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Abstract: 

In this paper, the execution of a facade scaffolding, used for the execution of the construction 

works for suspended facade of a multi-storey building, with a reinforced concrete structure is 

discussed. Responsibility for giving of specific solutions is due to the fact, that the scaffolding 

should be 65 m high. On the other hand, the design solutions of the building, as well as the 

specifics of the construction, require a number of specific technical solutions for the scaffolding. 

Some of them are related to ensuring the stability of the scaffolding in the absence of anchoring 

to the reinforced concrete structure in height, using of several console platforms, etc. The 

investigation of the structure of the scaffold was carried out by spatial model, with software by 

the finite element method. Specific instructions for the installation, dismantling of the scaffolding 

and ensuring health and safe working conditions are given. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Обезпечаванe изпълнението на строителните и монтажните работи при изпълнение 

на фасадите на сградите е възможно с осигуряването на конкретни технологични решения. 

В съвременното строителство, вариантите са свързани основно с използването на 

подходяща механизация за вертикален транспорт или самостоятелни работни и фасадни 
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скелета. Избора на конкретно решение зависи от условията на съответния строеж и следва 

да се извършва на базата на задълбочен технико-икономически анализ. Много често, 

технологичните съображения налагат използването именно на фасадни скелета. По своето 

същество, те представляват временна подпорна конструкция, сглобена от елементи за 

многократна употреба с цел временно пренасяне на товари, предизвикани от хора, 

строителни материали или оборудване, докато се изпълняват сгради или инженерни 

съоръжения [1].  

В настоящата разработка се дискутира конкретен пример от строителната практика. 

Той се отнася за изпълнението на фасадано скеле, предназначено за обезпечаване 

строителните и монтажните работи (СМР) за изпълнение на окачена фасада, на 

многоетажна сграда със стоманобетонна носеща конструкция. Отговорността от даването 

на конкретни решения е породена от факта, че скелето трябва да е с височина 65 m. От 

друга страна, проектните решения на сградата, както и особеностите при технологията и 

организацията на СМР на строежа, налагат редица специфични технически решения при 

изпълнението на скелето. 

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предвидено е, изпълнението на конструкцията на временното съоръжение, да се 

реализира посредством използването на сертифицирана система рамково скеле, със 

затворени ""-образни рамки. При скелета от този тип, укрепването на конструкцията в 

напречно направление се осигурява посредством самите рамки, докато укрепването в 

надлъжната вертикална равнина се реализира с надлъжни диагонали [2]. Специално при 

тази система скеле, производителя предоставя типови монтажни схеми за височина до 

60,0m, с включени вътрешни конзоли с ширина 0,32m на всяко ниво и външни конзоли с 

ширина 0,74m на последното ниво. В типовата схема, част от техническата документация 

на производителя, се предвижда монтиране на свързващи елементи (анкериращи тръби) 

към фасадата във възлите на конструкцията на скелето [3]. На практика обаче, предвид 

конкретиката на конструкцията на сградата, тази схема на анкериране не е възможно да се 

реализира. Това ограничение налага допълнително прецизиране на местата на свързване 

(анкериране) на скелето към елементите на стоманобетонната конструкция на сградата. 

Решението за временното съоръжение е разработено в съответствие с изискванията 

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

Експлоатационни изисквания и основно проектиране, БДС EN 12811-2:2004 Временни 

съоръжения за строителство. Част 2: Информация за материалите, БДС EN 1991-4 

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Основни въздействия. 

Натоварване от вятър и БДС EN 1993 Еврокод 3 Проектиране на стоманени конструкции. 

Общи правила и правила за сгради.  

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СКЕЛЕТО 

И ОБЩО КОМПОЗИЦИОННО РЕШЕНИЕ 

3.1. Изисквания към елементите на скелето 

Прието е, конструкцията на скелето да бъде изпълнена със следните основни 

елементи на системата скеле: вертикални рамки с височини 2,0 m, 1,5 m и 1,0 m, и 

широчина 0,7393 m (осово разстояние), съставени от горещо поцинкована стоманени 

тръби 48,3; стоманена пътека с дължина 3,0 m; стоманена пътека с дължина 2,5 m; 

винтови опори с напасващи гайки; опорни плочи 150х150 mm; диагонални връзки от 

стоманени тръба 48,32,7 mm, горещо поцинковани; парапети от горещо поцинковани 

тръби с дължина 3,0 m и 2,5 m; предпазна бордова дъска; двоен страничен парапет; 

странична рамка за последен етаж; парапетна стойка с ограничител; пътека с люк и 

стълба. Стоманата, от която са изработени елементите на системата скеле е клас S355JRН. 
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Допълнително се предвижда използването на следните елементи: стоманени тръби 

ф48,34 mm, горещо поцинковани, които следва да отговарят на БДС EN 39 [3]; 

съединители клас В (с носимоспособност 15 kN) за свързване на тръби ф48,3 под прав 

ъгъл; съединители клас В (с носимоспособност 15 kN) за свързване на тръби ф48,3 под 

произволен ъгъл; анкериращи стоманени тръби ф48,34mm, които следва да отговарят на 

БДС EN 39. 

Изделията от дървен материал (в т.ч дървените подложки и гредите, използвани при 

стъпването на опорите) следва да отговарят на изискванията на БДС EN 338. Дървените 

подложки и гредите използвани при стъпването на опорите, трябва да са минимум клас C16. 

3.2. Общо композиционно решение 

В композиционно отношение, фасадното скеле се изпълнява от отделни секции, 

състоящи се от модули на системата скеле. В местата където е необходимо, секциите на 

скелето се предвижда да се свържат една към друга посредством връзки, изпълнени от 

стоманени тръби ф48,34 съгласно БДС EN 39 и съединители (жабки) клас В съгласно 

БДС EN 74, отговарящи на изискванията посочени в т.3.1. При тази система скеле, 

надлъжните диагонали се монтират по „зигзаговидна” схема (конфигурация). 

Свързващите елементи (анкериращите тръби), както и посочените по-горе връзки, 

следва да се монтират максимално близо до възлите на стоманената фиксираща рамка - на 

разстояние максимум на 30 cm от възела. Местата на свързващите елементи са съгласно 

монтажните схеми, част от проектното решение.  

По височина се предвижда скелето да започне от кота +0,05 с рамки с височина 2,0 

м. Стъпването на винтовите пети следва да се извърши чрез подлагане на дървени греди и 

подложки. Предвид на това, че от една страна максималната допустима височина на 

изтегляне (отваряне) на винтовите пети е 20 cm, а от друга е налице наклон на 

стоманобетонната конструкция, върху която стъпват петите, то изравняването на нивата 

на стъпване се изпълнява с опорни бетони блокове изпълнени от бетон клас С25/30 с 

размери в план 25/25 cm. 

За оформянето на работни платформи, във връзка с изпълнението на козирка на 

сградата на кота +66,83 и на стоманобетонни плочи на кота +60,4, излизащи извън 

основната равнина на фасадата, се предвижда конзолно изнасяне на скелето. То се 

реализира посредством стоманени конзоли с ширина 0,74 m, изпълнена от хоризонтално 

разположен профил 5030mm и оборудвани с конзолна напречна подпора от стоманени 

тръби ф48,3.  

За осигуряване на изискванята за ЗБУТ, страничната защита се състои от три части-

перило на нивото на ръката (на височина 1 m); междинно перило (на височина 0,5 m и 

бордова дъска с височина минимум 15 cm, които трябва да бъдат монтирани на всички 

нива на скелето. Допуска се бордови дъски да бъдат монтирани само на нивата на скелето, 

на които се изпълняват строителни и монтажни работи, при положение, че са взети мерки 

за ограничаване на достъпа до всички останали нива (например чрез монтиране на 

допълнителни напречни предпазни парапети (или двоен страничен парапет).  

С цел осигуряване на необходимата носеща способност, анкериращите средства 

(дюбел с винт) се монтират на разстояние минимум 15 cm от ръба на стоманобетонните 

елементи. Местата на свързващите елементи са съгласно монтажните схеми, част от 

проектното решение. 

С цел осигуряване конструкцията на скелето и поемането на натоварванията от 

конзолните участъци, всички възли от кота +50,80 нагоре се анкерират към конструкцията 

на сградата и съседните секции на скелето. Стойките на рамките на скелето, от кота +50,8 

нагоре, се свързват механично една към друга с подходящи скрепителни средства 

(инвентарни щифтове или шплинтове с диаметър 8 mm, или с болт ф8 и гайка ).  
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Фигура 1. Монтажна схема (в план) на фрагмент от сградата и фасадното скеле  

 

 

 
 

  

 
Фигура 2. Монтажна схема (в поглед 

отпред) на фрагмент от фасадното скеле  

Фигура 3. Общ вид на  

фасадното скеле 

 

4. НАТОВАРВАНЕ, СТАТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОРАЗМЕРЯВАНЕ 

4.1. Натоварване и товарни комбинации 

Натоварването е прието съгласно БДС EN 12811-1 Временни съоръжения за 

строителство. Част 1: Скелета. Експлоатационни изисквания и основно проектиране [5] и 

БДС EN 1991-4 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Основни 

въздействия. Натоварване от вятър [6]. Конструктивните изчисления са извършени и за 

двете товарни комбинации, регламентирани в клауза 6.2.9.2 на БДС EN 12811-1. 

 Товарна комбинация 1 включва: собствено тегло на елементите на скелето; 

равномерно разпределено работно натоварване – 2 kN/m2 съотвтетсващо на натоварване за 

скеле клас 3; 50% от равномерно разпределено работно натоварване – 1 kN/m2, 

разположено върху съседна по височина работна платформа; работно ветрово натоврване 

съгласно клауза 6.2.7.4.2 на БДС EN 12811-1. 

 Товарна комбинация 2 включва: собствено тегло не елементите на скелето; 

 - 25% от равномерно разпределеното работно натоварване по комбинация 1 - 0,5 

kN/m2 съответстващо на натоварване за скеле клас 3; максимално ветрово натоварване, 

съгласно клауза 6.2.7.4.1 на БДС EN 12811-1. 
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 Оразмеряването и конструктивните проверки на скелето са извършени съгласно 

БДС EN 1993 Еврокод 3 Проектиране на стоманени конструкции. Общи правила и 

правила за сгради. При изчисленията, натоварванията са взети с нормативните им 

стойности и съответните им коефициенти. 

4.2. Модели за статическото изследване 

Изследвани са два пространствени изчислителни модела на скелето, посредством 

програмен продукт по метода на крайните елементи. Двата изчислителни модела се 

различават по местоположението на точките на закрепване. В модел 1 е прието свързване 

на анкериращите тръби във възлите на конструкцията на скелето, като са съобразени с 

препоръките, дадени в техническата документация на производителя. В модел 2, точките 

на закрепване на анкериращите тръби към стойките на скелето са разположени 

извънвъзлово, съответстващо на реалното им местоположение. 

При моделирането са взети под внимание особеностите на елементите на 

конструкцията, като всички те са включени в модела със съответстващи на 

действителното им механично поведение типове крайни елементи. Връзките между 

елементите са симулирани, така че да отговарят на действителното им лагеруване или 

закоравяване. 

 

 Изометрия

  

Фигура 4. Изометричен изглед 

на фрагмент от модел 1 

Фигура 5. Схема 

на фрагмент от модел 2 

4.3. Оразмерителни усилия в елементите на фасадното скеле 

Извършените статически изследвания на модел 1 показват, че най-натоварени са 

стойките на рамките на скелето. Съответните разрезни услилия са както следва: 

изчислителна нормална сила NsEds =-30,73 kN, срязваща сила VsEd=1,94 kN; огъващ момент 
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около ос y MsEd,ys=0,68 kNm. Стойките работят с коеф. на използване 0,94. При 

диагоналите, максималните разрезни услилия са: изчислителна нормална сила NsEds =-5,86 

kN, срязваща сила VsEd=0,09 kN. Диагоналите работят с коеф. на използване 0,42. 

Хоризонталния ригел на рамката е по-малко натоварен, като при него коеф. на използване 

е 0,18.  

Отчитайки спецификата на стоманобетонната конструкция на сградата беше 

установено, че практически не е възможно реализирането на типовата схема, дадена от 

производителя. Това наложи допълнително оптимизиране, с използването на 

последователни итерационни решения, за определяне местата на свързване (анкериране) 

на скелето към фасадата и елементите на конструкцията на сградата. Предвидено е 

свързване на скелето в челата на плочите и във вертикалните елементи – колони шайби. 

Там където, практически няма такава възможност, е предложено техническо решение с 

използването на допълнителни модули от скеле (дублиране на конструкцията на скелето - 

фиг.4) или извънвъзлово свързване на стойките на скелето към елементите на сградата. 

Част от приетите решения са представени в т.5 на настоящата статия. 

Изследванията на оптимизирания модел 2 също показаха, че най-натоварени са 

стойките на рамките на скелето. Констатира се също повишаване на оразмерителните 

разрезни усилия в елементите, спрямо тези в модел 1. Същите са както следва: 

изчислителна нормална сила NsEds =-30,59 kN, срязваща сила VsEd=2,10 kN; огъващ момент 

около ос y MsEd,ys=0,85 kNm. Наблюдава се и увеличаване на коеф. на използване на този 

тип елементи - 0,96. При диагоналите, за модел 2, максималните разрезни услилия са 

изчислителна нормална сила NsEds =-8,0 kN и срязваща сила VsEd=0,22 kN, като същите са 

с коеф. на използване 0,59. При хоризонталният ригел на рамката, коеф. на използване 

вече е 0,46.  

Извършените изчислителни проверки и анализи показаха, че и при двата модела, 

меродавни за определяне на максималните оразмерителните усилия са тези, които се 

получават от товарна комбинация 2.  

Конструктивния аналаз показа необходимостта от използване на анкериращи 

средства (дюбел с винт), с конкретни носимоспособности. Анкериращите средства, които 

се монтират под прав ъгъл спрямо стоманобетонната конструкция на сградата следва да са 

с изчислителна носимоспособност на опън (NRD) минимум 4,10 kN. Анкериращите 

средства, които не се монтират под прав ъгъл спрямо стоманобетонната конструкция на 

сградата следва да са с с изчислителна носимоспособност на опън (NRD) минимум 4,10 kN 

и носимоспособност на срязване (VRD) минимум 1,8 kN. 

С цел пълнота на изследването беше извършено и изчисление за сеизмичност на 

разглежданото скеле, с използването на пространствен модален динамичен анализ. 

Отчетени са съответния брой собствени форми на конструкцията, за да е активирана 

около 90% от масата й. Сеизмичното въздействие е зададено с три независими една от 

друга компоненти: две хоризонтални и една вертикална със 100% спектър на реагиране. 

Усилията получени от разгледаните форми на трептене са комбинирани с метод CQC с 5% 

затихване, а по отделните направления на сеизмичното въздействие по метода корен 

квадратен от сумата на квадратите (SRSS). Резултатите показват, че първата собствена 

форма е с период Т=4,0862 s, втората - Т=0,8324 s, третата -Т=0,3331 s.  

Максималните разрезни услилия от сизмичния анализ обаче, са с около 30% по-

ниски стойности от тези, получени от товарна комбинация 2, включваща максимално 

ветрово натоварване. Това недвусмислено показва, че при проектирането на фасадните и 

работните скелета, особено внимание трябва да се обръща на осигуряването им на ветрови 

въздействия. 
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5. СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ФАСАДНОТО СКЕЛЕ 

Предвид особеностите на строежа са разработени и редица специфични решения, 

част от които са представени и се дискутират по-долу. При тяхното детайлиране са взети 

от една страна изискванията за осигуряване конструкцията на скелето, а от друга - 

необходимостта от създавене на условия за ефективно изпълнение на СМР по фасадата на 

сградата.  

Техническите решенията са свързани с преминаване на скелето над позиционираната 

на строежа стационарна бетонпомпа, преминаване на стойките скелето през изпълнена 

вече стоманобетонна плоча, допълнително укрепване с дублиране на втори ред скеле на 

нивата, където няма възможност за анкериране на скелето към конструкцията на сградата, 

конзолни изнасяния на няколко нива, стъпване с допълнителни стоманени пети върху 

борд на кота +60,4, съобразяване позицията на елементите на скелето с укрепването на 

куловия кран към сградата и др.  

5.1. Допълнително укрепващо скеле на първите от конструкцията 

Решението се налага, поради невъзможност от директно свързване (анкериране) на 

фаданото скеле, към елементите на стоманобетонната конструкция на сградата. 

Предвидено е дублиране с втори ред скеле от кота -0,15 до кота +5,85 (фиг. 5), и от кота + 

60,4 до кота +66,4. Допълнителите модули (втори ред скеле) са укрепени с хоризонтални и 

наклонени стоманени тръби ф48,34 към вертикалните и хоризонталните стоманобетонни 

елементи на сградата, като към тези допълнителни модули са свързани стойките на 

рамките от основното скеле. Връзките между отделните тръбни елементи се реализират 

със съединители, отговарящи на БДС EN 74. 

 

  
а) б) 

Фигура 6. Допълнително укрепване с втори ред скеле от кота -0,15 до кота +5,85 

а) по ос А; б) по ос F. 

5.2. Допълнително укрепващо скеле на последните нива от конструкцията 

Композирането на допълнителите модули (втори ред скеле) се налага и от кота +60,4 

до кота +66,4. При първоначалния вариант, решението включва монтирането на три рамки 

по височина (фиг.6, а). По време на строителството обаче, е взето решение за изпълнение 

на допълнителна козирка на кота +66,80. Това налага и преработване на техническото 
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решение за фасадното скеле, с цел обезпечаване на работна площадка за изпълнение на 

козирката. Проблем се явява невъзможността за възлово свързване и предаване на 

усилията в елементите на основното скеле, което води до големи разрезни усилия 

(основно огъващи моменти) в стойките на рамките на по-долните нива. С цел възлово 

предаване на усилията е предвидено монтирането на допълнителни тръби ф48,3, с което 

се постига развиването на конструкция от фермов тип в равнината на рамките, 

респективно осигуряване благоприятна работа на конструкцията на скелето (фиг.6, б).  

Специфично е и допълнението, с промяна на контура на окачената фасада и 

изпълненито на допълнителен стоманобетонен борд на кота +57,20. Тук решението е с 

използване на стоманени конзоли, свързани към борда с по 4 бр. анкера HSA 12100mm, 

върху които да стъпи допълнителното укрепващо скеле. 

 

  
а) б) 

Фигура 7. Допълнително укрепване с втори ред скеле от кота -0,15 до кота +5,85 

а) вариант 1; б) вариант 2. 

5.3. Разширяване на скелето с конзолни изнасяния 

Решението е приложено с цел осигуряване на работна зона с необходимата 

широчина. Съгласно техническата документация на производителя, разширяването на 

скелето може да се реализира с използването на конзоли с различни размери. За 

разширяване на скелето навътре (от страната на фасадата) се ползват конзоли с широчина 

0,32m или 0,64m, а за разширяване навън (от външната страната на скелето) се ползват 

конзоли с широчина 0,74m. Изискването е, конзолите да се монтират със съединители към 

стойките на рамката по такъв начин, че хоризонталния ригел на конзолата, да се намира на 

същата височина, на която е хоризонталния ригел на рамката. Съгласно документацията 
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на производителя се предвижда монтиране само на една конзола, на последното 

платформено ниво на скелето [3]. 

За конкретното скеле се налагат основно разширения навън. За обезпечаване на 

изпълнението, като първоначален вариант, е дадено проектно решение, включващо две 

конзолни изнасяния на последните две нива на скелето (фиг.7,а). Във връзка, с 

наложилото се в процеса на изпълнение на допълнителна козирка на кота +66,80 е 

преработено и техническото решение за фасадното скеле. С цел осигуряване на работна 

площадка за изпълнение на козирката е разработено и ново решение, включващо също две 

конзолни изнасяния. При това решение обаче, технически не е възможно да се осигури 

изискването, хоризонталния ригел на конзолата, да се намира на същата височина, на 

която е хоризонталния ригел на рамката. Отново, с цел възлово предаване на усилията, е 

предвидено монтирането на допълнителни тръби ф48,3, с което се постига развиването на 

конструкция от фермов тип в равнината на рамките, респективно осигуряване нормална 

работа на конструкцията на скелето (фиг.7, б). На база на извършените допълнително 

конструктивни изчисления, е поставено и изискването, работното натоварване на най-

горното ниво, върху конзолните участъци, да не превишава 300 kg/отвор (включващо 

например трима работници, оборудвани със съответната лека екипировка и материали). 

 

  
а) б) 

Фигура 8. Разширяване на скелето с конзолни изнасяния 

а) вариант 1; б) вариант 2. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Приложения комплексен подход за решаване на проблема, състоящ се в специфично 

конструктивно проектиране и спазване на основни технологични правила и нормативи, 

даде адекватно техническо решение и осигури необходимата надеждност на работното 

скеле и съоръжението като цяло. 

Потвърдено е, че при високи фасадни скелета, максималните разрезни услилия в 

елементите се получават от товарната комбинация, включваща максимално ветрово 
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натоварване. Поради това, при проектирането на фасадните и работните скелета, особено 

внимание трябва да се обръща на осигуряването им на ветрови въздействия. 

Беше установено, че с решаването на комплексни конструктивни, технологични и 

оптимизационни задачи е възможно да бъдат дадени специфични решения, различаващи 

се от предписанията в техническата документация на оценената и сертифицирана система 

скеле.  
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