МЕСЕЧНО
- ИЗДАНИЕ

2021
Февруари, брой 2
1

КАКВО ЩЕ ОТКРИЕТЕ В ТОЗИ БРОЙ:

Индивидуални решения –
елементи за пасивна пътна
безопасност
•

Елемент за късо зануляване без
заварка ………......................…… стр. 6

•

Елемент за преминаване от шина с три
вълни 3N към шина с две вълни 2N
без заварка ................................. стр. 8
Елемент за преминаване от шина с три
вълни 3N към шина с две вълни 2N
при съоръжения при дилатационни
фуги без заварка ...................... стр. 10
Шина на радиус ….................... стр. 12

•

•

Ограничителни системи за
пътища
•

Нови системи в продуктовата гама
на „Юпитер 05“ ООД .......... стр. 17

•

Смесени ограничителни системи от
стомана и дърво …….....…... стр. 22

Защитните съоръжения за
обезопасяване на пътища от
свободно падане на скални
маси
•

Видове, предимства и
необходимост от защитни
съоръжения за обезопасяване на
пътища от свободно падане на
скални маси ................... стр. 25 2
2

Уважаеми читатели,
на първо място искаме да Ви благодарим за
множеството положителни отзиви от Ваша
страна към нашия първи брой и се надяваме
да продължим да поддържаме интереса Ви
към следващите издания. Във втория брой
на месечното е-Издание на „Юпитер
Холдинг“ АД ще Ви информираме за някои
индивидуални решения, които използваме
за по-добра пасивна пътна безопасност,
както и за наши продукти, които допринасят
за по-високо качество и естетически вид на
предпазните ограничителни съоръжения.

Предварително Ви благодарим за времето, което ще
отделите, за да прочетете изданието и този месец. Надяваме
се да успеем да Ви предложим полезна и интересна
информация.
**********
Вашето мнение е важно за нас! Точно затова ще очакваме
Вашите отзиви, въпроси и коментари на e-mail:
info@jupiterholding.bg

Екипът на „Юпитер Холдинг“ АД Ви пожелава приятно
четене!
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Изпреварващото развитие на автомобилния транспорт, се отразява
чувствително на пътната инфраструктура и на безопасността на
движението. Само модерните превозни средства, разработени с
високо ниво на безопасност и доброто, всеобхватно обучение на
водачите не са достатъчни да бъде намален травматизма в следствие
на ПТП. Статистиката показва по показателя „загинали на 1 000 000
жители“ при ПТП и последиците от тях, че България през
последните години все още е с висока смъртност и изостава от
средните европейски показатели.

Има множество елементи на пътя, които оказват влияние на
безопасността и са пряко свързани с нея. Някои от тях са
хоризонталната пътна маркировка и вертикалната
сигнализация. Тяхната цел е да подпомагат водачите на МПС
като им дават ясни и разбираеми сигнали за различните
ограничения и ги приканват към повишено внимание.
Има множество елементи на пътя, които оказват влияние на
безопасността и са пряко свързани с нея. Някои от тях са
хоризонталната пътна маркировка и вертикалната сигнализация.
Тяхната цел е да подпомагат водачите на МПС като им дават ясни и
разбираеми сигнали за различните ограничения и ги приканват към
повишено внимание.
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Докато ограничителните системи за пътища са основното средство за
подсигуряване на подходящото обезопасяване на пътната
инфраструктура, те намаляват травматизма и щетите при
пътнотранспортно произшествие. Пътните ограничителни системи
осигуряват по-високо ниво на безопасност за участниците в пътното
движение и са гаранция за по-малко поражения върху моторните
превозни средства при евентуален удар в тях и на първо място –
спасени човешки животи.

Пътните ограничителни системи са онзи „рядък продукт“, който найточно отразява съотношението “вложени средства/спасени човешки
животи”, затова тяхната значимост е изключително голяма.
Прилагането на предпазни огради неминуемо води със себе си и
налага използването на различни допълнителни елементи, които ще
разгледаме в този брой.
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Индивидуални решения –
елементи за пасивна пътна
безопасност
І. Елементи за начало и край и в частност
ЕЛЕМЕНТ ЗА КЪСО ЗАНУЛЯВАНЕ БЕЗ
ЗАВАРКА
При проектиране и в последствие монтиране на
ОСП (ограничителни системи за пътища), всеки
отделен участък следва да започва с елемент за
начало:
буфер срещу челен удар
съгласно БДС EN 1317-3
начален и краен терминал
съгласно БДС ENV 1317-4

елемент за дълго
зануляване, който се състои
от 3 шини и минимум 9
стълба
и да завършва с елемент
за край:
елемент за дълго зануляване
който се състои от 3 шини и
минимум 9 стълба
или
елемент за късо зануляване,
който се състои от 1 шини,
минимум 3 стълб и 1 детайл за
промяна ъгъла на наклона
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Елементът за край чрез късо зануляване е с дължина 4 метра и се
изпълнява с една шина и минимум три стълба. Изпълнението на
късо зануляване се осъществява посредством детайл, който
променя ъгъла на наклона и ъгъла на скосяване навън от лентата
за движение. Този детайл обичайно се произвежда с
присъединяваща заварка. Но не е препоръчително в
хоризонталните елементи на ограничителните системи за пътища
да се влагат детайли със заварка, поради това че се явяват послабо звено и има риск от по-лесно „късане“ на предпазната ограда
при удар в нея.
За да се избегне заварката при тези компоненти,
„Юпитер 05“ ООД разработи и вече успешно
произвежда и влага, специално формован елемент
за край чрез късо зануляване, изработен без
заварка и от една непрекъсната част.
БЕЗ ЗАВАРКА
СЪС ЗАВАРКА

7

ІІ. ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ШИНА С
ДВЕ ВЪЛНИ 2N КЪМ ШИНА С ТРИ ВЪЛНИ 3N
БЕЗ ЗАВАРКА

В нашата производствена продуктова гама от ограничителни
системи за пътища със степен на задържане Н2 или по-висока, и с
възможност да задържат МПС с маса 13 тона или повече, са от типа
шина с две вълни (2N), както и с шина с три вълни (3N).
Тривълновите системи са предпазни огради от ново поколение и са
намерили много широко приложение в България, както и в цяла
Европа.
Нерядко са случаите обаче, в които се налага система изпълнена с
шина тип 3N да премине и бъде свързана със система с шина тип A
(2N).
В тези случаи най-удачното решение да се осигури връзката между
двете предпазни огради е посредством специално изработен детайл,
и тъй като това също е хоризонтален елемент, то е по-безопасно той
да бъде без заварка. Новото изделие, което пуснахме на пазара, е
лесно за производство и всеки производител с предмет на дейност
Ограничителни системи за пътища, би могъл да го изработва,
което прави детайла достъпен на пазара, а в същото време, той
изпълнява ефективно своята основна функция, а именно
преминаване от система с две вълни в система с три вълни.

Елемент за
преминаване
от шина с две
вълни 2N към
шина с три
вълни 3N
СЪС
ЗАВАРКА
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Елементът, който „Юпитер
05“ ООД е разработил и
влага е съобразен с вида на
системите, които се
монтират най-често, а това
са системи с разстояние
между стълбчетата 2 метра
и повече. Така елементът
за преминаване е с
габаритен размер 2 метра,
като е предвиден
допълнителен среден отвор
на разстояние 1 метър,
което позволява монтаж на
стълб на по-малко
отстояние в случаите,
когато имаме системи с помалка зона на действие /W/
и по-малко разстояние
между стълбовете. Това
спомага да се коригира
еластичността в тази зона,
за да имаме плавно
преминаване от един вид
предпазна ограда в друг.
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ІІІ. ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ШИНА С ДВЕ ВЪЛНИ
2N KЪМ ШИНА С ТРИ ВЪЛНИ 3N ПРИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ
ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ, БЕЗ ЗАВАРКА
В следствие на редица фактори се появяват вътрешни
напрежения в конструктивните елементи при
съоръженията/мостовете, за което се използват дилатационни
фуги, които да допускат надлъжни, вертикални и ротационни
движения.
При наличието на дилатационна фуга се налага и елементите
за пасивна пътна безопасност, монтирани на съоръженията да
бъдат съобразени с дилатирането, и да бъдат прилагани така, че
самата ограничителна система да „работи“ заедно с
дилатационната фуга.

До сега нашата компания изпълняваше продукта от два
елемента:
-

Шина за дилатационна фуга

Елемент за преминаване от шина с две вълни 2N към шина с
три вълни 3N
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ІІІ. ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ШИНА С ДВЕ ВЪЛНИ
2N KЪМ ШИНА С ТРИ ВЪЛНИ 3N ПРИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ
ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ, БЕЗ ЗАВАРКА
Както при елемента за преминаване от шина с две вълни 2N
към шина с три вълни 3N без заварка, по подобна
производствена технология се изработва и елемент за
приложение при дилатоционни фуги, като особеното при него са
специално разпробитите овални отвори с размери 178х18, които
позволяват свободно дилатиране. Това решение може да бъде
прилагано при различни фуги – такива с малка дилатация, със
средна дилатация или с голяма дилатация.
По този начин се осигурява свободното разширение/свиване на
фугата, без това да води до пренасяне на напрежение в
монтираните обезопасителни ограничителни системи.
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ІV. ШИНИ НА РАДИУС
Едни от най-опасните места на пътя са завоите. При
движението на автомобила в завои и най-вече от
инерционните сили, действащи върху него и насочвайки го
настрани заради страничното сцепление на гумите и пътната
настилка. При движение с несъобразена скорост в завои
автомобилът лесно губи своята напречна устойчивост и се
повишава риска от ПТП.
Поради факта, че хоризонталната крива е
най-опасното място към нейното
обезопасяване трябва да се насочи
изключително голямо внимание.

Монтирането на ограничителни системи на места с малки радиуси на
хоризонтални криви е предизвикателство. Основната ни цел е да
разработваме продукти, които да изпълняват максимално ефективно
своята функция и да довеждат до добри резултати по отношение на
качествено обезопасяване на пътната инфраструктура. По тази причина
сме насочили вниманието си и към индивидуални решения, които да
спомогнат за реализирането на нашите цели. Един такъв продукт е и
шините, огънати на определен радиус.
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Шини на радиус

Производствените ни възможности са следните:

Шина с две вълни 2N с конвексен
радиус
Шина с две вълни 2N с конкавен
радиус
Шина с три вълни 3N с конвексен
радиус
Шина с три вълни 3N с конкавен
радиус
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Предимствата на продукта са:
•
•

•
•

•

по-голяма безопасност след
монтиране
възможност за обезопасяване на
хоризонтални криви с малки
радиуси
минимален радиус 500 мм
възможност за прилагане при
системи с тривълнови и/или
двувълнови шини
възможност за изработка на
конвексен и конкавен радиус
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Реализирани обекти:

Път I-8 Пловдив-Пазарджик
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Реализирани обекти:

Път III-866 Кричим-Девин
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Нови системи в продуктовата
гама на „Юпитер 05“ ООД

През 2020г. въпреки Пандемията от COVID-19, която
продължава да представлява тежка извънредна ситуация,
свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб,
нашата компания продължи да развива своята продуктова гама и
успя да пусне на пазара нови продукти – ограничителни системи
за пътища със собствени краш тестове.
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За нас беше предизвикателство да организираме и изпълним в
тези условия на епидемичната ситуация цялостния процес по
осъществяване на изпитванията за оценка на постоянството на
експлоатационните показатели на новите ни продукти, но с радост
можем да кажем, че се справихме, което ни прави изключително
горди и щастливи.

Новите ни продукти, пуснати на пазара през 2020 г., се
характеризират със следните експлоатационни показатели:
Степен на
задържане
N2
N2
H1
H1
H1
L1
L1
Н2
H2

Степен на силата на
удара /ASI/

Зона на действие
/W/

A
A
A
A
A
A
A
А
A

W2
W3
W2
W3
W4
W3
W4
W3
W4
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До момента в продуктовата гама
на „Юпитер 05“ ООД
присъстваха системи с тези характеристики, но новите ни
продукти са проектирани така, че да бъдат по-конкурентни на
българския и европейския пазар. Създаването на „семейства“
ограничителни системи ни позволява, чрез производството на
едни и същи елементи да бъдем по-производителни и гъвкави в
сроковете, по-конкурентни в цените и по-добри в качеството на
произвежданите и монтирани от нас продукти.

Ще ни питате какво е „семейство“ ограничителни системи?!
Веднага поясняваме:
Продукти от едно „семейство“ са ограничителни системи за пътни
превозни средства, изградени с едни и същи видове елементи
(шина, стълб, конзоли, греди, свързващи елементи и др.), които в
различна комбинация са ограничителни системи с различна
степен на задържане и/или зона на действие. Тези системи имат
голямо предимство и са важен фактор за поддръжката и
рехабилитацията на пътната мрежа. При предпазните огради от
едно “семейство“ не са необходими преходни елементи, тъй като
връзката между две ограничителни системи с еднакви напречно
сечение и материал и с разлика в зоните на действие не повече от
един клас, не се счита за преходен елемент.
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Пример за „семейство“
ограничителни системи:
Ограничителни системи
изпитвани с:

Тоест системите са със степен на задържане N2, H1 и L1 и
са системи от едно „семейство“, като в зависимост от
разстоянието между стълбчетата оградите са с различна
зона на действие /W/.
N2-A-W2 = H1-A-W3 = L1-A-W3 системите са съставени с
еднакви елементи и с разстояние м/у стълбовете 1.33м
N2-A-W3 = H1-A-W4 = L1-A-W4 системите са съставени с
еднакви елементи и с разстояние м/у стълбовете 2.00м
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Тези продукти са приоритет на водещите фирми производители –
те развиват и обновяват както портфолиото си, така и работят
изключително за подобряване на безопасността, в частност –
пасивната пътна безопасност. Поради тази причина за нашата
компания създаването на такива „семейства“ е поставена цел и
ние работим основно в тази посока. С непрекъснатото развитие на
новите системи и следейки епропейските и световни тенденции в
бранша, бихме си позволили една препоръка както към
институциите,
които
отговарят
за
поддържането
и
експлоатацията на пътищата, така и към пътните проектанти:
Осигуряването на по-безопасна пътна инфраструктура трябва да
бъде приоритет за всички нас - тези които планират, проектират,
изграждат, експлоатират и поддържат пътно-транспортната
система. В тази връзка препоръчително е ограничителни системи
от клас N2 да бъдат проектирани и инсталирани за III и IV клас
пътища с ниска интензивност на движението, а за I, II клас и АМ
да се проектират и монтират предпазни огради от тип H1 и H2.
Предвид това, че фирмите производители на елементи за пасивна
пътна безопасност непрекъснато се развиват и предлагат множество
системи, които в зависимост от степента си на задържане ценово се
доближават една до друга, то не само по-безопасно, а и поефективно е да се използват системи от по-висок клас.
Така в съзнанието на всеки един от нас трябва
да залегне следното – средствата за
подобряване на безопасността на движение по
пътищата са ИНВЕСТИЦИЯ , а не РАЗХОД !

Не мислите ли – скъпи читатели, че
основната функция на
ограничителните системи е
намаляване на травматизма?!
Никоя друга полза не може да
замени човешкия живот.
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В този месечен брой искаме да Ви
представим още един продукт, част от нашето
портфолио, а именно смесените
ограничителни системи от стомана и дърво.
Смесените предпазни огради са тествани
съгласно БДС EN 1317 и отговарят на всички
нормативни изисквания.

Какво отличава смесените предпазни огради от стомана
и дърво от стандартните ограничителни системи?!
Предпазните огради са съставени от носещи стоманени елементи
(шини, стълбове, конзоли и др), които са „облечени“ със
специално обработен дървен материал. Има производители,
които отглеждат гори от специални ели, борове и т.н., за да могат
след това да обработят дървесината и да я използват за
ограничителните си системи. Самият дървен материал е
третиран, така че да достигне до предписаната трайност, да
отговаря на всички изисквания на околната среда и да бъде
защитен от дървоядни насекоми, дърворазрушаващи гъбички,
плесени, гниене и други. Продуктите от дървесина са екологосъобразни ограничителни системи.
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Продуктовата гама, която
предлагаме е следната:

Степен на задържане

Степен на силата на
удара /ASI/

Зона на действие

N1
N2
N2
N2
N2
N2
H1
H2
Н2

A
A
A
A
A
A
A
В
A

W5
W3
W4
W5
W6
W7
W4
W4
W5

/W/

Смесените ограничителни системи от стомана и дърво се
монтират основно на пътища, на които желаем да запазим
красивата гледка към околната среда и системите да успеят да се
впишат в цялостния ландшафт, както и в защитени зони, Натура
2000, национални паркове -

Пирин, Рила и Централен Балкан,

природните паркове, морските и планинските курорти, в това число
Рилски, Троянски и Бачковски Манастир, етнографски музеи –
резерват „Боженци“, „Етър“ както и градове като Созопол, Несебър,
Балчик и много др. Смесените ограничителни системи от дърво и
стомана са широко разпространени във Франция, Италия, Испания,

Австрия, Алпийските курорти и много други страни по целия свят.
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Обекти по света:
Чили, Вулкана Калбуко

Норвегия

Швейцария

Италия

Нова Каледония

Естония
(мостаКалбуко
Сулу)
Чили,
Вулкана

Ирландия

Великобритания
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Защитни съоръжения за
обезопасяване на пътища от свободно
падане на скални маси

Падането на скална маса е често срещано геоложко явление,
което може да се прояви поради антропогенни причини,
неуместно и неправилно извършени пробивно-взривни работи
или поради естествени причини, вследствие на атмосферни
въздействия. Заради голямото разнообразие от фактори, засягащи
тези явления, те могат да се определят като непредсказуеми.
Пътищата и жп линиите, които минават покрай стръмни откоси са
застрашени от падане на скална маса. Високата активност на
свлачища и срутища, както и тяхната непредвидимост води до
необходимост от използване на съвременни, модерни методи за
оценяване на природните разрушителни процеси и за тяхното
ограничаване с цел предотвратяване на тежки последици.

25

От друга страна пасивните системи Защитни съоръжения за обезопасяване на
пътища от свободно падане на скални
маси са предпочитано решение за
планински участъци с пресечен терен. В
случай на свлачищни и срутищни
процеси, вследствие на атмосферни
въздействия или поради човешка намеса,
скалният поток се задържа от изградените
защитни съоръжения.
За да изпълняват качествено и ефективно
своята функция, защитните съоръжения е
необходимо да бъдат почиствани редовно.
С времето натрупаните скални късове
заемат обема зад предпазното съоръжение
и при евентуално свлачище/срутище, ако
не бъдат почистени, се създава риск от
недостиг на място за падащата скална
маса, което води до неефективно
обезопасяване. Съоръженията, които Ви
представяме са пригодени за лесно
разглобяване и почистване.

Защитните съоръжения, които предлага нашата компания могат
да бъдат изпълнени с различна конфигурация:
-

Защитните съоръжения за обезопасяване на пътища от свободно
падане на скални маси с две шини една над друга от тип А
(фигура 1)
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Защитните съоръжения за обезопасяване на пътища от
свободно падане на скални маси с две шини една над друга
от тип В (фигура 2)

Защитните съоръжения за обезопасяване на пътища от
свободно падане на скални маси с една шина с три
вълни 3N (фигура 3)

Защитните съоръжения за обезопасяване на пътища от
свободно падане на скални маси с една шина с три вълни
3N и една шина тип А (фигура 4)
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Защитните съоръжения за обезопасяване на пътища от
свободно падане на скални маси с една шина с три
вълни 3N и една шина тип В (фигура 5)

Защитните съоръжения за обезопасяване на пътища от
свободно падане на скални маси с една шина тип А и
една шина тип В (фигура 6)

Защитните съоръжения за обезопасяване на пътища от
свободно падане на скални маси с две шини една над друга от
с три вълни 3N (фигура 7)

Легенда: 1 – Стоманен стълб; 2 – Шина; 3 – Кльон;
4 – Стоманена тел; 5 – Оградна мрежа
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Разстоянието между стълбовете на защитните съоръжения за
обезопасяване на пътища от свободно падане на скални маси може
да варира в диапазона от 1,0м до 4,0м. Антикорозионната защита
на елементите се осъществява посредством горещо поцинковане
съгласно БДС EN 1461, което гарантира по-дълъг експлоатационен
живот.
Предимствата на този тип системи са:
-

Задържат падналия скален материал да не навлиза в зоната на
пътното платно;

-

Имат по-дълъг експлоатационен живот, благодарение на
антикорозионното покритие, изпълнено от горещо поцинковане;

-

Имат добър естетичен вид и придават сигурност на участниците
в движението по пътищата;

-

Позволяват монтаж в бетонова основа;

-

Позволяват
монтаж в земна
основа;
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Реализирани обекти:

Автомагистрала
Струма
/бивша самостоятелна
АМ Люлин/

ЛОТ 17 - Път II-16 Участък №2
"Елисейна - Своге" от км 22+550
до км 50+790,53
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Път II-73 на км 45+768

АМ Струма ЛОТ 3.1
от км 370+400 до км
372+360
31

32

