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Abstract: 

According to the requirements of the regulations in Bulgaria, the implementation of the facade 

scaffolds must comply with the manufacturer's recommendations and the manufacturer's typical 

system configurations. The scaffold system shall comprise a complete set of all the components 

necessary to erect the standard set of the system configurations. In details, this includes the 

necessary vertical and horizontal components, the components required to provide side 

protection, the necessary components for the access method provided, auxiliary components 

such as bridging ledgers, platform extension components etc. Very important also has a pattern, 

indicating the location of the connection of the scaffold to the building structure. In the report, 

the typical system configurations of the most frequently used facade scaffolds are systematized. 

The specific features of each system configurations and scheme of different scaffolds are 

discussed. The requirements for the different types of systems are summarized, depending on the 

type of scaffolds. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Работните скелета се използват предимно при изпълнението на различни видове 

довършителни работи на сгради и съоръжения. Предназначението им е за създаване на 

работни площадки и за предпазване от падане на хора и предмети [1]. Към работните 

скелета спадат и фасадните скелета, като конкретни изисквания към тях са 

регламентирани в редица национални нормативни документи и български държавни 

стандарти. 

Съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи, за извършване на СМР на височина се използват скелета, които имат инструкция 

от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и 

изисквания за безопасна работа [2]. От друга страна, Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места 

и при използване на работното оборудване също регламентира, че за скелетата се 

извършват изчислителни проверки за устойчивостта и стабилността им, когато липсва 

документацията на производителя или в нея не са обхванати замислените структурни 

конфигурации. Такива изчисления могат да не се извършват, когато скелетата се монтират 

при спазване на конфигурациите, предвидени от производителя [3]. 

Стандарта БДС EN 12810-1 „Фасадни скелета от готови елементи. Част 1: 

Изисквания за продуктите” посочва, че производителя следва да декларира стандартен 

набор конфигурации на система за всички компоненти и схеми на анкериране. По смисъла 

на стандарта, под система на скеле се разбира набор от взаимосвързани компоненти, 

предназначени предимно за системата на скеле, и оценен стандартен набор от 

конфигурации на системи, и наръчник за продукта. Конфигурацията на система, 

декларирана от производителя трябва да има: височина, която е между 24 m и 25,5 m в 

зависимост от класа по светла височина на системата и дължината на винтовите пети; 

цялостна платформа и страничната защита; регулируеми опорни пети. Системата за 

фасадно скеле, която е оценена (в т.ч. проектирана и изпитана) успешно, може да се 

използва без допълнително изчисление в рамките на стандартния набор от конфигурации [4].  

Именно с използването на стандартен набор от конфигурации на системи, за които е 

извършено оценяване и сертифициране, може да се гарантира достатъчна устойчивост и 

коравина. Поради тази причина, познаването и коректното прилагане на схемите и 

инструкциите на съответния производител, са обективна предпоставка за безопасна 

експлоатация на фасадните скелета. 

Целта на статията е да се откроят някои специфични изискванията към фасадните 

скелета съгласно действащите стандарти и да бъдат анализирани типови композиционни 

схеми, характерни за прилагани в строителната практика фасадни скелета.  

 

2. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМА ФАСАДНО СКЕЛЕ 

2.1. Типични компоненти на система на фасадно скеле 

Различните съставни части, от които може да се състои едно работно скеле са дадени 

в БДС EN 12811-1 Временни съоръжения за строителство. Част 1: Скелета. 

Експлоатационни изисквания и основно проектиране [5]. Също така, в превода на 

стандарта за пръв път в нашата практика, еднозначно са определени термините, свързани с 

отделните елементи и компоненти на работните и фасадните скелета. Основните елементи 

на работните скелата са илюстрирани на представената по-долу фигура 1. 
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Фигура 1. Примери за типични компоненти на система на фасадно скеле [5]  

( hs – височина на скелето, bs – широчина на отвора на скелето, от център до център на 

стойките, ls - дължина на отвора на скелето, от център до център на стойките;  

hi – разстояние между разположени една над друга хоризонтални равнини; 1 – укрепващ 

елемент във вертикалната равнина (напречен диагонал); 2 – укрепващ елемент в 

хоризонталната равнина; 3 – странична защита; 4 – конзолна подпора; 5 – възел;  

6  – укрепващ елемент във вертикалната равнина (надлъжен диагонал); 7- стойка;  

8 – напречен хоризонтален ригел; 9 – надлъжен хоризонтален ригел; 10 – съединител; 

11- свързващ елемент; 12 – платформа; 13 – конзола; 14 – премостваща греда (ферма);  

15 – опорна пета; 16 – платформен елемент; 17 – хоризонтална рамка; 18 – анкер; 19 – 

вертикална рамка; 20 – оградна конструкция; 21 – основен парапет; 22 – междинен 

парапет; 23 – предпазен борд; 24 – стойка за парапет; 25 – винтова пета. 

2.2. Изисквания, валидни за определени конфигурации на система 

В действащите стандарти са регламентирани и редица конкретни изисквания към 

системите фасадни скелета. Така например, за класовете по широчина на система SW06 и 

SW09 както и за други класове, които се предлагат от производителя, разширенията на 

платформа трябва да могат да се монтират на всяко ниво на платформа по цялата дължина 

на разглежданата конфигурация на система. За непокрити конфигурации на система 

трябва да има възможност за оформяне на зона с височина 3,8 m, свободна от всякакви 

връзки над и под свързано ниво. Това изискване не се прилага в зони на конфигурации на 

система, където има допълнителни компоненти, например премостващи хоризонтални 

тръби [4]. 

В БДС EN 12810-1 са дадени и примери за типични схеми на свързване на фасадните 

скелета към конструкцията на сградата или съоръжението (вж. фигура 2). Аналогични 

схеми се препоръчват и в ръководствата за добри практики на водещи професионални 

организации [6]. За предпочитане е зоната между връзките (свързващите елементи / 

анкериращите тръби) да бъде поне два пъти по-голяма от нормалното разстояние между 

работните нива. Свободна от връзки зона се изисква, за да се гарантира, че скелето има 

достатъчна носимоспособност, което е съществена част от проекта. 
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а) б) 

Фигура 2. Примери за типични схеми на свързване (анкериране) на фасадните скелета към 

конструкцията на сградата или съоръжението [4]: (а) шахматна схема на свързване; 

(б) схема на непрекъснато хоризонтално свързване. 

 

3. АНАЛИЗ НА КОНФИГУРАЦИИ И СХЕМИ НА АНКЕРИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ 

ТИПОВЕ ФАСАДНИ СКЕЛЕТА 

Независимо от вида на фасадното скеле, неговата конструкция трябва да дава 

възможност за осигуряване на достатъчна носимоспособност. Пространствената 

устойчивост е необходимо да бъде осигурена както в напречната вертикална равнина 

(перпендикулярно на скелето), така и в надлъжната вертикална равнина (успоредно на 

скелето). В тази връзка, при различните типове скелета се прилагат и съответните 

укрепващи елементи. В тази част на статията са представени някои типови конфигурации 

на фрагменти от фасадни скелета, като акцента е поставен върху носещите елементи на 

скелетата. По-детайлно, спецификата на отделните елементи и компоненти на типовете 

скелета, в т.ч. и тези за странична защита, достъп по височина и други, са разгледани в [7]. 

Необходимо е да се има предвид, че представените на фигурите по-долу типови 

схеми се отнасят за конкретни системи скеле. При проектирането и разработването на 

монтажните схеми е необходим детайлен анализ, с отчитане спецификата както на 

съответния строеж, и на самата система скеле.  

 

3.1. Скелета изпълнени от тръби и съединители (тръбни скелета) 

Носещата конструкция на тръбните скелета се изпълнява от тръби с диаметър 48,3 

mm, с минимална номинална дебелина на стената 3,2 mm [5] и съединители, които следва 

да отговарят на изискванията на БДС EN 74-1 [8]. Устойчивостта на този тип скелета в 

напречната вертикална равнина се осигурява посредством напречни диагонали, които се 

монтират във вертикалните равнини в двата края на скелето и през определен брой полета 

в зависимост от експлоатационните натоварвания [9, 10].  

Изследвания върху тръбните скелета показват, че чрез адекватни конструктивни 

мерки (правилно замрежване с надлъжни и напречни диагонали, и достатъчно 

анкериране), може да се елиминира възможността за загуба на устойчивост и/или аварий 

[11]. В същия труд е установено, че при етажна височина от 2,0m, критичните товари са в 

диапазона от 26 kN до около 32 kN за една вертикална стойка. 

Типична конфигурация (монтажна схема) на секция от фасадно тръбно скеле, с клас 

по натоварване 3, е представена на фигура 3. 
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Фигура 3. Типична конфигурация (схема) на секция от фасадно тръбно скеле с клас по 

натоварване 3 (1 – тръби ф48,3; 2 – диагонали в надлъжната ветикална равнина; 

3 – диагонали в напречната вертикална равнина; 

4 – свързващ елемент (анкериране) към фасадата) 

3.2. Рамкови скелета 

При рамковите скелета, укрепването на конструкцията се осигурява от самите рамки, 

при които повишаването на коравината в напречно направление се реализира чрез 

допълнителни наклонени тръби в зоната на възлите или чрез допълнителни елементи под 

формата на планки със съответните геометрични размери. 

В почти всички сертифицирани и оценени системи, за различните конфигурации на 

покрити и непокрити скелета, производителите препоръчват изпълнението на различни 

типове свързващи елементи (анкери). Те могат да бъдат анкери с нормално свързване 

(свързващите тръби са закрепени само към вътрешната стойка на рамката), анкери с 

двойно свързване (свързващите тръби са закрепени и към вътрешната, и към външната 

стойка на рамката) и „V”-образни анкери. Анкерите с двойно свързване и „V”-образните 

анкери участват в поемането на усилията, които се създават надлъжно на скелето. В тях 

възникват както осови, така и срязващи сили. Специално „V”-образните анкери се 

реализират, като в определени точки, към вертикалните стойки се монтират два свързващи 

елемента (анкериращи тръби) към фасадата. Анкериращите тръби са разположени под 

ъгъл 45о спрямо самата фасада. 

3.2.1. Скелета със затворени ""-образни рамки 

При скелетата със затворени ""-образни рамки, укрепването в надлъжната 

вертикална равнина се реализира с диагонали, монтирани в различна конфигурация. Тя 

може да бъде изпълнена от свързани непрекъснати диагонали (фиг.4) или да бъде от 

свързани диагонали в едно поле – т.нар. „кулов” тип (аналогично на фиг.5).  

Пример за композиционна схема на такъв тип скеле, без предпазна мрежа е 

представен на фиг.4.  
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Фигура 4. Типична конфигурация (схема) на секция от скеле със затворени рамки [12] 

(1 – затворени ""-образни рамки, 2 – диагонали в надлъжната вертикална равнина; 

3– анкери с двойно свързване; 4 – анкери с нормално свързване; 5 – “V”-образни анкери) 

3.2.2. Скелета с отворени "П"-образни рамки  

  

Фигура 5. Конфигурация (схема) на секция 

от скеле с "П"-образни рамки и надлъжно 

укрепване със свързани диагонали в едно 

поле („кулов” тип) [13]. 

Фигура 6. Конфигурация (схема) на секция 

от скеле с "П"-образни рамки и надлъжно 

укрепване с парапетни рамки [14] – 

комбинация от анкери с нормално 

свързване () и „V”-образни анкери. 
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При този тип скелета, са възможни различни варианти за укрепване в напречната и 

надлъжната вертикална равнина. При системата скеле, представена на фиг.5, освен 

рамките, се предвижда допълнително укрепване с напречни диагонали в двата края на 

скелето по цялата височина, но не през повече от десет полета [13].  

Укрепването в надлъжната вертикална равнина може да се реализира с използването 

на свързани непрекъснати диагонали или свързани диагонали в едно поле - „кулов” тип 

(фиг.5). Друго решение е, надлъжното укрепване на конструкцията на скелето да се 

осигури посредством рамката на парапета, която е оборудвана с допълнителни усилващи 

диагонали (фиг.6).  

Приложение намират също и скелета с отворени "П"-образни рамки и диагонали във 

всички полета и на всички нива (фиг. 7). Такъв тип скелета се използват все по-често у 

нас, като почти всички системи от този тип са произведени в Италия. Характеризират се с 

по-малко напречно сечение на диагоналите и задължително монтиране на хоризонтални 

укрепващи диагонали, под нивото на пътеките, на нивата на които се извършва свързване 

(анкериране) към фасадата. 

 

Фигура 7. Конфигурация (схема) на секция от скеле с отворени рамки и диагонали във 

всички полета и на всички нива [15] (1 – платформени елементи с монтирани под тях 

хоризонтални укрепващи диагонали; 2 – диагонали в надлъжната вертикална равнина; 

3 – парапет; 4 – предпазна козирка; 5 – “V”-образни анкери; 6 – анкери с двойно 

свързване; 7 – анкери с нормално свързване) 

3.3. Модулни скелета 

При модулните скелета, напречните хоризонтални ригели и стойките са отделни 

компоненти. Свързването на елементите на скелето един към друг става чрез глава с 

клиновидна осигуровка срещу изваждане и фиксирани розеткови възли. Типови 

конфигурации на системи от този тип са представени на фиг.8 и фиг.9. 
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Фигура 8. Конфигурация (схема) на секция от модулно скеле - комбинация от анкери с 

нормално свързване () и анкери с двойно свързване () [16]. 

 

  

Фигура 9. Конфигурация (схема) на секция от модулно скеле - комбинация от анкери с 

нормално свързване () и „V”- образни анкери [17]. 

 

При системите модулни скелета, вида на укрепването в напречната и надлъжната 

вертикални равнини се различава по същество от укрепването, характерно за рамковите 

скелета. Това се дължи основно на спецификата на конструкцията на елементите на този 

тип скеле. Розетковите възли, част от компонентите на системите, могат да предават 
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огъващи моменти, срязващи сили и осови сили. Укрепването в надлъжната вертикална 

равнина може да се реализира посредством несвързани диагонали в едно поле - „кулов” 

тип (фиг.9) или несвързани непрекъснати диагонали [18, 19]. Налични са и решения, при 

които надлъжното укрепване се осигурява само от вертикалните и хоризонталните 

елементи на конструкцията на скелето [20] или с диагонали, монтирани само на първото 

ниво (фиг.8) [16]. 

Независимо обаче от вида на укрепването във вертикалните равнини, всички 

оценени и сертифицирани системи (в .т.ч. и рамкови и модулни) предвиждат използването 

на свързващи елементи и анкери, които да участват в поемането на усилията, възникващи 

надлъжно на скелето. Те могат да бъдат “V”-образни анкери или анкери с двойно 

свързване. Схемите на анкериране могат да се предвиждат само един от тези типове 

анкери [13,14,16,17] или и двата типа [12,15,21].  

Друго характерно за всички системи е това, че е необходимо допълнително 

укрепване, при изпълнение на покрити скелета (с предпазни мрежи или платнища), а също 

и при изпълнение на вътрешни и/или външни конзолни площадки. Това допълнително 

укрепване се извършва посредством монтирането на определен брой диагонали и 

свързващи елементи (анкери). 

Съществен момент е и местоположението в цялостната конфигурация на 

свързващите елементи (анкериращите тръби). Анализирайки техническата документация 

на системите скелета прави впечатление, че монтирането на анкериращите тръби се 

препоръчва да се извърши в непосредствена близост до възлите на конструкцията на 

скелето (на разстояние максимум 30 cm от възела). Практически, при реалното 

изпълнение, не винаги съществува тази възможност. Проблема тук се явява от това, че 

извънвъзловото свързване води до появата и на огъващи моменти във стойките, което 

предвид голямата им стройност, е предпоставка за неблагоприятна работа на 

конструцията като цяло. 

Изискванията на действащите стандарти налагат, при проектирането на скелетата да 

се отчетат и аеродинамичните коефициенти за сила и коефициента за плътност на 

фасадата. Kоефициента за плътност на фасадата представлява отношението на нетната 

към брутната площ на фасадата [5]. Това също увеличава броя на необходимите 

вариантни решения, които трябва да се анализират, при конструктивното проектиране на 

скелетата. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За да се гарантира експлоатационната годност и надеждността на изпълнените 

фасадни скелета, те трябва да са осигурени за комбинация от условия, които могат да 

доведат до настъпване на крайно гранично състояние. Осигуряването на конструкцията на 

временното съоръжение срещу крайно гранично състояние зависи от адекватното 

геометричното композиционно решение по височина и в план, разположението на скелето 

спрямо сградата или съоръжението, вида и местоположението на свързващите елементи и 

анкерите, постоянните и променливите въздействия, спецификите на строежа в етапите на 

изпълнение и други.  

Конструкциите на фасадните скелета са нормативно обезпечени с минимални 

стандартизирани изисквания. За сертифицираните и оценени системи може да се 

гарантира достатъчна носеща способност, но само за сравнително ограничен брой 

практически ситуации, за които производителите предоставят типични схеми на 

изпълнение. В съвременната строителна практика нараства прилагането на 

композиционни решения, чието каталожно дефиниране не е осигурено с концептуална 

методика с комплексно приложение. Всички случаи извън посочените изискват 
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допълнителени изследвания, обобщаване на получените резултати и формулиране на 

конкретни препоръки, на които да стъпят проектирането и изпълнението, за да се 

гарантират надежността на системи със сложни геометрични конфигурации. Може да се 

очаква, че подобен подход ще доведе до създаване на основа за типизиране на 

конструктивни системи, с приложение при сложни условия и до допълнителното им 

оптимизиране в посока на теория и практика. 
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