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Продажба, наемане. 

НАЧИНИ НА ДОСТАВКА

- Горещо поцинковане: гарантирана минимална средна дебелина 55 

микрона; 

- Боядисване чрез потапяне с тест за устойчивост според изпитания 

по стандарт ASTM D 2247-87 във влажна статична камера; 

- Цвят: червен.

ЗАЩИТА

Дълбочина на рамката 750 mm • Защита чрез боя или горещо 

поцинковане • Изработване на смесени конструкции с полета от 

1800 mm и 2500 mm  • Сглобяване чрез блокиращи пръстени.

- Стомана S235JR

- Тръби с диаметър 48,3 mm и номинална  дебелина 2,9 mm S235JRH 

 

МАТЕРИАЛ НА СТОЙКИТЕ

Заготовки рамки:
Система Realpont 75
Система от рамки с широчина 75 cm, 
с блокиращи пръстени

- Сглобяване чрез блокиращи пръстени; 

- Полета от 1,8 m и 2,5 m, съвместими в обща конструкция;

- Безопасност по време на монтаж; 

- Носимоспособност до 300 daN/m2 равномерно разпределен товар 

(клас IV, HD1000).

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ

Дълбочина Поле Модул

750 mm 1800 mm
2500 mm

2000 mm
Фиксирана височина

КЛАС НА СТРОИТЕЛНОТО СКЕЛЕ СПОРЕД СТАНДАРТ EN12811

ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРЪБИТЕ СПОРЕД 
СТАНДАРТИ EN10219  
Външен диаметър (mm) 48,30 40,00 38,00 38,00 26,90

Дебелина (mm) 2,9 2 4 2,5 2

Сечение (cm2) 4,14 2,38 4,27 2,78 1,56

Инерционен момент (cm4) 10,7 4,32 6,26 4,41 1,22

Модул на якост (cm3) 4,43 2,16 3,29 2,32 0,907

Инерционен радиус (cm) 1,61 1,34 1,21 1,25 0,88

Номинално тегло (kg/m) 3,27 1,87 3,38 2,18 1,24

Напрежение на разкъсване на 
опън (N/mm2) ≥ 360 ≥ 360 ≥ 360 ≥ 360 ≥ 360

Протегляне до разкъсване (%) ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24

Допуск при дефект в дебелината: ≤ 5%
Допуск в масата ± 5% за партиди поне 10 тона
Други допуски: според препоръки ISO 65

Модел Широчина Поле Клас на модела

Realpont 75 0,75 m
3,0 m
2,50 m
1,80 m

4
4
6

Производствени норми

- EN12811

- Министерско разрешение №15/0009997/14.03.01.03 от 01/06/2005

- Президентско  постановление 27/04/55 № 547

- Президентско постановление  07/01/56 № 164

- Министерско постановление 02/09/68

- Министерско постановление  23/03/90 № 115

- Циркулярни писма 44/90 и 156 AA.GG./STC. 

- Правилник ACAI за марка SQ
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- Стомана S235JR

- Тръби с диаметър 48,3 mm и номинална дебелина 2,9 mm S235JRH 

МАТЕРИАЛИ НА РАМКИТЕ

РАЗМЕРИ 

Дълбочина Поле Модул

1050 mm 1800 mm
2500 mm

2000 mm
Фиксирана височина

Продажба, наем. 

НАЧИНИ НА ДОСТАВКА

Заготовки на рамки:
система Realpont 105/EU92
Система от рамки с широчина 105 cm, 
с блокиращи пръстени

Разполагане на работни повърхности с дълбочина 1050 mm 

Защита чрез боя или горещо поцинковане • Изработване на смесени 

конструкции с полета от 1800 mm и 2500 mm • Сглобяване чрез 

блокиращи пръстени

- Горещо поцинковане: гарантирана минимална средна дебелина 55 

микрона; 

- Боядисване чрез потапяне с тест за устойчивост според изпитания 

по стандарт ASTM D 2247-87 във влажна статична камера; 

- Цвят: червен. 

ЗАЩИТА

- Сглобяване чрез блокиращи пръстени; 

- Полета от 1,8 m и 2,5 m, съвместими в обща конструкция;

- безопасност по време на монтаж; 

- Носимоспособност до 300 N/m2 равномерно разпределен товар 

(клас IV, HD1000). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производствени норми

- Realpont 15/0006648/14.03.01.01 от 12/04/2005
- Realpont 15/0006649/14.03.01.01 от 12/04/2005
- EU 92 15/0009998/14.03.01.03 от 01/06/2005
- Президентско постановление 27/04/55 № 547
- Президентско постановление 07/01/56 № 164
- Министерско постановление 02/09/68
- Министерско постановление 23/03/90 № 115
- Циркулярно писмо 44/90 и 156 AA.GG./STC. 
- Правилник ACAI за марка SQ

КЛАС НА СТРОИТЕЛНОТО СКЕЛЕ СПОРЕД СТАНДАРТ EN12811

Модел Широчина Поле Клас на модела

Realpont 105 1,05 m
3,0 m
2,50 m
1,80 m

4
4
6

ГЕОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРЪБИТЕ СПОРЕД 
СТАНДАРТИ EN10219  
Външен диаметър (mm) 48,30 40,00 38,00 38,00 26,90

Дебелина (mm) 2,9 2 4 2,5 2

Сечение (cm2) 4,14 2,38 4,27 2,78 1,56

Инерционен момент (cm4) 10,7 4,32 6,26 4,41 1,22

Модул на якост (cm3) 4,43 2,16 3,29 2,32 0,907

Инерционен радиус (cm) 1,61 1,34 1,21 1,25 0,88

Номинално тегло (kg/m) 3,27 1,87 3,38 2,18 1,24

Напрежение на разкъсване на 
опън (N/mm2) ≥ 360 ≥ 360 ≥ 360 ≥ 360 ≥ 360

Протегляне до разкъсване (%) ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24

Допуск при дефект в дебелината: ≤ 5%
Допуск в масата ± 5% за партиди поне 10 тона
Други допуски: според препоръки ISO 65
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- Стомана S235JRH

- Тръби с диаметър 48,3 mm и номинална дебелина 2,9 mm 

МАТЕРИАЛИ НА РАМКИТЕ

РАЗМЕРИ

Дълбочина Поле Модул

750 mm
1050 mm

1800 mm
2500 mm
3000 mm

2000 mm
Фиксирана височина

- Сглобяване чрез блокиращи пръстени; 

- Полета от 1,8 m, 2,5 m и 3 m, съвместими в обща конструкция;

- Безопасност по време на монтажа; 

- Носимоспособност до 300 daN/m2 равномерно разпределен товар 

(клас IV, EN12811).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заготовки на  рамки:
Система Realpont 75/105 EN-NF
Топло поцинкована система от рамки с блокиращи 
пръстени

Разполагане на работни повърхности с дълбочина 750 и 1050 mm  

Изработване на конструкции от смесени участъци с полета от 

1800, 2500 и 3000 mm • Защита чрез боя или горещо поцинковане 

Сглобяване чрез блокиращи пръстени

- Горещо поцинковане: гарантирана минимална средна дебелина 55 

микрона.

ЗАЩИТА

Продажба, наем. 

НАЧИН ДА ДОСТАВКА

КЛАС НА СТРОИТЕЛНОТО СКЕЛЕ СПОРЕД  СТАНДАРТ EN12811

Модел Широчина Поле Клас на модела

Realpont 75 0,75 m
3,0 m
2,50 m
1,80 m

4
4
6

Realpont 105 1,05 m
3,0 m
2,50 m
1,80 m

4
4
6

Производствени норми

- Президентско постановление  27/04/55 № 547
- Президентско постановление  07/01/56 № 164
- Марка NF

ГЕОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРЪБИТЕ СПОРЕД 
СТАНДАРТ EN10219  
Външен диаметър (mm) 48,30 40,00 38,00 38,00 26,90

Дебелина (mm) 2,9 2 4 2,5 2

Сечение (cm2) 4,14 2,38 4,27 2,78 1,56

Инерционен момент (cm4) 10,7 4,32 6,26 4,41 1,22

Модул на якост (cm3) 4,43 2,16 3,29 2,32 0,907

Инерционен радиус (cm) 1,61 1,34 1,21 1,25 0,88

Номинално тегло (kg/m) 3,27 1,87 3,38 2,18 1,24

Напрежение на разкъсване на 
опън (N/mm2) ≥ 360 ≥ 360 ≥ 360 ≥ 360 ≥ 360

Протегляне до разкъсване (%) ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24

Допуск при дефект в дебелината: ≤ 5%
Допуск в масата ± 5% за партиди поне 10 тона
Други допуски: според препоръки ISO 65
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Система Realpont - Елементи

nr. 1 Пета на регулируема основа 700 mm, електролитно поцинковане;  cod. 3060300141 3,30 daN

Пета на регулируема основа 1000 mm, електролитно поцинковане;  cod. 3040501012
 cod. 3040501082
 cod. 3040501082
 cod. 3040501082
 cod. 3040501082

4,50 daN
4,69 daN
4,69 daN
4,69 daN
4,69 daN

nr. 2 Пета на регулируема основа 405 mm, електролитно поцинковане;  cod. 3040501042
 cod. 3040501092
 cod. 3040501092
 cod. 3040501092
 cod. 3040501092

2,67 daN

nr. 3 Пета с обикновена основа с диаметър 48 mm, тропично изпълнение;  cod. 3030100006
 cod. 3030100046
 cod. 3030100046
 cod. 3030100046
 cod. 3030100046

0,92 daN

nr. 4 Надлъжен хоризонтален прът/парапет за полета от 1800 mm, с топло 
щампован накрайник, поцинковане Sendzimir;

 cod. 3030100006 3,11 daN

Надлъжен хоризонтален прът/парапет за полета от 2500 mm, с топло 
щампован накрайник, поцинковане Sendzimir;

 cod. 3040201175 5,71 daN

Надлъжен хоризонтален прът/парапет за полета от 3000 mm, с топло 
щампован накрайник, поцинковане Sendzimir;

6,69 daN

nr. 5 Надлъжен хоризонтален прът/парапет за полета от 1800 mm 
боядисани; 

 cod. 3040201010 2,53 daN

nr. 6 Страничен хоризонтален прът/парапет 750 mm, боядисан;  cod. 3040206180 1,16 daN

Страничен хоризонтален прът/парапет 750 mm, топло поцинкован;  cod. 3040206181 1,32 daN

Страничен хоризонтален прът/парапет 1050 mm, боядисан;  cod. 3040206050 1,52 daN

nr. 7 Страничен хоризонтален прът/парапет 750 mm с горещо щампован 
накрайник, поцинковане Sendzimir;

 cod. 3040206185 1,66 daN

Страничен хоризонтален прът/парапет 1050 mm с горещо щампован 
накрайник, поцинковане Sendzimir;

 cod. 3040206055 1,92 daN

nr. 8 Парапет на стълбище, горещо поцинковане;  cod. 3070300141 2,78 daN
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nr. 9 Диагонал за хоризонтална равнина, за полета от 1800 mm, боядисан;  cod. 3040206010 2,79 daN

Диагонал за хоризонтална равнина, за полета от 748x1800 mm, 
боядисан; 

 cod. 3040206160 2,86 daN

Диагонал за хоризонтална равнина, за полета от 748x1800 mm, 
поцинковане  Sendzimir; 

 cod. 3040206165 3,33 daN

Диагонал за хоризонтална равнина, за полета от 748x2500 mm, 
поцинковане  Sendzimir; 

 cod. 3040206175 5,94 daN

Диагонал за хоризонтална равнина, за полета от 748x3000 mm, 
поцинковане  Sendzimir; 

 cod. 3040201535 6,87 daN

Диагонал за хоризонтална равнина, за полета от 1048x1800 mm, 
поцинковане  Sendzimir; 

 cod. 3040206015 3,53 daN

Диагонал за хоризонтална равнина, за полета от 1048x2500 mm, 
поцинковане  Sendzimir; 

 cod. 3040201195 6,14 daN

Диагонал за хоризонтална равнина, за полета от 1048x3000 mm, 
поцинковане  Sendzimir; 

 cod. 3040201545 7,05 daN

nr. 10 Диагонал за хоризонтална равнина, за стеснено начало с ширина 
648x1800 mm, поцинковане Sendzimir; 

 cod. 3040201266 3,28 daN

Диагонал за хоризонтална равнина, за стеснено начало с ширина 
648x2500 mm, поцинковане Sendzimir; 

 cod. 3040201256 5,88 daN

Диагонал за хоризонтална равнина, за стеснено начало с ширина 
648x3000 mm, с горещо щампован накрайник, поцинковане Sendzimir;  

 cod. 3040201235 6,83 daN

nr. 11 Диагонал за хоризонтална равнина, над пространство за 
преминаване на пешеходци (1798x1800 mm), с горещо щампован 
накрайник, поцинковане Sendzimir; 

 cod. 3040204125 5,84 daN

Диагонал за хоризонтална равнина, над пространство за 
преминаване на пешеходци (1798x2500 mm), с горещо щампован 
накрайник, поцинковане Sendzimir; 

 cod. 3040204135 6,87 daN

Диагонал за хоризонтална равнина, над пространство за 
преминаване на пешеходци (1798x3000 mm), с горещо щампован 
накрайник, поцинковане Sendzimir; 

 cod. 3040201245 7,68 daN

nr. 12 Диагонал за вертикална челна равнина, за участъци 1800 mm, 
боядисан; 

 cod. 3040201000 2,91 daN

Диагонал за вертикална челна равнина, за участъци 1800 mm, с 
горещо щампован накрайник, поцинковане Sendzimir;

 cod. 3040201005 3,69 daN

Диагонал за вертикална челна равнина, за участъци 2500 mm, с 
горещо щампован накрайник, поцинковане Sendzimir;

 cod. 3040201185 6,30 daN

Диагонал за вертикална челна равнина, за участъци 3000 mm, с 
горещо щампован накрайник, поцинковане Sendzimir;

 cod. 3040201265 7,19 daN

nr. 13 Конзола 750 mm, боядисана;  cod. 3040306030 6,82 daN

Конзола 750 mm, горещо поцинкована;  cod. 3040306031 6,54 daN

Конзола 1050 mm, горещо поцинкована;  cod. 3040306001 7,98 daN

nr. 14 Конзола 1050 mm за несъосни модули Realpont/Униформ, 
боядисана;

 cod. 3040306000 8,50 daN

nr. 15 Половин(1/2)рамка – компенсираща, Realpont 1050x1300 mm, 
боядисана;

 cod. 3040106010 15,04 daN

Половин(1/2)рамка – компенсираща, Realpont 1050x1300 mm, горещо 
поцинкована; 

 cod. 3040106011 15,08 daN

nr. 16 Тръба за последен етаж на конструкцията без рамки 2000 mm RP12, 
боядисан; 

 cod. 3040406020 7,56 daN

Тръба за последен етаж на конструкцията без рамки 2000 mm RP12, 
горещо поцинкован;

 cod. 3040406021 7,86 daN
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nr. 17 Страничен парапет 750 mm с праг, боядисан;  cod. 3040206190 8,25 daN

Страничен парапет 750 mm с праг, горещо поцинкован;  cod. 3040206191 9,38 daN

Страничен парапет 1050 mm с праг, боядисан;  cod. 3040206070 10,75 daN

Страничен парапет 1050 mm с праг, горещо поцинкован;  cod. 3040206071 11,24 daN

nr. 18 Двоен надлъжен парапет 1800 mm, боядисан;  cod. 3040201060 9,10 daN

Двоен надлъжен парапет 1800 mm, горещо поцинкован;  cod. 3040201061 10,09 daN

Двоен надлъжен парапет 2500 mm, горещо поцинкован;  cod. 3040201041 11,30 daN

Двоен надлъжен парапет 3000 mm, горещо поцинкован;  cod. 3040201151 12,60 daN

nr. 19 Носеща конструкция за предпазване от падащи предмети, 
боядисана; 

 cod. 3040301050 9,19 daN

Носеща конструкция за предпазване от падащи предмети, горещо 
поцинкована;

 cod. 3040301051 9,06 daN

nr. 20 Подпорна стойка за конзола 750 mm, боядисана;  cod. 3040306040 8,30 daN

Подпорна стойка за конзола 750 mm, горещо поцинкована;  cod. 3040306041 8,41 daN

Подпорна стойка за конзола 1050 mm, боядисана;  cod. 3040306010 8,44 daN

Подпорна стойка за конзола 1050 mm, горещо поцинкована;  cod. 3040306011 8,73 daN

nr. 21 Подсилване на тръба за последен етаж на конструкцията без рамки 
2000 mm RP12, боядисано;

 cod. 3040406030 8,26 daN

Подсилване на тръба за последен етаж на конструкцията без рамки 
2000 mm RP12, горещо поцинковано;

 cod. 3040406031 8,58 daN

nr. 22 Стълба 2000 mm за метални пътеки, боядисана;  cod. 3070300130 6,05 daN

Стълба 2000 mm за метални пътеки, горещо поцинкована;  cod. 3070300131 7,35 daN

A
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nr. 23 Стълба за компенсираща рамка  h-1330 mm, боядисана;  cod. 3070300160 3,96 daN

Стълба за компенсираща рамка  h-1330 mm, горещо поцинкована;  cod. 3070300161 4,15 daN

nr. 24 Скоба за вертикално захващане на рамките – диаметър 100 mm, 
тропическо изпълнение;

 cod. 3040701006 0,12 daN

nr. 25 Рамка за стеснено начало на конструкцията, боядисана;  cod. 3040101030 18,27 daN

Рамка за стеснено начало на конструкцията, горещо поцинкована;  cod. 3040101031 18,90 daN

nr. 26 Рамка за преминаване от стеснено начало 650x1050 mm, боядисана;  cod. 3040106020 25,88 daN

Рамка за преминаване от стеснено начало 650x1050 mm, горещо 
поцинкована;

 cod. 3040106021 26,94 daN

nr. 27 Цокъл, блокиращ крака  750 mm, горещо поцинкован;  cod. 3070200131 3,29 daN

Цокъл, блокиращ крака  1050 mm, горещо поцинкован;  cod. 3070200121 3,46 daN

Цокъл, блокиращ крака  1800 mm, горещо поцинкован;  cod. 3070200001 5,02 daN

Цокъл, блокиращ крака  2500 mm, горещо поцинкован;  cod. 3070200051 6,42 daN

Цокъл, блокиращ крака  3000 mm, горещо поцинкован;  cod. 3070200071 11,95 daN

nr. 28 Метална пътека  200x1800 mm, поцинковане Sendzimir;  cod. 3070100021 7,67 daN

Метална пътека  200x2500 mm, поцинковане Sendzimir;  cod. 3070100081 9,07 daN

nr. 29 Метална пътека Securdeck 330х1800х50 мм поцинковане Sendzimir;    cod. 3070102041 10,80 daN

Метална пътека Securdeck 330х2500х50 мм поцинковане Sendzimir;   cod. 3070102051 14,38 daN

Метална пътека Securdeck 330х3000х50 мм поцинковане Sendzimir;   cod. 3070102161 16,90 daN

Метална пътека Securdeck 330х3000х70 мм поцинковане Sendzimir;  cod. 3070102071 19,90 daN
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Метална пътека  500x1800 mm, поцинковане Sendzimir;  cod. 3070100001 15,05 daN

Метална пътека  500x1800 mm с люк за достъп, частично 
поцинковане, поцинковане Sendzimir;

 cod. 3070100011 28,68 daN

Метална пътека  500x2500 mm, поцинковане Sendzimir;  cod. 3070100071 25,09 daN

Метална пътека  500x2500 mm с люк за достъп, частично 
поцинковане, горещо поцинковане;

 cod. 3070800031 33,98 daN

Метална пътека  660x1800x60 mm с люк за достъп, 
поцинковане Sendzimir;

 cod. 3150200191 35,04 daN

Метална пътека  660x2500x60 mm с люк за достъп, 
поцинковане Sendzimir;

 cod. 3150200201 45,38 daN

nr. 30 Пътека от алуминий и шперплат 660х1800 мм, с люк за достъп с 
челно отваряне;

 cod. 3070101149 20,63 daN

Пътека от алуминий и шперплат 660х2500 мм, с люк за достъп с 
челно отваряне;

 cod. 3070101139 26,35 daN

Пътека от алуминий и шперплат 660х3000 мм, с люк за достъп със 
странично отваряне; 

 cod. 3070101559 31,56 daN

Пътека от алуминий и шперплат 660х2500 мм, с люк за достъп и 
стълба; 

 cod. 3070101129 32,38 daN

Пътека от алуминий и шперплат 660х3000 мм, с люк за достъп с 
челно отваряне;

 cod. 3070101079 32,03 daN

nr. 31 Половин(1/2) рамка – компенсираща, Realpont 750x1300 mm, 
боядисана;

 cod. 3040106130 13,17 daN

Половин(1/2) рамка – компенсираща, Realpont 750x1300 mm, 
горещо поцинкована;

 cod. 3040106131 13,90 daN

nr. 32 Рамка на парапет за безопасност 750 mm, горещо поцинкована;  cod. 3040201691 14,08 daN

Рамка на парапет за безопасност 1050 mm, горещо поцинкована;  cod. 3040201131 14,59 daN

Рамка на парапет за безопасност 1800 mm, горещо поцинкована;  cod. 3040201121 16,40 daN

Рамка на парапет за безопасност 2500 mm, горещо поцинкована;  cod. 3040201101 18,16 daN

Рамка на парапет за безопасност 3000 mm, горещо поцинкована;  cod. 3040201161 21,38 daN

nr. 33 Рамка за преминаване на пешеходци, горещо поцинкована;  cod. 3040104061 33,68 daN

1798

1048
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nr. 34 Рамка Realpont 750x2000 mm, боядисана;  cod. 3040106100 18,14 daN

Рамка Realpont 750x2000 mm, горещо поцинкована;  cod. 3040106101 19,24 daN

nr. 35 Рамка Realpont 1050x2000 mm, боядисана;  cod. 3040106000 20,10 daN

Рамка Realpont 1050x2000 mm, горещо поцинкована;  cod. 3040106001 21,13 daN

nr. 36 Тръба за завършек само с парапет, с усилване, боядисана;  cod. 3040401000 7,15 daN

Тръба за завършек само с парапет, с усилване, горещо поцинкована;  cod. 3040401001 7,84 daN

nr. 37 Надлъжна греда за проход 3,6 m, боядисана;  cod. 3040601000 26,49 daN

Надлъжна греда за проход 3,6 m, горещо поцинкована;  cod. 3040601001 25,47 daN

Надлъжна греда за проход 5 m, горещ поцинкована;  cod. 3040601031 46,27 daN

Надлъжна греда за проход 6 m, горещо поцинкована; 42,17 daN

nr. 38 Надлъжна греда за проход 5,4 m, боядисана;  cod. 3040601020 50,70 daN

Надлъжна греда за проход 5,4 m, горещо поцинкована;  cod. 3040601021 52,32 daN

nr. 39 Малка напречна гредичка 748 mm, за свързване на надлъжни греди 
за проход, горещо поцинкована

 cod. 3040606010 6,02 daN

Малка напречна гредичка 748 mm, за свързване на надлъжни греди 
за проход, горещо поцинкована;

 cod. 3040606011 5,63 daN

Малка напречна гредичка 1048 mm, за свързване на надлъжни греди 
за проход, боядисана;

 cod. 3040605010 8,47 daN

Малка напречна гредичка 1048 mm, за свързване на надлъжни греди 
за проход, горещо поцинкована;

 cod. 3040605011 8,95 daN
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nr. 40 Гредичка 3286 mm, горещо поцинкована;  cod. 3040601051 34,86 daN

nr. 41 Гредичка 4280 mm, горещо поцинкована;  cod. 3040601041 44,73 daN

nr. 42   cod. 3040601061 0,70 daN

Забележка: Боядисаният продукт е наличен по заявка.
Забележка: Теглото се отнася за номиналните стойности на дебелина.
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Предмонтаж

КОНТРОЛ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

На строителната площадка трябва да е налична описаната 

документация в следващите параграфи. 

Същата ще бъде доставена частично от производителя на рамковото 

фасадно скеле и частично от упълномощеното техническо лице 

натоварено от предприятието потребител. 

Проект
Рамковото фасадно скеле трябва да бъде описано по подходящ 

начин, с приложени детаилни чертежи, които да препращат, при 

необходимост, към свойствените му конструктивни особености:

• анкериране

• конструктивни възли

• разпределение на товарите в основата

• сведения за правилен монтаж във връзка с особеностите при работа

Проектът трябва да спазва разпоредбите на отделните страни, в които 

се издига рамковото фасадно скеле. За нестандартни конфигурации 

или за височини, превишаващи 20 m, се препоръчва да се състави 

проект, подпечатан и подписан от упълномощено техническо лице. 

Технически доклад
Трябва да включва всички статически изчисления, които произтичат 

от описаното в министерските разрешителни и стандартни схеми. 

Трябва да бъде подпечатан и подписан от хабилитирано техническо 

лице. 

Ръководство за експлоатация и Ръководство за 
анкериране
Това са документи, предвидени от производителя за улеснение на 

правилното използване на продуктите му.

КОНТРОЛ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

Материалите за използване трябва да са предмет на внимателен 

количествен и качествен анализ, преди тяхното използване на 

строителната площадка, както е посочено по-долу. 

Съответствие между използвани материали и 
разрешени елементи
Трябва да се контролира съответствието между предвидените 

елементи в списъка и наличните на строителната площадка. Не се 

допуска никакво смесено използване на елементите, т.е., идващи от 

системи фасадни скелета от различни фирми. Допуска се смесено 

използване на жабка/тръба в допълнение на системата на рамковото 

фасадно скеле. Всяка част от рамковото фасадно скеле може да бъде 

издигната отделно от съседните части чрез една единствена система 

и свързана към тях с елементи от тръба/жабка без конструктивни 

функции. 

Лична безопасност
На строителната площадка трябва да са налични и използвани от 

персонала всички устройства за лична безопасност, предвидени по 

закон и изброени по-долу. 

Предпазни колани
Трябва да отговарят на изискванията, предвидени в Европейското 

законодателство и снабдени с марка СЕ, както и да са преминали 

предвидените технически изпитания.

Облекло
Трябва да се използват гащеризони, ръкавици, обувки и облекло със 

знак СЕ, които да отговарят на стандарти EN 510 категория II.

Допълнителни предписания
Желателно и необходимо е да се подготви на строителната площадка 

помещение или зона, предназначени за първа помощ при злополука. 

Както и трябва да има в наличност оборудване за първа помощ на 

евентуално пострадалите. 

Пригодност  на материалите
Добро правило е да се организира на строителната площадка 

системен контрол на ефикасността на всички елементи на 

рамковото фасадно скеле.

Особено относно оборудването с материали под наем, 

предприятието потребител вън от предприятието производител, 

да осъществи план за контрол на материалите от оборудването със 

специална насоченост към следните аспекти: 

• Контрол на вертикалността на елементите за вертикален монтаж. 

Не се допускат отклонения от отвеса, по-големи от декларираните 

от производителя допуски в размерите. 

• Контрол на заварките на предварително подготвените рамки. 

Когато при визуален контрол има съмнение, трябва да се използват 

проникващи течности, Манифлукс или други устройства, и/или да 

се бракува рамката.

• Контрол на ефикасността на блокиращите пръстени за поставяне 

на диагоналните и надлъжни свръзки и на техните накрайници. 

Да се избягва използване на деформирани и/или регенерирани 

елементи.

• Контрол на повърхностната защита, с боя или поцинковане. С 

цел добра продължителност на живота на скелето във времето и 

в зависимост от средата в която се използва, внимателно оценете 

наличието и съществуването на окисляване по всички елементи.  

• Контрол на правилното затягане на жабките (6 daNm) и на 

условията на съхранение на резбите на използваните болтове. 

Винаги трябва да се гарантира перфектното навиване/развиване на 

гайките

• Проверете правилното функциониране на блокирането на 

металните пътеки посредством предврително разположеното 

устройство на тях от производителя

• Контрол на праволинейността на използваните свръзки. 

Не се допуска наличието на пластични деформации, върху който и 

да е елемент, съставляващ системата. 

Трябва да се предвиди задължителен контрол на ефикасността 

на рамковото фасадно скеле след всяко значително атмосферно 

събитие. Същият може да се разшири и до материалите, налични на 

строителната площадка и немонтирани все още.
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Складиране на строителната площадка
Важно е предварително да се подготви участък от строителната 

площадка, предназначен за складиране на материалите на 

рамковото фасадно скеле с цел да може да се оптимизира 

преместването и организират най-добре етапите на натоварване 

и разтоварване, с цел да се намалят експлоатационните разходи и 

най-вече рисковете от злополуки, винаги чести при хаотични места 

и ситуации. 

Възможно е и се препоръчва, за високи сгради, да се предвиди 

частично складиране на материала на определена височина, 

използвайки площадки за разтоварване, подходящо разположени, 

които така или иначе могат да се използват също и след монтажа 

на рамковото фасадно скеле за продължаване на работите на 

строителната площадка. Материалите се складират в специални 

контейнери и/или кошове. 

Важно е да се подготви също и защитен участък (навес или друго), 

където е възможно монтиране върху маса (плот) на съединенията 

или извършване контрол на материалите.

 

Монтаж

По време на фазата на монтаж е важно стриктно да се следи 

показаното в чертежите за монтаж и предписаното от дирекция 

“Строителни работи”, що се отнася специално до фазата на монтаж 

на рамковото фасадно скеле, като се спазват местните разпоредби. 

По-долу са дадени основните аспекти, към които да насочим 

вниманието си по време на фазата на монтаж.

ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ НА РАМКОВОТО ФАСАДНО СКЕЛЕ

Важно е да проверите и контролирате описаните по-долу елементи.

Изходна основа
Трябва да се извърши трасиране, отговарящо на предвиденото в 

монтажния чертеж.

Контролира се и се спазва максималното разстояние от сградата 

(20 cm максимум) а когато  това не е възможно се намесете след 

предварително одобрение от проектанта или директора по 

строителните работи, монтирайки на следващите етажи конзоли 

за приближаване към фасадата или защитни парапети и откъм 

вътрешната страна.

Опорна повърхност
Преди да се положат петите, трябва да се разположи подходяща 

опорна повърхност, изработена от трамбован чакъл или постен 

бетон в случай на високи товари в опората, или обикновено дъски в 

непрекъсната последователност по дължината на фасадата. 

Контрол в основата на рамковото фасадно скеле
Добре е да се направят в основата на рамковото фасадно скеле 

следните контроли/проверки:

• Избягвайте наслагването на повече от две дъски под основата.

• Извършвайте винаги заковаването на основите към дъските.

• Проверете развиването на основите. Препоръчва се максимално 

развиване 20 см. Допустимо е по-голямо развиване след извършване 

на специфични технически проверки или въвеждане на допълнителни 

връзки срещу вятър в основата на рамковото фасадно скеле.

• Проверете равнинността на опорните повърхости и тяхното 

центриране спрямо петата.

• Проверете правилното разпределение на товарите върху опората, 

проверявайки консистенцията, ефикасността и правилното 

разполагане на разпределителите, намиращи се под петата(дъски, 

метални плочи, кубчета от железобетон или друго). 

• Проверете съответствието между изходните участъци на  скелето, 

монтирано на място с предвидените в монтажния чертеж и най-вече 

с използваните и дадени в документа за министерско разрешение на 

системата. Когато няма съответствие е необходимо пригаждане на 

техническата документация чрез изменение на проекта или, ако е 

необходимо, изменение на извършеното в зависимост от проектните 

варианти.

КОНСТРУКЦИЯ НА СТРОИТЕЛНОТО СКЕЛЕ

Важно е да гарантирате периодичен контрол поне по темите, дадени 

по-долу.

Вертикалност на елементите за вертикален монтаж
Периодично трябва да се проверява вертикалността на елементите 

за вертикален монтаж, като е недопустимо каквото и да е 
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отклонение от отвеса, с изключение на предвидените в чертежите 

допуски за елементите на системата. 

Когато се установи наличие на значително отклонение от отвеса 

на елементите за вертикален монтаж, същите трябва да бъдат 

демонтирани и монтирани отново, ако е възможно, или трябва да се 

извършват подходящи статически проверки така, че да се гарантира 

пригодността на цялото рамково фасадно скеле, по-специално да 

поеме задачите, за които е било проектирано. 

В случай че не е възможен демонтаж и монтаж на елемента за 

вертикален монтаж, може да се реши проблема чрез въвеждане 

на допълнителен вертикален елемент  за паралелно подсилване на 

съществуващия, свързан чрез жабки.

Анкериране
Рамковото фасадно скеле трябва да бъде анкерирано на всеки 22 

m² по фасадата, или чрез специално изпълнение на анкерирания в 

брой и положения, предвидени на чертежите за монтаж. Видът на 

анкериранията, тяхното функциониране, статическите изчисления 

и контролът който трябва да се извърши, са сведения, които следва 

да са дадени като допълнение към техническата документация.

Стълби за достъп към етажите
Стълбите на рамковото фасадно скеле са от подвижен и сгъваем вид 

и трябва да спазват предписанията на стандарт EN12811, като освен 

това трябва да бъдат контролирани и следните аспекти:

• Видът на стълбата трябва да бъде в съответствие с предвиденото в 

разпоредбите и описаното в Ръководството на доставчика.

• Винаги трябва да е монтиран защитният парапет.

• Стълбата трябва да бъде от самоблокиращ вид и оборудвана със 

стъпала срещу плъзгане.

Дървени пътеки
Дървените пътеки трябва винаги и въобще да спазват даденото в 

проектния чертеж, като по-специално се контролират внимателно 

следните аспекти:

• Дъските трябва да бъдат без чворове и намаляването на площта на 

сечението подложено на реакция не трябва да бъде повече от 10%.

• Винаги да са гарантирани минимално декларираните дебелини.

• Трябва да бъдат предвидени подходящи заковавания на дъските 

където има наслагване една върху друга (на ъгли или при промяна 

на посоката) и най-вече върху скелетата, изработени с дървени 

греди, носещи скелето (например върху скеле за натоварване).

Свръзки
Трябва да бъдат контролирани поне следните аспекти:

• Скоби за вертикално съединение на рамките: Трябва да бъде 

проверено наличието и правилното разполагане на скобите 

за вертикално съединение по всички свръзки на рамките и 

разглобените елементи за вертикален монтаж и въобще по всички 

предвидени елементи в Ръководството на доставчика. 

• Щтифтове: Трябва да бъде проверено наличието и правилното 

разполагане на щифтовете за надлъжни свръзки на тръбите за 

конструкции, изработени чрез система тръба/жабка.

• Свръзки с клин: в многоплановите системи, където се използват 

свръзки с клин, винаги трябва да се проверява правилното 

зацепване на клина в плочката на възела преди да се пристъпи към 

монтаж на следващия елемент.

 

Затягане на жабките
От основно значение е да се контролира правилното затягане на 

жабките (6 daNm) посредством динамометричен ключ за всички 

конструкции или части от конструкции с особено значение:

• конзолно изнасяне

• решетъчни напречни греди

• свързване за окачване

• анкериране

Този контрол се извършва с периодична последователност дори и 

по време на експлоатация на скелето, с период който следва да се 

определи в зависимост от използването, но във всички случаи не 

по-голям от 2 месеца.

Във всеки случай се извършва след всяко значително атмосферно 

събитие.

Метални пътеки
Трябва да се извършва контрол на правилния монтаж на металните 

пътеки и тяхното обездвижване срещу повдигане посредством 

подходящо устройство (триъгълник от кръгло арматурно желязо 

или клин).

Конструкции за натоварване
При наличие на конструкции за натоварване, изработени от дъски, 

следва да се провери:

• Съответствие на монтираните напречни греди с онези, предвидени 

по проект както по размери, така и по номер и позиция.

• Разполагайте напречните греди до конструктивните възли.

• Проверете дебелините и правилното разполагане на дъските.

• Проверете наличието на заковаване на дъските върху напречните 

греди.

• Проверете експлоатационните товари да са съвместими с 

предвидените по проект.

Обслужващи асансьори на рамковото фасадно 
скеле
При наличие на асансьори следва да се провери правилното 

разполагане на анкериранията и най-вече на онези, които нямат 

нищо общо с предвидените такива за рамковото фасадно скеле. 

В случай че това не е възможно, специалните анкерирания, 

които трябва да се извършат трябва да са въз основа на доклад за 

изчисление и специфичен чертеж за монтаж, с указани въздействащи 

товари.

Защитни платна
В случай на наличие на защитни платна, първо трябва да се убедим 

в следното:

• Да се определи проницаемосстта на вятър на използваното платно, 

което е данна, предоставена от производителя на платното, ако ли 

не определяйте проницаемостта му експериментално, емпирично 

или теоретично.

• Проверете проницаемостта да отговаря на предвидената от 

доклада за изчисление. В противен случай пригодете проверките 

към новите действащи натоварвания и, ако се налага, обединете 

конструкцията на рамковото фасадно скеле и анкерирането.

• В този случай проверете по-специално правилния монтаж и 

функциониране на анкерирането според схемите и проверките, 

описани в чертежите по проекта.
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Скрипци и макари
При наличие на скрипци и макари, дори временни, трябва да 

се проверяват елементите на рамковото фасадно скеле, имащи 

отношение към тези устройства.

Проверките трябва да са дадени в доклада за изчисление, ако 

такова устройство се използва също и във фазата на експлоатация. 

Капацитетът на скрипеца или макарата трябва винаги да бъде 

видим и контролируем.

При отсъствие на конкретни сведения за това, може да се използва 

следната формула за определяне динамичното увеличение на 

окачения вертикален товар с цел да се осъществят правилни 

статически изчисления:

ϕ = коефициент на динамично увеличение

V = скорост на товара при движение, изразено в m/sec (м/сек.)

ϕ = 1 + 0,6 x V

БЕЗОПАСНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В МЕЖДИННИТЕ ФАЗИ НА 
МОНТАЖ

По-надолу  са разгледани основните аспекти, ha които трябва да се 

обърне внимание, освен на  предписаното в местните разпоредби.

Монтажници
В плана за специфична безопасност на рамковото фасадно скеле 

трябва да са дадени имената и специфичните отговорности на лицата, 

участващи в организацията на работата и монтажа на скелето.

Задържащо и спомагателно въже
Проверете правилното разполагане и използване на задържащото 

и на спомагателното въже, така както е предписано от действащите 

норми или проверете детайлно изискванията за тази цел както за 

дължина, така и за устойчивост.  

Използване на лични устройства за безопасност 
Трябва да се контролира с периодична последователност 

правилното използване и ефикасността на облеклото срещу 

злополуки, имащо характеристиките, описани вече в параграфи 

„Лична безопасност”. Периодът се определя в зависимост от срока 

на работите и наличието на персонала на строителната площадка.

Изтегляне на определена височина на 
материалите
Това е рискова фаза от строителните работи, при която трябва да се 

вземат адекватни предпазни мерки:

• Контролирайте капацитета, вида и правилното функциониране на 

макарата или скрипеца. Вижте също даденото в раздел “Скрипци и 

макари”, що се отнася до техническите проверки.

• Организирайте работата така, че да няма никога окачени товари 

над главите на монтажниците.

• Контролирайте площадката на полагане на вдигнатите материали 

да е подходяща и можеща да понесе товари. Проверете техническите 

спецификации и доклада за изчисление, за да се убедите в 

предвидения технически капацитет.

Разполагане на персонала един над друг 
Организирайте бригадите от монтажници, така че никога да не са в 

позиция един над друг, работещи върху същата част на скелето.

Експлоатация

По време на работите, скелето може да е подложено на 

конструктивни изменения, породени от специфични изисквания 

на строителната площадка, които не могат да се предвидят в 

проектната фаза.

Важно е строителното скеле да бъде винаги под контрол и да се 

проверяват поне следните точки. 

Свръхтовари
В случай на специални свръхтовари, изисквани от клиента, е 

необходимо да проверите наличието върху рамковото фасадно скеле 

на табели, указващи капацитета, и да проверите дали монтираната 

конструкция отговаря в предвиденото в проектните чертежи и в 

доклада за изчисление.

Елементи на пасивна безопасност
Периодично трябва да се проверява никога да не се отстраняват 

устройствата за пасивна безопасност на рамковото фасадно скеле: 

• парапети на фасадната част и странични парапети

• цокли на фасадната част и странични цокли

Люковете на пътеките трябва да са затворени ако не са неизползвани. 

Закрепванията на анкерирането не бива да бъдат отстранявани, освен 

ако това не е предвидено в работната програма и в монтажния чертеж 

на строителното скеле. 

Машини, налични на рамковото фасадно скеле
Освен ако не е указано друго, върху скелето не могат да се използват 

перфориращи машини, вибриращи устройства, компресори и всичко 

друго, което може да повлияе отрицателно на стабилността на 

рамковото фасадно скеле.

В случай че работите предвиждат използване на такъв вид машини, 

проверете дали динамичното увеличение на товара е предвидено при 

изчисленията, дадени в доклада за изчисление. 

Заземяване
Наличието и вида на електрическото заземяване на рамковото 

фасадно скеле трябва да се изчисли според действащите норми. 

Аналогично трябва винаги да се контролира и актуализира 

документацията за машините, налични върху строителното скеле. 
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Аналогично като във фазата на монтаж, също и при демонтажа 

трябва да се вземат  необходимите  предпазни мерки за спазване на 

действащите норми за безопасност. 

Трябва да бъдат взети  предвид и контролирани поне следните 

аспекти: 

Отстраняване на елементи за пасивна 
безопасност
• В случай на демонтаж по етажи, трябва да се следи в 

междинната фаза след отстраняване на защитните 

парапети, да няма монтажници на същия етаж, или те да 

са адекватно защитени с обезопасителни колани, въже за 

удържане и спомагателно въже, захванати към корави части на 

конструкцията, така както се извършва по време на фазата на 

монтаж.

• В случай на частичен демонтаж на последователни модули 

от рамки, трябва да се контролира дали се монтират отново 

страничните парапети и цокли. 

• Винаги трябва да бъде организирано по затворен и сигурен начин 

придвижването на демонтираните материали от фасадното 

рамково скеле.Трябва винаги да се избягва складирането на 

материали върху скелето.

Анкериране
• Анкериранията на етажа трябва да са демонтирани едва след 

като бъде демонтирана цялата конструкция, разположена 

отгоре.

• Винаги трябва да се проверява да няма наличие на участъци от 

конструкция, по-високи от 4 метра над последното анкериране, 

по време на съществуването на скелето и по време на фазата на 

демонтаж.  

• При наличие на конзолни излизания, анкериранията и частта 

конструкция подложена на опън трябва да се демонтират 

работейки върху долния етаж.

Складиране
Подредете и направете така, че да са видни елементите, които 

са понесли щети и деформации. Разположете на земята, на 

предварително подготвен участък на строителната площадка 

(виж раздел „Складиране на строителна площадка”) всички 

демонтирани материали, подреждайки ги по категории, 

захващайки ги с ленти или поставяйки ги в специалните 

контейнери с цел да се оптимизира фазата на товарене и транспорт. 

Трябва детайлно да се организира аналогично на предходните 

фази, по-специално относно аспектите, дадени по-долу.

Снабдяване
Трябва да бъде организирано превозването така, че да се обслужва 

строителната площадка със стриктно необходимите материали 

във фазата на монтаж, избягвайки прекомерното складиране на 

строителната площадка.

Проверете размерите, капацитета за приемане на предварително 

подготвения участък на  строителната площадка (виж раздел 

„Складиране на строителната площадка”), както и скоростта на 

монтиране.

Материали
Трябва да се контролира съответствието между количеството 

материали, предвидени в доставката, онези, налични на 

строителната площадка и посочените в транспортните документи. 

Връщане на материалите
Товарите за връщане на материали трябва да са организирани, 

използвайки специални контейнери за пътеки, рамки и аксесоари, 

с цел да се оптимизира наличното пространство и намали броя на 

курсовете.

Демонтаж Транспорт
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Общи характеристики
Анкериране с формата на вратовръзка
Анкериране в пръстен
Анкериране с разпъващ винт 
Анкериране с разпънка
Анкериране с мрежовидна греда от тръби/жабки
Анкериране с арматурно кръгло желязо за железобетон
Анкериране с метална планка за стената

23
24
26
28
28
30
32
33

Анкериране
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СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ПРИПЛЪЗВАНЕ НА ЖАБКИТЕ

В статическите изчисления се взимат предвид съпротивленията 

на приплъзване, определени експериментално, за които не 

са извършени изпитания на разкъсване в законно признати 

официални лаборатории:

• Жабка правоъгълна с 4 болта

Средно съпротивление:    Rm = 1915 daN

Съпротивление с 5% числова 

характеристика на случайна величина:  R
5 
= 1756 daN

Допустимо съпротивление:    R = 1756/1,5 = 1170 daN

• Жабка правоъгълна с 4 болта с жабка за захващане

Средно съпротивление:    Rm = 2855 daN

Съпротивление с 5% числова   

характеристика на случайна величина:  R
5 
= 2717 daN

Допустимо съпротивление:    R = 2717/1,5 = 1811 daN

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Използват се материали, имащи геометрични и механични 

характеристики, дадени по-долу:

Тръба ø 48,3 x 3,2 от стомана S235JRH

A = 4,59 cm²

J = 11,69 cm²

W = 4,85 cm³

i = 1,59 cm

σ 1 = 1600 daN/cm²

σ 2 = 1800 daN/cm²

ДЕЙСТВАЩИ ТОВАРИ

Определят се товарите, действащи перпендикулярно и надлъжно на 

фасадата на рамковото фасадно скеле и действащи върху отделното 

анкериране в зависимост от действащите норми и схемите за 

изчисляване, предвидени в проекта.

Определя се:

F
1
 = перпендикулярно действащия товар на фасадата на строителното 

скеле и действащ на отделното закрепване

F
2
 = надлъжно действащ товар на фасадата на строителното скеле и 

действащ вътре в същото

ДЮБЕЛ С ПРЪСТЕН

Съпротивлението на изтегляне на двюбелите трябва да се предостави 

от производителя, като същевременно е правилно да се счита 

прилагано за тях на един коефициент за безопасност

Характеристики на дюбела, изисквани от производителя:

A
t
= участък на тялото на шпонката върху вложката с клин

W
t
= модул на съпротивление, отговарящо на участък A

σ = 1600 daN/cm2 освен ако няма друго предписание на 

производителя

H= допустимо съпротивление на изтегляне на дюбела, определено 

използвайки коефициент за безопасност 

x = 1,5 върху стойността за изтегляне, определена от производителя 

на дюбела. 

Общи характеристики



 
 
Ръководство за експлоатация • система Realpont24

Анкериране с формата на 
вратовръзка

МОНТАЖНА СХЕМА

Осъществява се според схемите, дадени по-долу:

A

Метален под

Рамка на фасадното скеле

C

Рамка на фасадното скеле

   

B
Метален под

Метален под

Рамка на фасадното скеле
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ПРОВЕРКА НА АНКЕРИРАНЕТО, ПОДЛОЖЕНО НА ТОВАР F1

Проверките, които трябва да се извършат са следните:

• проверка на приплъзване на жабката:

F
1
 < R

• проверка на опън на тръбата за анкериране:

  F
1
 

     σ =   _____    < σ1

  A    

• проверка и натиск на тръбата за анкериране

L = Свободна дължина на тръбата за анкериране

  L 

     λ =   _____

  i    

От действащите стандарти се определя стойността на ω в зависимост от λ.

• проверка за нестабилност

      F
1
 

     σ = ω   _____    < σ1

      A    

Когато проверката за нестабилност не се преодолее, трябва да се 

обработи срещу разкъсване с тръба/жабка тръбата за анкериране или 

да се удвои същата.  

ПРОВЕРКА НА АНКЕРИРАНЕТО, ПОДЛОЖЕНО НА ТОВАР F2

Товарът F
2
 относно цялото рамково фасадно скеле може да бъде поет 

от ограничен брой анкерирания от вида C, подходящо разпределени 

върху фасадата, но преференциално разположени, освен при наличие 

на особени ограничения, върху системите от опори на краищата на 

скелето.

Определяйки n броя на анкериранията от вида С, осъществени върху 

рамковото фасадно скеле, товарът действащ върху всяко от тях ще 

бъде: F*= F
2
/n.

Товарът, действащ върху отделната тръба на анкерирането, имащ наклон α:

  F*/2

     Fd = _____

 cos α 

     L= свободна дължина на тръбата за анкериране

   L 

     λ =   _____   L/i откъдето се определя  

   i    

      F
d
 

     σ = ω   _____    < σ1

      A    

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В случай на анкериране с формата на вратовръзка се препоръчва да се 

провери следното:

• правилното затягане на жабките за анкериране с цел да се гарантира 

устойчивост на приплъзване;

• свържете тръбите за анкериране в съответствие с конструктивните 

възли на рамковото фасадно скеле;

• поставете между тръбата за анкериране с формата на вратовръзка 

и конструкцията на сградата за обслужване дъски с функция за 

разпределяне на товара на анкериране, с цел да се избегнат пикове 

във въздействията при контакт (херцово налягане), които биха могли 

евентуално да увредят съществуващото изделие. 

Анкериране с формата на 
вратовръзка
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Анкериране с пръстен

МОНТАЖНА СХЕМА

Осъществява се в съответствие с дадените по-долу схеми

A

Метален под

Рамка на фасадното 
скеле

C

Метален под

Рамка на фасадното 
скеле

пръстен

B

Метален под

Рамка 
на фасадното 
скеле пръстен

D

Метален 
под

Рамка на фасадното 
скеле

пръстен
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ПРОВЕРКА НА АНКЕРИРАНЕТО, ПОДЛОЖЕНО НА ТОВАР F1

Проверките, които трябва да се извършат са следните:

• проверка на приплъзване на жабката:    

F
1
 < R

• проверка на опън на тръбата за анкериране:

  F
1
 

     σ =   _____    < σ*

  A    

• проверка на опън и усукване на дюбела:

Разглежда се ексцентриситета на изтегляне върху дюбела e=4 cm за 

анкериране тип A. Усилия, действащи върху дюбела:

Действие на опън: F
1

Момент на огъване: M
1
=F

1  
x  e

Проверка:

 F
1  

M
1

     σ =  _____  +  _____     < σ*

 A
t
   W

t
 

• проверка на опън на дюбела:

В случай на симетрично закрепване от тип В, силата ще бъде само на 

обикновена опън:

 F
1  

     σ =  _____    < σ*

 A
t
   

• проверка на изтегляне на дюбела:

RE= съпротивление на изтегляне, получавано от производителя на 

дюбели.

      RE
     H =  _____    допустимо съпротивление на изтегляне

 1,5

Проверка:

F
1 
< H

ПРОВЕРКА НА АНКЕРИРАНЕТО, ПОДЛОЖЕНО НА ТОВАР F2

Товарът F
2
 в раздел “въздействащи товари” се  разпределя върху n 

брой анкерирания от вида C или D.

Товар, действащ върху отделно анкериране: 

F*= F
2
/n.

Товар, действащ върху отделна тръба от анкерирането, имащо наклон α:

 

  F*/2

     Fd = _____

 cos α 

• проверка на тръбата за анкериране:

L= свободна дължина на тръбата за анкериране

   L 

     λ =   _____   от който се определя ω 

   i    

      F
d
 

     σ = ω   _____    < σ1

      A   

• проверка на опън огъване на дюбела:

Действие на опън: F
d

Момент на огъване: M
 
= F

d  
x  e

Проверка:

 F
d  

M
1

     σ =  _____  +  _____     < σ*

 A
t
   F

d

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Препоръчва се в случай на анкериране с дюбел, да се провери 

следното:

• да се контролира вида и състава на зидарията и в зависимост от 

действащия товар да се подбере най-пригодния вид дюбел, както е 

предоставено от производителя.

• намаляване до възможния минимум на ексцентриситета „е”на 

свързването между тръбата за анкериране и  дюбела.

• проверете правилното затягане на жабките.

• проверете правилното разполагане и функциониране на 

монтираните дюбели; в специални случаи се препоръчва извършване 

на изпитания за изтръгване, за да се имат предвид стойностите, 

очаквани от реалните съпротивления на изтръгване.

Анкериране с пръстен
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Анкериране с разпъващ 
винт

Анкериране с разпънка

МОНТАЖНА СХЕМА

Обезпечава се едностранна устойчивост само на натиск, като се 

монтира според по-долу дадените схеми. 

ДЕЙСТВАЩИ ТОВАРИ

Анкерирането с разпънка може да понесе само товари на натиск, 

перпендикулярни на фасадата. Товарът F1, действащ върху всяко 

перпендикулярно на фасадата анкериране на рамковото фасадно 

скеле, се определя в зависимост от схемите на изчисление, дадени в 

проекта и в действащите норми. Товарът F1 може да се състои от две 

събираеми:

F
1
= F

1a
 + F

1b

F
1a

= компонента за натиск върху анкерирането, породено от 

налягането на вятъра, перпендикулярна на фасадата на скелето. 

F
1b

= компонента на притискане на анкерирането,породено от 

геометрията на конструкцията. Например, хоризонталната 

компонента на товара, носен от диагонала на разпънката, представен 

на  “схема за монтаж – закрепване с разпънка”.

ПРОВЕРКА НА АНКЕРИРЕНЕ, ПОДЛОЖЕНО НА ТОВАР F1

Проверките, които следва да се извършат са:

• проверка на приплъзването на жабката:

F
1
 < R

• проверка на натиск на тръбата за анкериране:

L = свободна дължина на тръбата за анкериране

Рамка на фасадно скеле

Метален 
под

МОНТАЖНА СХЕМА

Изработва се според дадената по-долу схема

В специални случаи, когато не е възможно използването на други 

видове анкериране, може да се използва разпъващ голям винт при 

условие че се контролира изпълнението на място и се извършва 

контрол във времето и функционирането му. Несигурността на 

функциониране се дължи на трудното определяне на устойчивостта, 

което това закрепване може да гарантира.

Устойчивостта на закрепването е пропорционално на натягането, 

което винта съумее да гарантира и на коефициента на триене, който 

може да се разглежда между стената и плочата на натягане.

За правилното определяне на товара на натягане могат да се използват 

клетки на натоварване, разположени под петите. Това решение обаче е 

скъпо и оправдано за много специфични работи. 

Алтернативно решение е определянето на реалното съпротивление R
R
 

по време на работа върху избрано за проба анкериране и разглеждане 

на изчисленото допустимо съпротивление: R
c
=RR/2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Препоръчва се да се свърже тръбата за анкериране възможно най-

близо до разпъващия винт или накрая на тръбата с цел да се избегне 

огъването на самата тръба. 

Метален 
под

Рамка на фасадното скеле
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Анкериране с разпънка

  L 

     λ =   _____    от което се получава ω от таблиците  

   i     на действащите норми.

Проверка за нестабилност

       F
1
 

     σ = ω  x _____    < σ1

       A   

• Проверка на устойчивостта на натиск на регулиращия винт

Трябва да се ограничи развиването на винта до един максимум 

от 15 ÷ 20 cm, за да не се допускат случаи на нестабилност и да се 

извършват само проверки за устойчивост. 

       F
1
 

     σ = ω  x _____    < σ1

       A   

• Проверка на дъската за разпределение 

Под петата на винта за регулиране се разполага дъска с функция за 

разпределяне на товара.

S    =  5 cm дебелина на дъската

AL =  400 cm² плот с размери  20 x 20 cm

σL =  60 daN/cm² допустимо  усилие върху дъската

Проверка за устойчивост::

  F
1
 

     σ =   _____    < σL
  Al    

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Препоръчва се в случай на закрепване с разпънка да проверим  

следното:

• да се провери правилното разполагане, качеството, отличната 

ефикасност на поставената  дъска под петата с функция на 

разпределител на натоварването

• ограничаване развиването на  регулиращия винт без никога да се 

превишават 20 cm

• контролирайте правилния демонтаж на жабките с цел да 

гарантирате устойчивост на приплъзване.
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МОНТАЖНА СХЕМА НА ХОРИЗОНТАЛНИ НАПРЕЧНИ 
ГРЕДИ

При наличие на сгради в процес на строителство с конструкция от 

армиран бетон или стомана, или за поддръжка на сграда с големи 

остъклявания, нямаме възможност да разпределим анкериранията 

на рамковото фасадно скеле равномерно върху фасадата. В този 

случай могат да се изпълнят мрежести греди от тръби/жабки с 

хоризонтална или вертикална основа, вътре в конструкцията на 

скелето така, че да се разтовари налягането на вятъра само върху 

закрепванията, разположени на краищата на мрежестите напречни 

греди.

Анкериране с мрежовидна 
греда от тръби/жабки 

*

*
*

*
*

* *

*

*

*
*

*

*

*

Типично закрепване * Типично закрепване *

МОНТАЖНА СХЕМА НА ВЕРТИКАЛНИ НАПРЕЧНИ ГРЕДИ

Мрежовидните напречни греди могат да бъдат монтирани на 

всички етажи или на последователни етажи в зависимост от 

действащите товари.

Мрежестите греди могат да бъдат монтирани на последователни 

модули от рамки в зависимост от действащите  товари и преди 

всичко в зависимост от наличие или не на под от метални 

пътеки на всички етажи, които имат противоветрова функция 

по хоризонтала и, следователно, в този случай представляват 

разпределител на товарите по хоризонталата. 
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ДЕЙСТВАЩИ ТОВАРИ

Изчислява се според действащите норми и според схемите, дадени 

в проекта за налягане на действащия вятър (Pw), отнасящо се до 

повърхността на рамковото фасадно скеле, изложено на вятър. 

Определя се възловия товар, действащ върху решетъчните напречни 

греди за анкериране. 

• Хоризонтална мрежовидна греда 

Примерно за схема № 1 от раздел „Анкериране с решетъчна напречна 

греда от тръби/жабки”, върху всеки възел влияят 2 модула. Т.е. оттам 

се получава:

Q
o
=P

w
 x 2S

w

Статична схема на хоризонтална мрежовидна греда за анкериране:

• Вертикална мрежовидна греда

Примерно за схема № 2 от раздел „Анкериране с мрежовидна греда от 

тръби/жабки”, върху всеки възел влияят два броя модула, откъдето:

Q
v
=P

w
 x 2S

w

Статична схема на вертикална мрежовидна греда за анкериране.

Анкериране с мрежовидна 
греда от тръби/жабки 

* *

R0 R0

Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0

*
*

Rv

RvQv

Qv

Qv

Qv

Qv

ПРОВЕРКА НА МРЕЖОВИДНИТЕ ГРЕДИ

След като са определени действащите товари и статичните схеми 

според посоченото в предходната точка, се пристъпва към решаване 

на мрежовидните греди чрез метода на Рител или чрез моделиране 

на завършени елементи, или чрез други налични методи, с цел да се 

постигнат максималните действащи натоварвания:

Tmax = максимално действие на срязване

Mmax = максимален огъващ момент

• хоризонтална мрежовидна греда за анкириране

Използват се тръби с диаметър Ø 48,3 x 3,2 от стомана 235JRH за да се 

изработи описаната в предходните раздели греда.

Както надлъжните, така и диагоналните елементи на гредите 

са добавени към конструкцията на рамковото фасадно скеле и 

разположени непосредствено под металния под, осъществяващ 

работните етажи. 

Тези елементи на гредата са, следователно, обект само на товарите, 

произтичащи от изчисленията на предходните раздели.

След това се извършват проверките за устойчивост и нестабилност 

на хоризонталните и диагонални елементи, подложени на най-големи 

усилия.

• вертикална мрежовидна греда за анкириране

Диагоналите са изработени от тръба Ø 48,3 x 3,2 от стомана S235JRH, 

свързани към надлъжните евементи с ориентируеми жабки, докато 

надлъжните елементи на гредата са изработени, използвайки рамките 

на фасадното скеле. 

Проверките за устойчивост и нестабилност на рамките на фасадното 

скеле трябва следователно да взимат предвид едновременното 

присъствие върху тях на вертикалните товари, породени от 

класическото рамково фасадно скеле и товарите, произтичащи от 

огъващия момент, действащ върху вертикалната мрежовидна греда.

АНКЕРИРАНЕ НА КРАИЩАТА

Всяка мрежговидна греда трябва да бъде анкерирана към изделието за 

да служи. 

За това анкериране се връщаме към вече описаните предходни 

параграфи за проверките, които трябва да се извършат. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Препоръчва се да се провери следното:

• проверка на силата на затягане на жабките

• проверка на наличието на метални пътеки на етажите с функция 

за хоризонтално разпределение на товарите

• в зависимост от вида на анкерирането, разположено на краищата 

на мрежовидните греди, проверете посоченото за всеки вид в 

параграф „Предупреждение”.
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Анкериране с арматурно 
кръгло желязо

МОНТАЖНА СХЕМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Използват се материали, имащи геометрични и механични 

характеристики, дадени по-долу:

Тръба с диаметър ∅ 48,3 x 3,2 от стомана S235JRH

A = 4,59 cm²

J = 11,69 cm²

W = 4,85 cm³

i = 1,59 cm

σ 1 = 1600 daN/cm²

σ 2 = 1800 daN/cm²

Арматурно кръгло желязо с диаметър ∅ 8 за железобетон, от 

стомана FEB44K 

σ A = 2.600 daN/cm²

σ A = 0,5 daN/cm²

ДЕЙСТВАЩИ ТОВАРИ

Видът на анкерирането е в състояние да понася само товари, 

перпендикулярни на фасадата. За паралелни на фасадата товари 

трябва да се въведат други видове анкериране, описани в 

предходните точки. 

Определя се действащия товар F
1
 в зависимост от действащите 

норми и схемите за изчисление, дадени в проекта.

Рамка 
на фасадното скеле

Кръгло арматурно 
желязо в излят
 бетон Железобетонна стена

Метален
 под

ПРОВЕРКА НА АНКЕРИРАНЕТО, ПОДЛОЖЕНО НА ТОВАР F1

Проверките, които следва да се извършат са:

• проверка на приплъзване на жабката

F
1
 < R

• проверка на опън на тръбата за анкериране

 F
1
 

     σ = _____    < σ1

 A   

• проверка на кръглото арматурна желязо

Взима се предвид вида на железобетона и неговата характерна 

устойчивост Rbk. 

При отсъствие на сведения може да се приеме Rbk= 250 daN/cm².

Стойността на съпротивление на слепване на кръглото арматурно 

желязо (τco) се получава от действащите стандарти/норми, в 

зависимост от Rbk.

По същия начин се получава стойността на съпротивление на 

слепване на арматурното желязо

Същото важи и за определяне на стойността на съпротивление на 

слепване на кръглото арматурно желязо в бетон (RA):

∅ = диаметър на арматурното желязо 

L’ = дължина на всеки от двата участъка от кръглото арматурно 

желязо в отлетия бетон

τco = съпротивление за слепване с бетона 

RA = (∅ x π x L’ x 2) x τ

• проверка на слепването на желязото в бетона

F
1
 < RA

• проверка на устойчивостта на арматурното желязо 

 

   F
1
 

     σ =   _____    < σA
              2 x AA   

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Препоръчва се следното:

• проверете правилното разполагане на арматурното желязо в 

бетона и механичните/геометрични характеристики (Φ ; AA)

• проверете правилното затягане на жабките.
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Анкериране с метална 
планка за стената

МОНТАЖНА СХЕМА

В случай че има специфична геометрия на рамковото фасадно 

скеле (окачено) и/или особено високи товари, може да се използва 

плоча от метална конструкция – планка, свързана към стената с 

механични дюбели.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Използват се материали, имащи геометрични и механични 

характеристики, дадени по-долу:

Тръба ∅ 48,3 x 3,2 от стомана S235JRH

A = 4,59 cm²

J = 11,69 cm²

W = 4,85 cm³

i = 1,59 cm

σ 1 = 1600 daN/cm²

σ 2 = 1800 daN/cm²

Плоча от метална конструкция – планка от стомана S235JR

При наличие на евентуално оребряване геометричните/механични 

характеристики, които се взимат предвид са:

AP = реагиращ участък от сечението на оребряването

WP = резистентен модул на сечението на оребряването

σ 1 = 1600 daN/cm²

σ 2 = 1800 daN/cm²

ДЕЙСТВАЩИ ТОВАРИ

Товарът, действащ върху планката за закрепване се предава от 

надлъжната или вертикална пряко свързана свръзка.

Въобще и при специални случаи за схемата, дадена в раздел 

„анкериране с метална планка за стената”, към действието на вятъра 

трябва да се добави вертикалния товар, получен от рамките на 

фасадното скеле.

ПРОВЕРКА НА ПЛАНКАТА ЗА АНКЕРИРАНЕ

Предвид схемата за монтаж и действащите товари от раздел 

„анкериране с метална планка за стената”, се пристъпва към 

проверки на устойчивостта на планките, в зависимост от 

действащите товари:

• горна планка:

T = Ni  N = Ni x e

Проверка на устойчивостта

 M 

     σ = _____    < σ1

 Wp   

 T 

     τ = _____    < π1

 Ap   

σ id = √ σ² + 3 π² < σ1

• долна планка:

T = Ne  N = H  M = Ne x e

Проверка на устойчивостта

 N
  

M

     σ =  _____  +  _____     <  σ1

 A
p
   W

p

 T 

     τ = _____    < π1

 Ap   

σιδ = √ σ² + 3 π² < σ1

• проверка на дюбелите:

Товарите, действащи върху отделните дюбелите са:

 T 

     Τb = _____    на срез върху отделния дюбел

 2   

  M 

     Νb = _____    на срез върху отделния дюбел

  d   

Стойностите Tb и Nb трябва да се сравнят с капацитета на 

отделните дюбели, както са дадени от производителя, подходящо 

намалени с коефициент за сигурност 2,2.

Елемент на 
планката

Метално 
скеле

Метален 
под
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Последователност на монтажа
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Последователност на монтаж
Система Realpont

1 • разполагане пети

2 • разполагане рамки

3 • нивелиране пети

4 • поставяне надлъжен прът/парапет

5 • монтаж на рамка с надлъжен прът/парапет

6 • монтаж на втори надлъжен прът/парапет 
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Последователност на монтаж
Система Realpont

7 • монтаж на диагонал за вертикална челна равнина

8 • проверка нивелиране

9 • проверка на разстоянието от фасадата

10 • проверка нивелирането

11 • монтаж на следващите модули

12 • монтаж на следващите модули
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Последователност на монтаж
Система Realpont

13 • монтаж на следващите модули

14 • разполагане на анкериране

15 • разполагане на анкериране

16 • монтаж на метални пътеки

17 • монтаж на метални пътеки

18 • монтаж на метална пътека с люк за достъп  
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Последователност на монтаж
Система Realpont

19 • монтаж на метална пътека с люк за достъп

20 • стълба на метална пътека със стълба, с люк за достъп

21 • поставяне на стълбата на метална пътека с люк за достъп

22 • първо равнище

23 • преминаване на горното равнище

24 • свързване на 
задържащото въже преди 
качване на етажа
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Последователност на монтаж
Система Realpont

25 • затваряне на люка 

26 • начало на монтаж на рамките на равнище 1

27 • монтаж на рамка на равнище 1 

28 • монтаж на рамка на равнище 1 

29 • монтаж на скоба за вертикално захващане на рамките

30 • монтаж на надлъжен прът/парапет на равнище 1 
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Последователност на монтаж
Система Realpont

31 • монтаж на надлъжен прът/парапет на равнище 1

32 • монтаж на надлъжен прът/парапет на равнище 1

33 • монтаж на диагонал за вертикална челна равнина на 
равнище 1

34 • монтаж на следващи модули на равнище 1 

35 • монтаж на надлъжен заден елемент (прът/парапет)на 
равнище 1

36 • монтаж на цокъл на равнище  1
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Последователност на монтаж
Система Realpont

37 • детаил на цокъла на равнище 1 

38 • детаил на цокъла на равнище 1

39 • монтаж на цокъл на равнище 1

40 • монтаж на страничен 
парапет на равнище 1 

41 • монтаж на страничен 
парапет на равнище 1 

42 • монтаж на анкериране на равнище 1 където се изисква
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Последователност на монтаж
Система Realpont

43 • монтаж на метални пътеки на равнище 2

44 • монтаж на метални пътеки на равнище 2 

45 • монтаж на метална пътека с люк за достъп на равнище 2 

46 • монтаж на метална пътека с люк за достъп на равнище 2 

47 • монтаж на метални пътеки на всички модули на равнище  2

48 • монтаж на тръба за завършек само с парапет, с усилване, за 
крайния горен участък 2
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Последователност на монтаж
Система Realpont

49 • затягане на жабката на 
усилването на тръбата за 
завършек само с парапет, на 
горния край на равнище 2

50 • преминаване на равнище 2

51 • монтаж на надлъжни пръти/парапети на равнище 2

52 • монтаж на страничен 
парапет на равнище 2 

53 • монтаж на носеща конструкция за предпазване от падащи 
предмети 

54 • детайл на носеща 
конструкция за предпазване 
от падащи предмети 
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Последователност на монтаж
Система Realpont

55 • детайл на носеща 
конструкция за предпазване 
от падащи предмети 

56 • монтаж на плотове от метални пътеки върху носеща 
конструкция за предпазване от падащи предмети

57 • монтаж на плотове от метални пътеки върху носеща 
конструкция за предпазване от падащи предмети

58 • детайл от монтажа на плотове от метални пътеки върху 
носеща конструкция за предпазване от падащи предмети

59 • монтаж на конзола  

60 • монтаж на подпорна 
стойка за конзола



 
 
Ръководство за експлоатация • система Realpont45

Последователност на монтаж
Система Realpont

61 • извършен монтаж на  
конзола с подпорна стойка 

62 • монтаж на пътеки върху конзолата

63 • монтаж на пътеки върху конзолата

64 • свързване на рамките за преминаване на пешеходци с 
надлъжни пръти/парапети

65 • монтаж на метални пътеки върху рамката за преминаване 
на пешеходци

66 • монтаж на надлъжни греди за проход
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Последователност на монтаж
Система Realpont

67 • монтаж на малка напречна гредичка за свързване на 
надлъжните греди за проход 

68 • монтаж на пътеки върху 
надлъжните греди за проход

69 • монтаж на рамки и надлъжни прът/парапети над 
надлъжните греди за проход

70 • монтаж на диагонал за вертикална челна равнина над 
надлъжните греди за проход

71 • край на монтажа над надлъжните греди за проход



 
 
Ръководство за експлоатация • система Realpont47
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Сертификати
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Сертификати
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Сертификати
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Сертификати
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Сертификати
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Сертификати
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