СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ОТ ОБЕМНИ КЛЕТКИ
ЗА НИСКОЕТАЖНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Юлия ИЛИЕВА1
РЕЗЮМЕ
Сглобяемите строителни системи, част от които са и строителните системи от обемни клетки,
са доказали своята ефективност. В наши дни използването на модулните технологии
значително нарасна, защото те предлагат елементи и конструкции с подобрено качество и
точност на изпълнението, характеризиращи се с висока степен на заводска завършеност.
Довършителните работи са сведени до минимум. Пести се време за изграждане поради бързия
монтаж на сградните конструкции. Модулните технологииизискват по-малък брой работници
на местостроежа и представляват по-екологично решение в сравнение с конвенционалните
методи на строителство.Строителните системи от обемни клетки се използват както за
нискоетажни сгради, така и за многоетажни сгради.Те позволяват създаването на разнообразни
обемни форми. Клетките са едроразмерни пространствени елементи, които включват носеща
конструкция, ограждаща конструкция, инсталации и оборудване. Целта на настоящата статия е
да изследва съвременните строителни системи от обемни клетки за нискоетажни жилищни
сгради. За да се намали обемът на доклада, обект на изследване са само леките обемни модули.
Избрани реализации на проекти от този вид са показани и анализирани. Основните групи
сглобяеми модулни строителни системи са систематизирани според техните конструктивни
характеристики. Специално внимание е обърнато и наелементите, от които са съставени.За
изгражданена нискоетажни жилищни сгради се използват три вида обемните клетки според
степента им на затвореност: четиристранно затворени; частично отворени и изцяло отворени. В
зависимост от своя размер модулите могат да представляват части от едно помещение, едно
помещение или група от свързани помещения (две или повече помещения, цяло жилище или
сграда). Съобразно своята функция обемните клетки могат да бъдат: с основно предназначение
за обитаване; със спомагателно и обслужващо предназначение; с предназначение да
осъществяват вертикалната комуникация в сградата; балкони и други.Те могат и да съчетават
две или повече основни предназначения. В зависимост от своята конструктивна
функцияобемните клетки могат да бъдат носещи или самоносещи се. Модулите могат да бъдат
изпълнени и от употребявани транспортни контейнери. Съвременните строителни системи от
обемни клетки за нискоетажни жилищни сгради включват: модулни жилищни сгради от една
обемна клетка; модулни жилищни сгради от две или повече обемни клетки; модулни жилищни
сгради от две или повече обемни клетки и използване на допълнителни ограждащи
конструкции и елементи на сградата. Клетките могат да се подреждат плътно една до
другаи/или една върху другас цялостно или частично застъпване или да бъдат разположени на
разстояние една от друга, така че да се създават отворени пространства между тях.
Занискоетажните жилищни сгради от обемни клеткине са характерни приемни структури в
завършен вид, в които допълнително се „влагат” жилищните клетки.Строителните системи от
леки обемни клетки проявяват устойчива линия на еволюция и имат голям потенциал за
бъдещо усъвършенстване в архитектурен и технически аспект.
Ключови думи:сглобяеми модулнистроителни системи; леки обемни клетки; нискоетажни
жилищни сгради; архитектура
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1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Еволюцията в развитието на строителните системи от обемни клетки е тясно свързана с
историята на сглобяемото строителство. Недостигът на жилища по време на масовите миграции
и колонизации, както и следвоенните периоди, дават тласък в развитието на този вид
технологии и те претърпяват разцвет през 50-те и 60-те години на XX век. Строителните
системи от обемни клетки са доказали своята ефективност. Модулите им са с подобрено
качество и точност на изпълнението, характеризират се с висока степен на заводска
завършеност, довършителните работи са сведени до минимум, пести се време за изграждане
поради бързия монтаж на сградните конструкции, изискват по-малък брой работници на
местостроежа и представляват по-екологично решение в сравнение с конвенционалните методи
на строителството. Lawson и колектив [16] отбелязват, че модулното строителство може да
намали загубите на строителната площадка до 70 процента в сравнение с интензивните методи
за строителството. Обемните клетки могат да бъдат рециклирани и повторно използвани.
Съществуват неоспорими доказателства, че модулното строителство е по-ефективно при
посрещане на жилищните нужди на населението в сравнение с традиционните методи на
строителството [17]. В наши дни по отношение на сглобяемите елементи не е необходимо
строго типизиране и унифициране (както в миналото) на размерите, работи се по
поръчковиспецификации [10]. Строителните системи от обемни клетки позволяват създаването
на разнообразни обемни форми [6]. Конструктивните особености на модулната строителна
система оказват влияние върху архитектурната визия и концепция на сградата [6]. Резултатите
от енергийния анализ на прототипен модел на еднофамилна къща тип „бунгало“, изпълнена с
готови модули и дървена носеща конструкция, показват, че при „опаковането“ на тези сгради с
изолацияпрез летния сезон в периода от началото на месец май до края на месец септември
няма необходимост от принудително охлаждане, особено при подходяща слънцезащита на
прозорците[5]. Нуждата от отопление през останалата част от годината е също незначителна
във варианта с изолация 20 cm, като тя може да бъде задоволена от уред с мощност около 700W
дори и в най-студените месеци[5].Въпреки предимствата на модулното строителство, частният
сектор все още разчитадо голяма степен на традиционните методи за изграждане на място. Като
недостатъци на строителните системи от обемни клетки могат да се отбележат управлението на
проекта и координацията на всички аспекти на проекта,трудностите при транспортирането,
необходимостта от строители и технически ръководители с по-високо ниво на умения и опит,
както и по-високите първоначалниразходи [13].
Днес сглобяемите модулни структурни намират приложение за изграждане на сгради от
клетъчен тип с повтарящи се единици. Това могат да бъдат еднофамилни или многофамилни
жилища, студентски общежития, хотели, училища, детски градини, болници, офиси, паркова
мебел и паркови аксесоари [4]и други. Строителните системи от обемни клетки се използват
както за нискоетажни сгради, така и за многоетажни сгради. Те показват задоволително
поведение при статично и динамично въздействие, при временни и постоянни натоварвания
[11].Наблюдава се тенденция тази форма на строителството да се прилага и за жилищни
сградина повече от 12 етажа [15].Социалният ефект от приложението на леки обемни клетки за
изграждане на еднофамилни жилищни сгради се засилва от цялостната организация на средата
на обитаване [1] в зоната - благоустройство, озеленяване, транспортно успокоени улици[2],
публични пространства, места за социални контакти. Съвременните практики за обновяване на
жилищни зони са добре познати на българските специалисти [8, 9].
Модулните сгради се състоят от фабрично изработени компоненти и единици (наречени
клетки/модули), които се транспортират и сглобяват на място за да образуват дадена
сграда.Клетките като едроразмерни пространствени елементи включват носеща конструкция,
ограждаща конструкция, инсталации и оборудване [3]. Сградите от обемни клетки не трябва да
се бъркат с мобилните сгради. Първите са създадени като постоянни постройки, прикрепени
към конструкции и основи [20]. За разлика от мобилните сгради, те не стъпват на колела или на
временни подпори.

В зависимост от материалите, от които са изградени и теглото им обемните клетки са тежки
(стоманобетонни) и леки. Носещата конструкция на леките модули е предимно от стомана или
от дърво. Дървото предлага богати възможности за архитектурните решения, като техническият
напредък благоприятства максимално редуцирането на недостатъците на материала [7].Днес
учените изследват възможностите на пластмасите, подсилени със стъклени влакна, известни
като FRP (FiberReinforcedPlastics), да заменят традиционните материали в сглобяемото
строителство.
Целта на настоящата статия е да изследва съвременните строителни системи от обемни клетки
за нискоетажни жилищни сгради. За да се намали обемът на доклада, обект на изследване са
само леките обемни модули. Избрани реализации на проекти от този вид са показани и
анализирани. Основните групи сглобяеми модулни строителни системи са систематизирани
според техните конструктивни характеристики. Специално внимание е обърнато и
наелементите, от които са съставени.
2.

РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРОЕКТИ

На фиг. 1 е представена еднофамилна жилищна сграда от една обемна клетка, изпълнена от
“Ma” Williams[16]. Къщата е едноетажна и се състои от три спални, дневна, трапезария,
кухненски бокс и необходимите санитарни помещения.Тя е изцяло изготвена в заводски
условия с включени електрически,водопроводни, OV и други инсталации, както и изпълнени
довършителни работи.

а)

б)

Фиг. 1. Еднофамилна жилищна сграда от една обемна клетка: а) разпределение кота±0.00; б)
общ поглед към сградата[16]
Изобразената на фиг. 2 къща близнак е построена в Gallions Reach, Newham, Лондон от Ilke
Homes[10].Строежът е завършен през май 2017 година. Всяка една от сградите е изградена от
две обемни клетки с разгъната застроена площ 80 m2. Скатният покрив е част от клетката на
второ ниво.Обемните модули пристигат на обекта в напълно завършен вид (екстериорно и
интериорно), като довършителни работи, които се изпълняват на местостроежа са минимални.
Това прави възможен монтажът на четири до осем къщи на ден.
Представената на фиг. 3 еднофамилна жилищна сграда Z6 се намира вSanta Monica, California,
САЩ. Тя е проектирана от Ray Kappeархитекти. Строежът е завършен през август 2006 година.
Сградата е с разгъната застроена площ 230 m2.Къщата е двуетажна и се състои от четири
спални, дневна, трапезария, кухняи необходимите санитарни помещения. Тя е изградена от
единадесет обемни клетки, които са монтирани на местостроежа в рамките на тринадесет часа.
Приложени са съвременни енергоефективни технологии. С цел създаване на гъвкава
планировка са използвани мобилни преградни стени. Интериорните и екстериорни
пространства на къщата са свързани чрез богато остъкляване. [19]

а)

б)

Фиг. 2. Къща близнак от четири обемни клетки, Gallions Reach, Newham, Лондон: а) сградата по
време на строителството; б) сградата след завършване на строителството [12]

а)

б)

в)

г)

Фиг. 3. Еднофамилна жилищна сграда Z6, Santa Monica, California, САЩ: а) разпределение на
първи етаж; б) разпределение на втори етаж; в) общ поглед към сградата; г) поглед към
вътрешното интериорно пространство[19]
На фиг. 4 е представена еднофамилна жилищна сграда, която се намира в Sainte-Adèle, Quebec,
Канада. Тя е изградена от четири транспортни контейнера по идея на арх. Claudie
Dubreuil.Сградата е с разгъната застроена площ 178 m2.Къщата е двуетажна и се състои от две

спални, дневна, кухня и необходимите санитарни помещения. Фасадните стени са
топлоизолирани отвън,като по този начин се пресъздава облика но сградите, изпълнени по
традиционните строителни методи. [21]

а)

б)

в)

Фиг. 4. Еднофамилна жилищна сграда от четири транспортни контейнера,Sainte-Adèle,
Quebec, Канада: а) разпределениена първи етаж; б) разпределение на втори етаж; в)общ
поглед към сградата[21]
Архитектът Maria José Trejos проектира представената на фиг. 5 еднофамилна жилищна сграда
като използва осем транспортни контейнера. Сградата е с разгъната застроена площ 400 m2.
Създадено е вътрешно интериорно пространство с височина през двата етажа на къщата, което
е покрито със самостоятелна покривна конструкция. Дневната зона е богато остъклена.[21]

а)

б)

Фиг. 5.Еднофамилна жилищна сграда от осем транспортни контейнера, арх. Maria José
Trejos: а)общ поглед към сградата; б) поглед към вътрешното интериорно пространство [21]
3.

АНАЛИЗ

3.1.

Видове обемни клетки

Според степента си на затвореност обемните клетки могат да бъдат три вида: четиристранно
затворени; частично отворени и изцяло отворени.
-

Четиристранно затворени обемни клетки;

Четиристранно затворени обемни клетки обособяват пространство с четири странични
ограждащи повърхности. Те изграждат клетъчни структури. Четиристранно затворените
обемни клетки не дават възможност за гъвкави функционални планировки и разнообразни
обемно-пространствени решения на композиционните единици. Те са подходящи основно за
жилищните сгради. Този вид конструкция се характеризира с носещи стени, които са

проектирани да поемат и предават вертикалните товари от модулите по-горе, както и
хоризонталните въздействия от вятър и земетръс. Модулите се произвеждат от равнинни
панели - подови, стенни и тавански. Към този вид обемни елементи могат да бъдат отнесени и
вариантите тип „калпак“ и тип „чаша“. Тип „калпак“ представлява затворена кутия, състояща
се от четири стени и таван, която се съединява към предварително изготвен подов панел с
помощта на съответните свързващи части [3]. Подовият панел може да бъде с дължина поголяма от този на обемния елемент, като по този начин може да се образува балкон, лоджия или
вътрешен коридор. Тип „чаша“ представлява също затворена кутия, но се състои от четири
стени и под, като таванският панел допълнително се съединява с помощта на свързващи части
[3].
-

Частично отворени обемни клетки;

Частично отворените обемни клеткимогат да бъдат описаникаточетиристранно затворени
обемни клеткис частично отворени страни чрез използване на ъглови и междинни опори, както
и чрез добавяне на греда, на която да стъпи подовият панел.Основното предимство на частично
отворените модули в сравнение счетиристранно затворените е, че първите предоставят
възможност за създаване на по-широки пространства при групиране на две или повече обемни
клетки. Към тази група обемниклетки спадат следните подвидове - тип „тръба“, тип „легнала
чаша“ и тип „сегмент“. Тип „тръба“се изпълнява с две надлъжни стени, пода и тавана, без
челни страни (фасадна или вътрешна)[3]. От фасадната си страна тези обемни клетки могат да
бъдат изпълнени от различни материали, да бъдат различно остъклени с окачени фасадни
стени, което би обогатило архитектурния образ на сградите [3]. Тип „легнала
чаша“представлява „тръба“, която е с размери на стая и има една вътрешната надлъжна стена,
изпълнена заедно с двете напречни стени, пода и тавана [3]. Тип „сегмент“се състои от под,
таван и две напречни стени.
-

Изцяло отворениобемни клетки.

Изцяло отворените обемни клетки (обемни клетки с ъглови опори) имат напълно отворени
страни.Товарите се предават чрез гредите, на които стъпва подовият панел, на ъгловите
опори.Най-важното им предимство пред предходните два вида е, че в този случай модулите
могат да бъдат поставени един до друг и/или един над друг за да създават по-големи отворени
пространства. Ние вече не сме ограничени в създаването само на пространства от клетъчен тип.
В зависимост от своя размер модулите могат да представляват части от едно помещение, едно
помещение или група от свързани помещения (две или повече помещения, цяло жилище или
сграда). Колкото по-малки са обемните клетки, толкова повече планировъчни
възможностипредоставят чрез различните начини на тяхното съчетаване. От друга страна,
когато използваме по-големи модули, ние съкращаваме времето за изграждане на сградите.
Съобразно своята функция обемните клетки могат да бъдат: с основно предназначение за
обитаване (дневни, спални, детски стаи, кабинети, трапезарии); със спомагателно и
обслужващо предназначение (помещения за подготовка на храна – кухни, кухни-трапезарии,
кухненски бокс; помещения за санитарно-хигиенно обслужване – бани, тоалетни, банитоалетни; помещения за домакински дейности – пране, сушене, гладене; складови помещения –
дрешници, килери и др.); с предназначение да осъществяват вертикалната комуникация в
сградата; балкони и други. Те могат и да съчетават две или повече основни предназначения.
Взависимостотсвоятаконструктивнафункцияобемнитеклеткимогатдабъдатносещиилисамоносе
щисе. Носещите от своя страна могат да използват ограждащите си стени и/илиъглови и
междинни опори за поемане на гравитационните товари. Когатомодулитесасносещиограждащи
стени, те се разполагат един над друг чрез вертикално подравняване на тези стени за да
осигурят прав път на предаване на вертикалните товари по цялата височина на сградата.При
използване на опори, последните също трябва да бъдат подравнени вертикално по цялата
височина на сградата. За разлика относещите обемниклетки, самоносещитесене са проектирани
да поемат външни товари, различни от собственото им тегло и въздействията, които се
появявят
по
време
на
транспорта
и
монтажа.
Тестъпватдиректнонаподова
илинаотделнаконструкция.

Типичните размери на обемнитеклетки са: ширина (по вътрешни размери) от 3.30m до 3.60m и
дължина от 6 m до 9 m. Такъв модул е с площ от 25m2 до 35m2. Максималната допустима
ширината на модулите е 4.2 m поради изискванията за транспортиране им по повечето пътища.
Модулите могат да бъдат изпълнени и от употребявани стоманени транспортни контейнери.
Стандартните контейнери по ISO са с ширина, дължина и височинакато външни размери
съответно 2.438/6.058/2.591m, 2.438/12.192/2.591m и 2.438/13.716/2.896 m[14].През последните
няколко години те намират все по-голямо приложение в строителството поради присъщата им
здравина, експлоатационна годност, широка наличност и цена.
3.2.

Видове строителни системи от обемни клетки

Съвременните строителни системи от обемни клетки за нискоетажни жилищни сгради
включват: модулни жилищни сгради от една обемна клетка; модулни жилищни сгради от две
или повече обемни клетки; модулни жилищни сгради от две или повече обемни клетки и
използване на допълнителни ограждащи конструкции и елементи на сградата.Основната
характеристика намодулните жилищни сгради от една обемна клетка(фиг. 1) е пълната им
сглобяемост в заводски условия. Пестисевремезатранспортимонтаж. Модулите могат да бъдат с
дървена или с метална конструкция. Използват се също и готови транспортни контейнери.
Жилищнитесградиотдвеилиповечеобемниклетки(фиг. 2, 3) изискват допълнително подреждане
на модулите. Клетките могат да се разполагат плътно една до друга и/или една върху друга с
цялостно или частично застъпване. Тази система позволява изграждането на многоетажни
сгради, както и предлага неограничени дизайнерски възможности.Модулите обикновено са с
метална конструкция, но магат да бъдат и с дървена конструкция, както и готови транспортни
контейнери(фиг. 4). При тази строителна система се получава дублиране на стените на
обемните клетки.Модулите при жилищните сгради от две или повече обемни клетки и
използване на допълнителни ограждащи конструкции и елементи на сградата(фиг. 5)могат да
бъдат разположени на разстояние една от друга, така че да се създават отворени пространства
между тях.За нискоетажните жилищни сгради от обемни клетки не са характерни приемни
структури в завършен вид, в които допълнително се „влагат” жилищните клетки.
4.

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Строителните системи от леки обемни клетки могат да се използват както за нискоетажни
жилищни сгради, така и за многоетажни структури.Те позволяват създаването на разнообразни
архитектурни форми.За изграждането на нискоетажни жилищни сгради се използват три
видаобемните клетки според степента си на затвореност:четиристранно затворени; частично
отворени и изцяло отворени. В зависимост от своя размер модулите могат да представляват
части от едно помещение, едно помещение или група от свързани помещения(две или повече
помещения, цяло жилище или сграда). Съобразно своята функцияобемните клетки могат да
бъдат:с основно предназначение за обитаване; със спомагателно и обслужващо
предназначение; с предназначение да осъществяват вертикалната комуникация в
сградата;балкони и други. Те могат и да съчетават две или повече основни предназначения.В
зависимост от своята конструктивна функция обемните клетки могат да бъдат носещи и
самоносещи се. Модулите могат да бъдат изпълнени и от употребявани транспортни
контейнери. Съвременните строителни системи от обемни клетки за нискоетажни жилищни
сгради включват: модулни жилищни сгради от една обемна клетка;модулни жилищни сгради от
две или повече обемни клетки;модулни жилищни сгради от две или повече обемни клетки и
използване на допълнителни ограждащи конструкции и елементи на сградата.За тях не са
характерни приемни структури в завършен вид, в които допълнително се „влагат”жилищните
клетки.Устойчивостта на конструкцията, както и поемането на всички действащи вертикални и
хоризонтални товари се осигурява от обемните модули. Клетките могат да се подреждат плътно
една до другаи/или една върху друга с цялостно или частично застъпване или да бъдат
разположени на разстояние една от друга, така че да се създават отворени пространства между
тях. Строителните системи от леки обемни клетки проявяват устойчива линия на еволюция и
имат голям потенциал за бъдещо усъвършенстване в архитектурен и технически аспект.

ПРИЗНАВАНИЯ
Авторът изказва благодарности наВСУ „Л. Каравелов”за финансовата подкрепа за участие в
конференцията.В статията са представени част от резултатитепо научно-изследователския
проект:„Строителни системи за жилищни сгради от леки обемни клетки ” във вуза.
ПРЕПРАТКИ
[1] Борисов Б., Тенденции в структурното развитие на големите градове и системата на
обществените им центрове” /по примера на гр. София /.
[2] Борисов Б., Градоустройството на Самоков, София, Авангард Прима, 2015, ISBN 978-619160-462-3, 139 с.
[3] Вачев Д., Р. Малчев, П. Софиянски, В. Тодоров, С. Паскалев, Л. Марангозов, И. Янков,
Обществени сгради от леки обемни елементи, Издателство „Техника“ – София, 1978.
[4] Власарев Д., Функционално-естетическа роля на зелената система в промишлените
територии, Първо издание, ВСУ „Л. Каравелов“, София, 2019, ISBN: 978-954-331-106-4.
[5] Жекова Ц., Енергоефективни строителни технологии и проектиране, ИК „Геа-принт“
Варна, 2019, ISВN 978-619-184-025-0.
[6] Илиева Ю., Генезис и развитие на строителните системи за жилищни сгради от леки
обемни клетки, В: Доклади Годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил
Левски“, Велико Търново, 27-28 юни 2019 г., научно направление „Технически науки“,
стр. 1777-1783, ISSN: 2367-7481.
[7] Манчева-Велкова Б., Ст. Цветков, Актуални архитектурно-конструктивни решения на
аграрни сгради, ВСУ „Любен Каравелов“ – София, Архитектурен факултет, София, 2017.
[8] Сотирова П., Съвременни практики за обновяване на жилищни зони в условията на
транспортно успокояване, В: Сборник доклади на XIV Международна научна конференция
ВСУ' 2014, том 3, София, 5 -6 юни 2014, ISSN: 1314-071X, стр. 9-14.
[9] Сотирова П., Градска мобилност и транспортна инфраструктура, УАСГ, София, 2018,
ISBN 978-954-724-117-6.
[10] Цветков С., Конструктори за строителни инженери – сглобяемите едноетажни сгради от
стоманобетонни елементи, Първо издание, ВСУ „Любен Каравелов“, София, 2019, ISBN:
978-954-331-103-3.
[11] Ferdousa W. et al., New Advancements, Challenges and Opportunities of Multi-Storey Modular
Buildings – A State of the Art Review, Engineering Structures 183, 2019, pp. 883–893.
[12] Ilke Homes, https://ilkehomes.co.uk/gallery/.
[13] KamaliM., K. Hewage, Life Cycle Performance of Modular Buildings: A Critical Review,
Renewable and Sustainable Energy Reviews 62, 2016, pp. 1171-1183.
[14] Kotnik J., New Container Architecture. Architect Design Guide + 30 Case Studies, Links
Books,Barcelona, Spain, 2013.
[15] Lawson M., Design of High-Rise Modular Open Buildings, O&SB2010 “Open and Sustainable
Building” – Chica, Elguezabal, Meno & Amundarain (Eds.), Labein -TECNALIA, 2010.
[16] LawsonM.etal., Application of Modular Construction in High-Rise Buildings, Journal of
Architectural Engineering© ASCE, June2012, pp. 148-154.
[17] Lawson M., R.Ogden, C.Goodier, Design in Modular Construction, CRC Press. London, 2014.
[18] “Ma” Williams, https://www.mawilliamshomes.com/.
[19] The American Institute of Architects, https://www.aiatopten.org/node/136.
[20] TraceyD., Shunning Prefab Preconceptions. REALTORMag, November2016.
[21] Wallace V., www.containerhome.info.

