолу допринасят за скъсяването. За да се намали този ефект, се добавят стоманени 

плочи с дебелина 1,6 мм във връзките колона с колона на три стратегически нива, 

получавайки се метален лагер. 

 

Фигура 8. Детайл на връзката колона – подова конструкция и колона-колона 

4.5. Макет на конструкцията 

За да изпита устойчивостта на конструкцията на предлагания проект, 

проектантският екип изработва макет в мащаб 1:1 на част от сградата с размери 8 м х 12 м 

и височина - 2 етажа. Макетът включва няколко типа възли, за да може да се изберат и 

оптимизират детайлите, използвани в окончателния проект. В допълнение, макетът е 

използван за разработването и избирането на различни фасадни системи. 

Поради ограничението от възможността за работа на само 1 кран на обекта и за да се 

осигури достатъчно време за производството и транспортирането на дървените елементи, 

строителният екип, изгражда стоманобетонните ядра в окончателния им размер, преди 

елементите от дървената конструкция да пристигнат на обекта. 

    

Фигура 9. Построяване на макет в М1:1  
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5. МОНТИРАНЕ НА КОЛОНИ И НА ПОДОВИ И ФАСАДНИ ПАНЕЛИ  

5.1. Последователност при изграждане на конструкцията 

Схемата за монтаж на дървената конструкция и фасадната система е извършена в 

четири фази. Първата фаза включва издигането на всички колони на едно ниво и тяхното 

укрепване чрез диагонални и хоризонтални пръти, захванати за металните плочи към 

колоните. Всички колони се качват на етажното ниво с кран и ръчно се поставят по места 

им. Втората фаза е монтиране на CLT панелите, свързвайки ги със съседните 

панели. Третата фаза се състои в поставяне на метални елементи върху стоманобетонните 

ядра и по периферията на подовите плочи, необходими за окачената фасадна 

система. Четвъртата фаза е монтиране на окачените фасадни пана под работната 

площадка. Изграждането на дървената конструкция е извършено само за девет седмици. 

 

Фигура 10. Монтаж на GLULAM колони 

 

Фигура 11. Монтаж на CLT подови панели 
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Фигура 12. Монтаж на фасадни панели 

5.2. Мероприятия за защита на конструкцията по време на строителството 

По график е било предвидено стоманобетонните ядра да се завършат през зимните и 

пролетните месеци, за да може дървената конструкция и фасада да се монтират през 

лятото, когато във Ванкувър почти не вали. За лош късмет това лято има значително 

количество валежи, което засяга монтажа на първите шест нива. Изпитани са няколко 

стратегии за защита на CLT панелите от влагата, но най-ефективно се оказва изливането 

на тънко бетоново покритие върху панелите, което играе ролята на хидроизолация. 

   

Фигура 13. Защита на подовата конструкция от вода 
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В хода на строителството е в сила цялостен план за превенция и защита от пожар, 

като се акцентира върху монтажа на конструктивните елементи от слепена дървесина. 

Оригиналната стратегия разчита на капсулиране на CLT панелите и колоните с 

гипсокартон тип Х. Другите мерки, прилагани по време на строителния процес включват: 

 Монтиране на хидранти по стоманобетонните ядра; 

 Строителната площадка е организирана така, че да се предотврати натрупването на 

запалими материали и да се осигури безопасен достъп до изходите; 

 Заваръчните работи се извършват преди да се монтира дървената конструкция; 

 На двете изходни стълби са монтирани временни противопожарни врати, като 

изходните пътеки към тях се поддържат постоянно проходими. 

 

6. МОНИТОРИНГ 

Поради иновативността на сградата за да се наблюдава бъдещото поведение на 

конструкцията, тя e снабдена с акселерометри, измерватели на влага и сензори, следящи 

за вертикални скъсявания. 

Акселерометрите са монтирани под някои от междуетажните плочи и на 

стоманобетонната плоча на 2-ри етаж, както и по стоманобетонните ядра. Те позволят на 

изследователските екипи да определят хоризонталните трептения на конструкцията при 

ветрови и сеизмични въздействия. Резултатите ще помогнат да се определи коефициента 

на затихване за бъдещи хибридни сгради от този тип, и ще бъдат особено полезни за 

изчисленията при динамично натоварване. 

Сензорите за осовото скъсяване на колоните от под до таван на стратегически нива 

дават възможност за анализ на скъсяването на силно натоварени GLULAM и PSL колони. 

В CLT панелите са монтирани измерватели на влага в заводски условия, които 

събират данни още от поставянето им до края на експлоатацията на сградата.  

 

Фигура 14. Елементи за мониторинг 

Системата за мониторинг на сградата, включва сензори за наблюдение на 

характерни нива в конструкцията, които са показани на фигура 15. По този начин се 

събират данни за реалното поведение на конструкцията, които могат да послужат за 

създаване на стандарти и изисквания за проектиране и строителство на високи сгради с 

дървена носеща конструкция. 
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Фигура 15. Сензори за наблюдение 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сградите с дървена конструкция от този мащаб носят уникален набор от инженерни 

и управленски предизвикателства, много от които могат да бъдат преодолени чрез 

използване на иновативни стратегии за проектиране и строг контрол на качеството.  

Според главния строителен инженер Бернард Гафнър, строителството на този тип 

сгради е с 25% по-бързо от конвенционалното строителство със стоманобетон. Също така 

предлага с 90% по-малко строителен трафик и изисква 75% по-малко работници на 

строителната площадка, което прави обекта много по-тих по време на изграждане на 

сградата. Фактът, че дървената конструкция тежи много по-малко, в сравнение с много 

други материали също е предимство от конструктивна гледна точка – по-малко 

натоварване върху фундаментите и по-малки сеизмични сили.  
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ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ 

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКЕЛЕТА ОТ БАМБУК В ИНДИЯ 
 

Маргарет Трайкова1, Евгения Богданова2 

 

 

 

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS 

USING BAMBOO SCAFFOLDING IN INDIA 
 

Margaret Traikova1, Evgenia Bogdanova2 

 

Abstract: 

The report examines some examples from India for using bamboo as a traditional scaffolding 

material. The ways of fixing the individual elements as well as the technology of the bamboo 

scaffolding have been systematized. A comparative analysis has been made with the scaffolding 

used in Bulgaria. In conclusion, conclusions are drawn on the applicability of the bamboo 

scaffolding and proposals have been made to optimize the technology of implementation. 

Keywords: 

Technology, Bamboo, Scaffolding. 
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ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ДЪГОВИДНИ ПОКРИВИ 

 

Станислав Цветков1, Десислав Димитров2 

 

 

 

DESIGN OF STEEL ARCHED ROOFS 
 

Stanislav Tsvetkov1, Desislav Dimitrov2 

 

Abstract: 

More and more often, because of the fast pace of construction and a high level of technology, in 

Bulgaria are designed and built steel structures "hangar" type roofs - self-supporting, stepping 

on R.C. foundations or walls. The thin-walled structures are generally shell-shaped, with zero 

Gaussian curvature. Halls have arc sizes ranging from 10 to 38 m- wide and a minimum arc 

height of 4 to 15 m, and in length have no technological limitations. The report presents 

information on the application and production of such steel structures from self-supporting steel, 

used for: warehouses and production buildings, garages and hangars, etc. kinds. The 

advantages and disadvantages are compared with the "traditional" constructions, filled with 

steel profiles. 

Shown are details and stages of build for foundations structures (of different sizes) of such 

constructions. Critical reasoning is regarding the choice of geometric dimensions for the 

individual elements. Input data and results are shown on a numerical example solved with 

SAP2000 software product, with specific comments. The necessary dimensional checks were 

carried out according to Eurocode 3. The report is accompanied by: drawings, color 

photographs, and charts of M and V-efforts. Finally, the report concludes with a conclusion 

covering the surveys and example. 

Keywords: 

Arched Thin-wall Roof Structures, Eurocodes, Checks for the Cross-section. 
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ПРОЕКТИРАНЕ НА ВИСОКА СТОМАНОБЕТОННА СГРАДА – 

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ 
 

Станислав Цветков1, Рафаил Рафаилов2 

 

 

 

DESIGN OF A HIGH R.C. BUILDING – 

PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

Stanislav Tsvetkov1, Rafail Rafailov2 

 

Abstract: 

The report examines the stages of the modal analysis of a high administrative building with 12 

overground and 2 underground floors, with a total built-up area of 22660 m2. For the report, the 

decisions are 3 in number. The first solution is a wall construction system with reinforced 

concrete cores to the staircase and elevators and structural walls (washers). Concentration in 

the middle of the vertical elements is extremely unfavorable due to the large area of the floor 

slabs – 1416 m2, with a maximum distance between columns – 10,80 m. The second solution is a 

mixed system - the development of a frame construction, while retaining vertical elements from 

the first solution. Once again, the results obtained are unsatisfactory. The third solution is an 

addition to the second solution, adding vertical steel X-links on the facades. The results meet the 

requirements of the standards for design and postulates of Dynamic of the Building Structures. 

Schemes and drawings of the vertical constructive elements are given, as well as information on 

connections (variants) between steel and reinforced concrete. Information is given for: 

Dimensions of elements, materials and impacts. Schemes of the vertical elements are shown 

schematically in the relevant solutions. Analyzes were performed with the Tower 7 software. The 

seismic analysis is spectral according to Eurocode 8. 

Keywords: 

Modal Analysis, Constructive Systems, Eurocode 8. 
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DESIGN OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE SYSTEM 

IN HOTEL COMPLEX 
 

Yanislava Valkova1 

 

Abstract: 

The article discusses the peculiarities of designing the water supply and sewerage system of 

hotel complexes. The design stages are analyzed and a design solution for a particular site is 

presented. There are presented technical solutions and details for specific elements of the 

building installations. As a result, a design model of such objects is proposed. 
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Building Water Supply System, Building Sewer System, Hotel Complex. 
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