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РЕЗЮМЕ 

Изпълнението на високи стоманобетонни конструкции е свързано с използването на 
конкретни кофражни системи катерещи се кофражи. Те намират приложение при изпълнението 
на комини, охладителни кули, силози, стълбове на мостове, язовирни стени и др. От друга 
страна, катерещите се кофражи се характеризират с редица специфични особености, както по 
отношение на конструкцията на отделните им елементи, така и по отношение технологичните 
етапи и начините на изпълнение. 

В доклада е направен обзор на съвременните системи катерещи се кофражи. Разгледани и 
анализирани са системи на различни производители, като е обърнато внимание на двата типа 
най-често използвани кофражи – премествани с кран и независими от кран. Обърнато е 
внимание на ефективната област на приложение на този тип кофражи. Анализирани са 
особеностите при технологичните етапи при изпълнението, като са предложени и насоки за 
изследвания с цел решаване на някои специфични проблеми.  

Kлючови думи: кофражи, катерещи се кофражи премествани с кран, катерещи се кофражи 
независими от кран, технология на изпълнение 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Изпълнението на високи стоманобетонни конструкции е свързано с използването на 
конкретни кофражни системи катерещи се кофражи. Те намират приложение при изпълнението 
на високи конструции като комини, охладителни кули, водни кули, стоманонетонни чдра на 
сгради, стълбове и устои на мостове и др. По смисъла си, катерещите се кофражни системи, 
представляват едроразмерен кофраж (ЕК), монтиран върху катерещо се скеле (платформа) и 
закотвен в долната си част във вече втвърдения бетон от предходния такт [1]. Едно от 
основните предимства при този тип кофражни системи е, че основно при изграждането на 
комини, охладителни кули и други съоръжения с призматична, цилиндрична, конична и 
хиперболоидна форма, отпада голямото количество вътрешно скеле в съоръженията [2].  

Съвременните тенденции при изпълнението на кофражните работи и в частност при 
катерещите се кофражи, са свързани с разработването и прилагането на технологични системи, 
които водят до намаляване на трудоемкостта, съкращаване сроковете за изпълнение и 
повишаване кратността на употреба на кофражните комплекти. Редица компании, 
предоставящи този тип кофражи на пазара, непрекъснато обновяват своите бази данни и 
системи. Понастоящем се използват различни типове катерещи се кофражи, отличаващи се с 
конкретни специфични особености. Именно поради тази причина, тяхното познаване и 
правилно използване има пряко отношение към качественото и безопасно изпълнение на 
строителните и монтажните работи.  

Целта на статията е да се извърши класификация на различните типове катерещи се 
кофражи, като се откроят спецификите на различните групи системи и се анализират някои 
особености в технологичните етапи на изпълнение. На тази база да се формулират изводи за 
състоянието на този сегмент от строителния бранш, като се предложат и насоки за изследвания, 
с цел решаване на някои специфични проблеми. 

 

2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА КАТЕРЕЩИТЕ СЕ КОФРАЖИ 

Катерещите се кофражи могат да се класифицират в зависимост от различни признаци: в 
зависимост от начина на преместване, в зависимост от естеството на вертикалния 
конструктивен елемент,  в зависимост от начина на монтаж и демонтаж на кофражната форма, 
в зависимост от вида на едроразмерния кофраж и др.  

2.1 В зависимост от начина на преместване 

В зависимост от начина на преместване на катерещите кофражни системи, те се разделят на 
две основни групи [1,3]: 
- кофражи, премествани с кран; 
- самоповдигащи се кофражи (независими от кран). 

2.2 В зависимост от естеството на вертикалния елемент 

В зависимост от естеството на вертикалния елемент, за когото ще бъдат използвани 
катерещите кофражни системи, могат да се разделят на два типа: 
- едностранен кофраж; 
- двустранен кофраж. 

Следва да се има предвид, че в зависимост от натоварванията са разработени различни 
решения за поемане на усилията, пораждащи се в точките на окачване. Може да се каже, че 
докато едностранният кофраж работи по начало с по-осезаеми усилия породени от по-
неблагоприятното разпределение на натоварването, то при двустранния кофраж критични 
стойности на усилия се пораждат по-скоро от функция във височина, респективно от 
ветровите въздействия. Изследванията представени в [4] показват значителното влияние на 
ветровите въздействия върху катерещите се кофражи, като е установено също, че при голяма 



височина, отклоненията в отделните компоненти на системата, вследствие на ветрови 
въздействия могат да достигнат повече от 70mm. Решенията на този проблем  могат да се 
търсят с увеличаване броят точки на окачване, размерите на котвените глави и на самите 
анкериращи устройства.  

2.3 В зависимост от начина на монтаж и демонтаж на кофражната форма 

В зависимост от начина на монтаж и демонтаж на кофражната форма, разположена върху 
катерещото скеле (платформа), могат да се разделят на три типа: 
- със завъртане в долния край чрез подкосите; 
- с хоризонтално преместване, с помощта на специален винтов механизъм; 
- с хоризонтално преместване, с помощта на транспортна количка. 

2.4 В зависимост от вида на едроразмерния кофраж 

Много често, кофражното платна към катерещите кофражи е едроразмерно гредово 
платно или уедрен рамков кофраж [5]. В същия източник са дадени и конкретни примери за 
изпълнението на стоманобетонни конструкции с катерещи се кофражи. В зависимост от 
вида на едроразмерната кофражната форма, разположена върху катерещото скеле 
(платформа), могат да се разделят на три типа: 
- съставени от едроплощен гредови кофраж; 
- съставени от едроразмерен рамков кофраж; 
- съставени от окрупнен лек рамков кофраж. 

При употребата на едроплощен гредови кофраж се използват форми, изработени от 
кофражни платна, дървени кофражни греди и стоманени ригели. 

При катерещи се кофражни системи изпълнени с рамков кофраж, се срещат два типа – от 
цели едроразмерни елементи предназначени за работа с кран или от окрупнени леки 
елементи. Елементите са изработени от рамки с ребра, изпълнени от затворени кутиеобразни 
профили и нитовани към тях, хидрофобни повърхности. 

2.5 В зависимост от приложението на системата 

В зависимост от приложението на системата, тя може да се раздели в следните категории: 
- oбикновена катереща се кофражна система; 
- система за изпълнение на конструкции с разнообразна форма и височина; 
- система за изпълнение на конструкции с направляващи водачи; 
- система за изпълнение на охладителни кули и комини; 
- система за високоетажни ядра (етажни платформи); 
- система за язовирни стени; 
- шахтова платформа. 
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Фиг. 1 Видове системи според приложението 

a) Обикновена катереща кофражна система (Doka); б) система за изпълнение на 
разнообразни форми и височини (PERI); в) система с направляващи водачи (Meva); г) 

система за охладителни кули и комини (Doka); д) система за високоетажни ядра 
(Doka); е) система за язовирни стени (Ulma); ж) шахтова платформа (PERI) 

3. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМИТЕ КАТЕРЕЩИ СЕ КОФРАЖИ 

Следва да се отбележи, че и при двете основни групи катерещи кофражни системи спрямо 
т.2.1 от статията, компонентите в по-голямата си част са сходни, като отличаващото е най-вече 
в принципа на действие по време на процеса - изкачване, там където кранът се замества от 
друга подемна техника (повдигащи автомати). [1] 

3.1 Катерещи се кофражи премествани с кран 

Катерещото се скеле (платформа) е изработено от катерещи се конзоли, настилка от дъски 
или талпи, предпазни парапети и бордови дъски, монтирани на тях. В зависимост от решението 
за монтиране и демонтиране на кофражната форма, има наличие на специфични компоненти. 
Самата кофражна форма, може да бъде както от рамков, така и от гредови тип (вж. т.2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2 Принципна схема – кофражна система Doka MF240 [6] 



A – хоризонтален профил MF със стойка за парапет; B – вертикален профил; D – къс подпорен 
прът; E – дълъг подпорен прът; G – вертикален опорен профил; I – зъбчата траверса; J – коса 
винтова опора 3.00m; L – работна платформа; M – окачващ профил; N – дистанциращ 
профил; P – платформа за достъп; Q – ветрови връзки. 

За вертикален транспорт, към катерещото скеле се залагат точки за окачване (халки), за 
които се захващат сапани, закрепени в другия си край, за куката на крана. В зависимост от типа 
кофражна форма, тя може да бъде захваната към средството за вертикален транспорт по начина 
описан за скелето (при гредови кофраж) или посредством кранови лапи (при рамков кофраж). 

3.2 Катерещи се кофражи независими от кран 

Както бе упоменато в т.3 на настоящата статия, най-съществената разлика спрямо 
катерещите се кофражи премествани с кран е, че той бива заместен от повдигателни устройства 
(автомати), монтирани за катерещото се скеле (платформа). Употребата на кран е необходима, 
само докато системата може да започне подема, сама. Това се реализира след приключване на 
вторият такт на вертикалните елементи за съответното съоръжение, за което е предвидена 
катерещата се система. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3 Принципна схема – автоматична катереща система Doka X-climb 60 [7] 
A – направляваща обувка; B – вертикален профил 2.48m; C – долен вертикален профил 5.20m 
или 7.15m; D – прътов конектор; E – вертикален опорен профил; F – зъбчата траверса; G – 



коса винтова опора 3.00m или 4.50m; H – хоризонтален профил 2.45m; I – подпорен прът 
2.37m; J – универсален парапет 2.00m; K – точка за окачване; L – задна опорна връзка; M – 
заден опорен прът; N – хоризонтален профил 2.00m; O – регулатор на задната опора; P – 
подпорен прът 1.87m; Q – окачващ профил; R – хоризонтален профил 1.50m; S – хидравличен 
цилиндър X-climb 60 DA; T - повдигателен механизъм B X-climb 60. 

Самото устройство може да се сведе до следните основни компоненти: катерещ се 
профил, по който се придвижва катерещото скеле; катереща се количка – за присъединяване 
на катерещия кофраж; хидравлични устройства, контролирани от хидравличен агрегат за 
синхронно повдигане; опорни устройства; електрозахранване [1]. 

4. ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ЕФЕКТИВНА ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
КАТЕРЕЩИТЕ СЕ КОФРАЖИ 

Въпреки че по същество са сравнително сложни и скъпи решения, приложението на този тип 
системи бива оправдано чрез достигане на големи височини за кратки срокове, междувременно 
осигурявайки безопасни условия на труд с помощта на работни платформи подсигурени с 
предпазни парапети или цели защитни екрани.  

Общо за всички кофражни системи е същественото влияние, което има носимоспособността 
на анкерните устройства в технологичния етап на подема (катеренето). Времето за декофриране 
и респективно преместване в следващ такт зависи до голяма степен от носимоспособността на 
анкерните устройства, която от своя страна е във функция на якостните характеристики на 
бетона, диаметъра на анкера, разстоянието от анкера до ръба на стоманобетоння елемент, 
наличието на съдействаща армировка и др. [9, 10]. Именно в това направление, свързано с 
определяне носимоспособността на анкерите за катерещи кофражи при различни условия и при 
различна възраст на бетона, следва да бъдат фокусирани изследванията, с цел оптимизиране на 
технологичните решения при изпълнението.  

5.1 При катерещи се кофражни системи премествани с кран 

 По-простото устройство на кофражните системи премествани с кран позволяват по-
икономично и по-лесно подсигуряване на строителния обект. Последното е от съществено 
значение при логистичното осигуряване и решаването на логистичните проблеми в 
оперативното ръководство на строежа [11].  Намират широко приложение при изпълнение на 
язовирни стени, за усилване на стоманобетонни мостови стълбове и други. Могат да бъдат 
премествани както като цели платформи, така и по части, ако кранът има ограничена 
товароподемност или геометрията на конструкцията не позволява. Като негатив може да се 
изтъкне фактът, че катерещите системи премествани с кран, генерират допълнителни часове 
към машиносмените на подемната техника, а процесите биват по-бавни. 

5.2 При катерещи се кофражни системи независими от кран 

 След асемблиране на оборудването с кран, системата се превръща в независим работен 
орган. Това освобождава подемника за изпълнение на други процеси. Сравнително по-
сложното устройство и наличието на повече части могат да се отбележат като недостатък от 
гледна точка на необходимостта от квалифицирани специалисти. Въпреки че е икономически 
по-скъпо решение в сравнение със системите повдигани с кран, употребата на хидравлична 
система от множество подемници дава възможност катеренето да се извършва с много по-
малко усилия, като същевременно могат да се преместват цели етажни платформи или други 
крупни форми. При изпълнението на шахти и ядра на сгради с височина над 100m, които 
обикновено се движат с един (два) етажа по-високо над изпълняваната плоча, честа практика е 
катерещите кофражни системи да изтеглят прикрепени към тях бетонпомпи. По време на 
изкачването на цели етажни платформи, специалистът отговарящ за процеса „катерене“ следва 
да извършва постоянен контрол над хидравличната уредба, тъй като при отказ дори на само 
един от хидравличните цилиндри е възможно да се получи претоварване на останалите или 
заклинване на катерещата се система. В сравнение с ограниченията възникващи от 
възможностите на крана, при автоматичните системи, подемните свойства се регулират от броя 
на апаратите и възможностите на хидравличния агрегат. 



 

5.3 Фактори влияещи при избора на конкретна кофражна система 

Основен фактор, при избора на кофражна система е времето за изпълнение, включващо 
придвижването на кофражната система на следващ такт, времето за монтаж на армировка и 
вложки, времето за декофриране и кофриране. Други фактори, които трябва да се вземат 
предвид при избора на кофражна система са: трудоемкостта, необходима за кофриране, 
декофриране, настройка, бетониране и контрол на системата; необходимата степен на 
технологичност, що се отнася до отклоненията при изпълнението; лекота на подема и др. 
Детайлен технико-икономически анализ изисква и разпределението на времето между 
разходите за труд и времето за използване на крана [3]. Изследвания на ефективните области на 
приложение с прилагането на 3D BIM модели показват, че именно броя на тактовете по 
височина и самата височина на изпълняваните конструкции са от съществено значение при 
избора на конкретен тип система [12]. Аналогични модели е необходимо да бъдат приложени и 
за изследване при условията на българската строителна практика. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В доклада е направен обзор на съвременните системи катерещи се кофражи. Предложена е 
подробна класификация на този тип кофражи, в зависимост от естеството на вертикалния 
конструктивен елемент,  в зависимост от начина на монтаж и демонтаж на кофражната форма, 
в зависимост от вида на едроразмерния кофраж и др. Анализирани са основните елементи и 
компоненти, и устройството като цяло на различните типове системи. Изведени са основните 
технологични особености и факторите, които оказват влияние при избора на конкретна 
кофражна система. 

Като насоки за изследвания по темата, с цел ефективното прилагане на катерещите се 
кофражни системи у нас е необходимо извършването на допълнителни целенасочени 
изследвания в две основни направления:  

1) определяне носимоспособността на анкерите за катерещи кофражи при различни 
условия;  

2) изследване на основни технико-икономически показатели при отчитане условията на 
българската строителна практика. 
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