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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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