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Abstract: 

In this paper the main details for implementation of connections between the elements of large-

panel prefabricated residential buildings system Bs-69-Sf are presented. Based on the analysis of 

archival documentation and review of technical documents and papers are systematized typical  

details  of joints between wall panels, floor panels, facade panels, connections at the stairwells, 

connections between roof frames, cornice panels, etc. The requirements for the positioning of the 

individual joints, connections and connections parts, the lengths of the overlap of the reinforcing 

bars, the requirements for the welding, etc. are given. Based on the analyzes, specific 

conclusions have been formulated regarding the specifics of the various joints and connections 

of large-panel buildings made according to the Bs-69-Sf system. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Съединенията в едропанелните жилищни сгради (ЕПЖС) свързват отделните 

елементи в единна пространствена конструкция и осигуряват съвместваната им работа 

при поемане на хоризонталните и вертикалните въздействия [1]. Те осигуряват също 
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необходимата носимоспособност, пространствена коравина и устойчивост на отделните й 

части при монтажни и експлоатационни натоварвания и въздействия. Съединенията 

трябва да имат носеща способност, която позволява да поемат и предадат възникналите 

усилия по време на изпълението и експлоатацията на сградите вследствие натоварванията, 

въздействията и отклоненията в размерите или в положението на елементите [2]. 

Проектирането и изпълнението на съединенията при едропанелните сгради са се 

извършвали съгласно изискванията на действащите нормативни документи [3,4]. У нас са 

извършвани редица изследвания, свързани както с определяне поведението на 

съединенията при ЕПЖС и последващото им внедряване в строителната практика [5-9], 

така и с определянето на актуалното им състояние след определен период на експлоатация 

[10,11]. Целенасочени изследвания върху проблемите при съединенията между 

елементите на едропанелните сгради се извършват и в други държави, в които е 

разпространено тяхното използване [12-14]. 

За качественото конструктивно обследване и последващо обновяване на ЕПЖС е 

необходимо познаването на детайлите, връзките и съединенията,  характерни за този тип 

сгради. В техническата литература са дадени някои характерни детайли за изпълнение на 

съединения между елементите на ЕПЖС изпълнени по система Бс-69-Сф - подови панели, 

вътрешни стенни панели, носещи вътрешни стенни панели и др. [15-17]. Въпреки това  

липсва по-пълна информация за конструктивните особености на съединенията и връзките, 

в т.ч. и при тези, които служат за връзка между носещи и неносещи панели и елементи. 

Целта на настоящия доклад е да се систематизират и анализират спецификите на 

основните съединения при ЕПЖС, изпълнени по една от най-прилаганите у нас системи 

Бс-69-Сф. В изложението по-долу са използвани основно данни от архивна проектна 

документация за изпълнение на сгради по тази система [18].  

Следва да се има предвид, че в зависимост от конкретното проектно решение са 

възможни детайли и решения различни от тези, представени в настоящия доклад, в т.ч. по 

отношение на дължината на заварката, катета на заваръчния шев, класа на бетона, 

конструирането на съединенията и връзките и др. Броят и размерите на съединенията 

между носещите панели се определят по изчисление. Площта на напречното сечение и 

съответно диаметъра на армировъчните пръти, също се изчисляват индивидуално и са 

предмет на конкретнa проектнa разработка [1,17]. 

 

2. ВИДОВЕ СЪЕДИНЕНИЯ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ  

Според предназначението си съединенията между панелите на безскелетно-

панелните сгради могат условно да се разделят на два типа: 

- съединения между неносещи панели или между носещи и неносещи панели; 

- съединения между носещи панели. 

Първия тип съединения са по-скоро конструктивни, тъй като те служат за 

присъединяване на един елемент към друг без особени изисквания за якост и 

деформативност.  

Вторият вид съединения са особено важни, тъй като чрез тях се гарантира 

сигурността на конструкцията на ЕПЖС. Тези съединения свързват отделните елементи 

на конструкцията в единна пространствена система и осигуряват необходимата якост, 

коравина и устойчивост на безскелетно-панелната сграда и на съставните й части при 

действието на монтажни и експлоатационни натоварвания и въздействия [17]. 

Съединенията трябва да отговарят на изискванията по отношение  на носеща 

способност, коравина, непроницаемост на въздух, дъжд и сняг, топлинна изолация срещу 

корозия, огнеустойчивост и др [1]. 
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Стоманените съединения биват еластични, когато са изпълнени от обла 

армировъчна стомана, и корави – от профилна стомана. Съединенията между носещите 

панели са еластични, като се изпълняват посредством заваряване на излизащите от 

съседните елементи армировъчни пръти в даден възел или чрез накладки от обла стомана. 

Диаметърът на армировъчната стомана, дължината на заварката и катетът на шева, и 

класът на бетона са в съответствие с конструктивните детайли към проекта. Полагането на 

бетона за бетонните съединения се изпълнява след заваряването на металните съединения 

и тяхното приемане. Самото приемане е съгласно изискванията на действащите към дата 

на строителството документи (Правилник за капитално строителство) [2].  

 

2. ХАРАКТЕРНИ КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ И СЪЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ 

НОСЕЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА СГРАДАТА 

2.1. Съединения между вътрешни носещи стенни панели 

При съединяване на стенните панели се образуват вертикални и хоризонтални 

дюбелни съединения (фуги). В тях възникват опънни, натискови и тангенциални 

напрежения. Вертикалното съединение се армира като стоманобетонна колонка (фиг.1).   

 

 

Фигура 1. Армиране на вертикални съединения между вътрешни стенни                     

панели (вертикални фуги) 
1 - Стенен панел, 2 - Подов панел, 3 - Чакащи железа от стенния панел, 4 - Вертикална и 

хоризонтална армировка от връзката, 5 - Заливка от филцов бетон, 6 - Ел. заварка  
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Вертикалното съединение при кръстосване на четири вътрешни панела се оформя 

като стоманобетонна колонка. Чакащите железа от панелите се свързват с помощта на 

допълнителни пръти - накладки (вж. фиг. 2).  

 

 

Фигура 2. Съединение при четири вътрешни стенни панела 
1 - Стенни панели, 2 - Хоризонтални връзки от панела, 3 - Накладки ф16х330, 4 - Вертикални 

железа N/ф, 5 - Заливка филцов бетон М200, 6 - Ел. заварка hw=6mm, lw=60mm 

 

 

Съединенията на носещите стенни панели в хоризонталните фуги (фиг. 3) се 

изчисляват и оразмеряват за натоварвания, предизвикани в тях от огъващи моменти, 

нормални сили и напречни сили, действащи в съответната хоризонтална фуга. В 

зависимост от мястото на съединението в хоризонталната фуга и от натоварването им, те 

са натоварени на чисто срязване, на срязване и натиск или на срязване и опън. 

Съединенията в хоризонталните фуги, масово прилагани у нас, са армирани дюбели, 

натоварени с нормални и напречни сили, които подлежат на конкретни изчисления в три 

варианта, подробно дискутирани в [17]. 
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Фигура 3. Съединение между вътрешни стенни панели (хоризонтална фуга) 
1 - Ел. заварка lw=140mm, 2 - Вертикални пръти от панелите, 3 - Стенен панел, 

4 - Подов панел 

 

 Горния ръб на монолитните сутеренни стени се оформя подобно на стенните 

панели. Връзката на сутеренните стени и панелите се осъществява чрез заваряване на 

чакащите железа заложени в тях (фиг. 4). При изпълнението на монолитните стени, 

долната част на дюбелното съединение се изпълнява чрез дървени вложки, монтирани в 

кофража преди бетонирането. 

 

 

Фигура 4. Съединение (връзка) между сутеренна стена и вътрешен стенен панел 
1 - Пръти от вертикалната връзка на стенния панел, 2 - Пръти от сутеренната стена , 3 - Стенен 

панел, 4 - Сутеренна стена, 5 - Подов панел 
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2.2. Съединения между подовите панели 

 Съединението между два подови панела се осъществява чрез завяряване на 

допълнителни пръти (накладки) към чакащи железа от панелите (вж. фиг. 5).  

 

Фигура 5. Съединение (връзка) на два подови панела по дългата им страна 
1 - Подов панел, 2 - Вътрешен стенен панел, 3 - Накладки ф16х220, 4 - Ел. заварка hw=8mm, 

lw=100mm 

 

 

Когато подовия панел е само един, както например при отвора за стълбището, той се 

захваща към стенния панел с примкообразна вложка – фиг. 6.  

 

Фигура 6. Връзка между хоризонтаен подов панел и вертикален стенен панел при 

стълбището 
1 - Стенен панели, 2 - Подов панел, 3 - Вложка ф16х280, 4 - Кука от подовия панел, 5 - Заливка 
филцов бетон , 6 - Фиба от подовия панел, 7 - Ел. заварка hw=8mm, lw=min 50mm 

 

371



 XI International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ , Sept. 10-12, 2020, Varna, Bulgaria 

 

Подобна е и връзката между калканните фасадни панели и подовите панели. 

Фасадните панели се свързват с помощта на заварени вложки към чакащите железа на 

панелите. Подовият панел се захваща към тях с с фиба от армировъчна стомана (вж. 

фиг.7). 

 
Фигура 7. Съединение между фасадни калканни панели и подовите панели  

1 - Калканен фасаден панел, 2 - Подов панел , 3 - Армировка от фасадния панел, 4 - Вложка 
ф16х320, 5 - Вложка (фиба) ф16х390, 6 - Ел. заварка hw=9 mm, lw=150mm, 7 - Ел. заварка hw=9 mm, 

lw=100mm 

 

3. КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ И СЪЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ НЕНОСЕЩИТЕ 

ЕЛЕМЕНТИ НА СГРАДАТА 

3.1.  Връзки на фасадните панели 

Връзката между неносещия фасаден панел и фасадната греда се осъществява чрез 

заваряване на закладни части (фиг. 8). Във фугата между тях се поставя накладка с 

необходимия диаметър. Фасадния панел се захваща към подовия отново чрез заваряване 

закладните части.  

 
 Фигура 8. Връзка между фасаден панел, фасадна греда и подов панел 

1 - Фасаден панел, 2 - Фасадна греда, 3 - Накладка ф12х80мм, 4 - Ел. заварка hw=6mm, lw=80mm,  

5 - Накладка ф10х100mm, 6 – Заварка hw=8mm, lw=100mm, 7 - Подов панел 
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Фигура 9. Разположение на връзките (закладните части) във фасадната греда 

 

 

 
Фигура 10. Връзки (закладни части) във фасадната греда 

1 - 1ф8х800, 2 - 1ф8х710, 3 - 1ф6х160, 4 - L50/50/5, 5 -Двустранна ел. заварка hw = 4mm, lw = 60mm, 

6 - 1ф8х760, 7 - 1ф8х700, 8 - 110/60/5, 9 - Двустранна ел. заварка hw=4mm, lw=80mm, 10 - Долни 

железа от скелета 3N20, 11 - 260/60/5, 12 - ел. заварка hw=4mm, lw=60mm 
 

3.2. Други характерни връзки и детайли 

3.2.1. Връзка между стълбищно рамо и стълбищна площадка 

Във фугата между двата елемента се поставя вложка, с диаметър съответстващ на 

действителната фуга. Закладните части от двата елемента се заваряват към закладната 

част. Фугата се запълва с циментов разтвор М200.  

 
Фигура 11. Връзка между стълбищно рамо и стълбищна площадка 

1 - Стълбищна площадка , 2 - Стълбищно рамо, 3 - Вложка според действителната фуга, но min 

ф20х100, 4 - Ел. заварка hw=6mm, lw=100mm, 5 - Заливка цим. р-р М200 
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3.2.2. Окачване на разпределителните стенни санитарни панели 

Разпределителните стенни панели се окачват към вътрешните носещи стенни 

панели. Във фугата между двата панела се поставя вложка – L-профил. Към него се 

заваряват закладните части на панелите.  

 

Фигура 12. Детайл за окачване на разпределителните стенни санитарни панели на 

вътрешните стенни панели (в горния край под подовия панел) 
1 - Вътрешен носещ стенен панел , 2 - Разпределителен панел, 3 - L75х75х5/80, 4 - Ел. заварка 

hw=5mm, lw=60mm, 5 - Ел. заварка hw=5mm, lw=40mm 

 
 

3.2.3. Връзка между покривните рамки  

На фиг. 13 е показана връзката между две перпендикулаярни напречни рамки. В 

едната рамка се залагат чакащи железа – мустаци. Те се заваряват към закладната част на 

другата рамка.  

 

Фигура 13. Връзка между две покривни рамки 
1 - Покривна рамка, 2 - Покривна рамка, 3 - Мустаци ф12, 4 - Ел. заварка hw=4 mm, lw=80 mm 

374



 XI International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ , Sept. 10-12, 2020, Varna, Bulgaria 

 

Корнизните панели се захващат по подобен начин с покривната рамка. Чакащите 

железа (мустаците) от покривната рамка се заваряват към закладната част на главния 

корниз. Самите корнизни панели се свързват помежду си с помощта на накладка, заварена 

към закладните им части (фиг. 14).  

 

Фигура 14. Връзка между корнизен панел и покривна рамка 
1 – Главен корниз, 2 - Покривна рамка, 3 – Накладка ф14х280, 4 – Връзка (закладна част) от 

главния корниз 120/120/5,5 mm – Мустаци от покривната рамка ф12, 6 - Ел. заварка hw=4 mm, 

lw=50 mm,  7 - Ел. заварка hw=4 mm, lw=100 mm 

 

Покривните панели се свързват помежду си чрез заваряване на закладните им части 

с помощта на накладка (вж. фиг 15). Накладката се избира според широчината на 

действителната фуга.  

 

 
Фигура 15. Връзка между покривните панели 

1 – Покривен панел, 2 - Покривна рамка, 3 – Вложка според действителната фуга, но min ф20х100, 

4 - Ел. заварка hw=6 mm, lw=100 mm, 5 – Закладна част от покривния панел 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

При едропанелните жилижни сгради прилагани у нас, съединенията между панелите 

са предмет на конкретни проектни решения и изчисления, базирани на редица научни 

разработки и утвърдени методики. 

В доклада, въз основа на анализ на архивна проектна документация, са 

систематизирани спецификите на основните съединения при ЕПЖС, изпълнени по една от 

най-прилаганите и нас системи Бс-69-Сф.  

Представените решения за съединения и връзки биха могли да се използват при 

обследването на конструкцията и при оценка състоянието на едропанелни сгради, 

изпълнени по система Бс-69-Сф. 

Изложеното в статията може де се използва като първоначална изходна информация, 

но следва да се има предвид, че в зависимост от конкретното проектно решение са налице 

детайли и решения различни от тези, представени в настоящия доклад, в т.ч. по 

отношение на диаметъра на армировъчните пръти, дължината на заварките, катета на 

заваръчния шев, класа на бетона, конструирането на съединенията и връзките и др.  
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