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Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,

от длъжност неизменно воден -
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!

Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

Стоян Михайловски
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Пътно ограничителни системи 

„семейство“

Продукти от едно „семейство“ са 

ограничителни системи за пътни превозни 

средства, които са изградени с едни и същи 

видове елементи (шина, стълб, конзоли, греди, 

свързващи елементи и др.). В различна 

комбинация тези елементи образуват 

ограничителни системи с различна степен на 

задържане и/или зона на действие. 

Ограничителните системи от едно „семейство“ 

имат голямо предимство, както за повишаване 

на безопасността на пътната инфраструктура, 

така и за по-лесна последваща поддръжка и 

рехабилитация. Между предпазни 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. При създаването на 

„семейство“ ограничителни системи е важен 

подборът на елементите, от които ще бъдат 

съставени предпазните огради. За да бъде 

максимално ефективно едно „семейство“ 

системи е добре производителите да се стремят 

да тестват огради с различни степени на 

задържане. По този начин ще могат да 

предложат на пазара пълната гама от класове 

ограничителни системи, които да обезопасят 

всички препятствия по даден строителен 

участък от пътя с едно „семейство“ предпазни 

огради.



По-високо качество на произвежданите 

продукти

Монтираните системи създават усещане 

във водачите и пътуващите за цялостна 

система и имат по-добър естетичен вид

Лесна последваща поддръжка

Предимства на ограничителните системи от едно 

„семейство“ са:
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1

2

Кратък срок за изпълнение на 

предпазните огради на строителния обект
3

4

По-висока ефективност в завода 

производител при използването на едни 

и същи компоненти
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➢ Стоманени стълбове – вертикални елементи с различни 

профили С100, С120, С125, П104, Σ100, изработени от стомана 

S235JR или S355JR.

➢ Шини – хоризонтални елементи със специфичен профил, 

изработени от стомана S235JR или S355JR. Шините 

могат да бъдат с различна форма:
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Основните елементи, от които са съставени нашите 

продукти, са:

- Шина тип А с две вълни

- Шина тип В

- Шина тип А с три вълни

➢ Стълбове за съоръжение с 

планка 



➢ Греди – хоризонтални елементи със С профил, изработени от

стомана S235JR или S355JR и с различни дебелини
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Основните елементи, от които са съставени нашите 

продукти, са:

➢ Конзоли, свързващи елементи, 

амортизиращи скоби и други.

➢ Шини тип А, В, 3N в радиус

➢ Шини за мотоциклетисти



При проектиране на нови ограничителни системи, нашите 

конструктори целят запазване на основните серийни 

конструктивни елементи с цел практичност, по-висока 

производителност и възможност за взаимозаменяемост. Нашият 

стремеж е към прости, но ефективни решения. Всички 

ограничителни системи за пътища, които предлагаме, са 

разработени, тествани, поцинковани и в последствие монтирани 

съгласно всички нормативни изисквания и стандарти. За нас е 

изключително удовлетворение да виждаме, че изделията, които 

предлагаме, носят полза на обществото. Работим спокойно и 

уверено, че всяка една стотинка, която сме получили от нашите 

клиенти, е заслужена и че ние сме предоставили това, за което 

клиентът си е платил и имаме възможността да спасим човешки 

живот. Това е и причината, която ни стимулира да работим все 

така усърдно и в посока непрекъснато подобряване на 

безопасността на пътната инфраструктура.
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Част от нашите предпазни огради, които са „семейства“, може да 

видите в следващата таблица:
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„Семейство“ 

ограничителни 

системи за пътища

Степен на 

задържане

Степен на 

силата на удара

/ASI/

Зона на 

действие

/W/

Ограничителни системи за пътна част

JP_L1 (1.33)

N2

A

W2

H1 W3

L1 W3

JP_L1 (2.00)

N2

A

W3

H1 W4

L1 W4

JN_L1 (2.66)

N2

A

W2

H1 W3

L1 W3

JN_L1 (4.00)

N2

A

W3

H1 W4

L1 W4

JPL1 N2

N2

B

W1

N2 W2

N2 W3

JPL1 H1 DS

H1

A

W2

H1 W3

H1 W4

JP Rail 3N DS

H2

A

W2

H2 W3

H2 W4

Ограничителни системи за съоръжения

JPL1 H1 BW

H1

A

W3

H1 W4

H1 W5

JPL2 3N BR

H2

A

W2

H2 W3

H2 W4
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Ние - екипът на „Юпитер Холдинг“ АД непрекъснато разработваме 

нови изделия и ограничителни системи от едно „семейство“, с което 

се стремим да създаваме продукти, които да бъдат максимално 

ефективни за намаляване на жертвите от ПТП и за това всеки да се 

прибере вкъщи при семейството си жив и здрав.



и химически състав ( Таблица 2 -

Химичен състав на плоски и 

линейни продукти при анализ на 

течния метал от марки стомани и 

категории с определени стойности 

за якост на удар а) съгласно БДС 

EN 10025:2. Основната стомана, от 

която произвеждаме 

ограничителните си системи, е 

S355, която има висока якост на 

опън и благодарение на това 

издържа на силата на ударите при 

тестовете с големи превозни 
средства.

Предпазните огради от едно „семейство“ 

са подходящи за изпълнение на обекти, 

които по своята дължина преминават 

през различни теренни условия –

равнинен, хълмист и планински терен -

(пример път II-86). Чрез използването 

на ограничителни системи от едно 

„семейство“ пътуващите не усещат 

преминаването от една система в друга, 

което създава усещането за цялост, 

хармоничност и сигурност. 
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Именно към тази сигурност 

се стремим при 

производството на нашите 

ограничителни системи, чрез 

използването на  високо 

якостни стомани с доказани 

механични свойства 

( Таблица 7 - Механични 

свойства при температура на 

околната среда за плоски и 

линейни продукти

от марки и категории 

стомани с определени 

стойности за якост на удар ) 
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Означение

Минимална граница на провлачване ReH
a

MPa b

Номинална дебелина

mm

Якост на опън, Rm a

MPa b

Номинална дебелина

mm

С
ъ

гл
а
сн

о
 E

N
 

1
0

0
2
7
-1

 и

C
R

 1
0

2
6

0

С
ъ

гл
а
сн

о
 E

N
 

1
0

0
2
7
-2

> 

16

> 

16

≤ 

40

> 

40

≤ 

63

> 

63

≤ 

80

> 

80

≤ 

100

> 

100

≤ 

150

> 

150

≤ 

200

> 

200

≤ 

250

> 

250

≤ 

400
c

< 3 ≥ 3

≤ 100

> 100

≤ 150

>150

≤ 250

> 250

≤ 400c

S235JR

S235J0

S235J2

1.0038

1.0114

1.0117

235

235

235

225

225

225

215

215

215

215

215

215

215

215

215

195

195

195

185

185

185

175

175

175

-

-

165

360 

до 

510

360

до 

510

350 

до 

500

340 

до 

490

-

-

330 до 

480

S275JR

S275J0

S275J2

1.0044

1.0143

1.0145

275

275

275

265

265

265

255

255

255

245

245

245

235

235

235

225

225

225

215

215

215

205

205

205

-

-

195

430 

до 

580

410 

до 

560

400 

до 

540

380 

до 

540

-

-

380 до 

540

S355JR

S355J0

S355J2

S355K2

1.0045

1.0553

1.0577

1.0596

355

355

355

355

345

345

345

345

335

335

335

335

325

325

325

325

315

315

315

315

295

295

295

295

285

285

285

285

275

275

275

275

-

-

265

265

510 

до 

680

470 

до 

630

450 

до 

600

450 

до 

600

-

-

450 до 

600

450 до 

600

S450J0
d

1.0590 450 430 410 390 380 380 - - - -

550 

до 

720

530 

до 

700

- -

a За дебел лист, лента и широкоивична стомана с широчини ≥ 600 mm се прилага

направление, напречно (t) на посоката на валцуване. За всички други продукти

стойностите се отнасят за направление, успоредно (l) на посоката на валцуване.

b 1 MPa = 1 N/mm2.

c Стойностите се прилагат за плоски продукти.

d Приложима само за линейни продукти.
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Означение
Степен

на 

откис-

ляване

b

Максимален C в % за 

номинални дебелини 

на продукта в mm

Si

% 

max

Mn

%

max

P

% 

max
d

S

% 

max
d, e

N

% 

max
f

Cu

%

max
g

Други 

% 

max
h

С
ъ

гл
а
сн

о
 

E
N

 1
0
0
2
7
-1

 и
 

C
R

 1
0
2
6
0

С
ъ

гл
а
сн

о

E
N

1
0
0
2
7

-2

≤ 16
>16

≤ 40
> 40 c

S235JR

S235J0

S235J2

1.0038

1.0114

1.0117

FN

FN

FF

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,20

0,17

0,17

-

-

-

1,40

1,40

1,40

0,035

0,030

0,025

0,035

0,030

0,025

0,012

0,012

-

0,55

0,55

0,55

-

-

-

S275JR

S275J0

S275J2

1.0044

1.0143

1.0145

FN

FN

FF

0,21

0,18

0,18

0,21

0,18

0,18

0,22

0,18i

0,18i

-

-

-

1,50

1,50

1,50

0,035

0,030

0,025

0,035

0,030

0,025

0,012

0,012

-

0,55

0,55

0,55

-

-

-

S355JR

S355J0

S355J2

S355K2

1.0045

1.0553

1.0577

1.0596

FN

FN

FF

FF

0,24

0,20j

0,20j

0,20j

0,24

0,20k

0,20k

0,20k

0,24

0,22

0,22

0,22

0,55

0,55

0,55

0,55

1,60

1,60

1,60

1,60

0,035

0,030

0,025

0,025

0,035

0,030

0,025

0,025

0,012

0,012

-

-

0,55

0,55

0,55

0,55

-

-

-

-

S450J0 l 1.0590 FF 0,20 0,20k 0,22 0,55 1,70 0,030 0,030 0,025 0,55 m

а Виж 7.2.

b FN = кипящи стомани не се допускат; FF = напълно успокоена стомана (виж 6.2.2);

c За профили с номинална дебелина > 100 mm съдържанието на С е по споразумение;

Виж опция 26.

d За линейни продукти съдържанието на P и S може да бъде с 0,005 % по-високо.

е За линейни продукти максималното съдържание на S може да бъде увеличено за подобряване на

способността за обработване на металорежещи машини с 0,015 % при споразумение, ако стоманата е

обработена за модифициране на сулфидната морфология, а химическият състав показва най-малко 0,0020 %

Са.

Виж опция 27

f Максималната стойност за азот не се прилага, ако химическият състав показва минимално съдържание на

общ Al 0,020 % или алтернативно най-малко 0,015 % разтворим в киселина Al, или ако има достатъчно други

азотосвързващи елементи. В този случай N-свързващите елементи трябва да бъдат отразени в документа от

контрол;

g Съдържание на Cu над 0,40 % може да предизвика гореща трошливост по време на горещо формуване;

h Ако са добавени други елементи, те трябва да бъдат отразени в документа от контрол;

i За номинална дебелина > 150 mm: С = 0,20 % max.

j За марки, подходящи за профилиращо валцуване (виж 7.4.2.2.3): С = 0,22 % max.

k За номинална дебелина > 30 mm: С = 0,22 % max.

l Приложима само линейни продукти;

m Стоманата може да показва съдържание на Nb max. 0,05 %, съдържание на V max. 0,13 % и съдържание на

Ti max. 0,05 %.
13



14

Важен фактор за дълготрайността на продуктите е антикорозионното 

покритие. Най-добрата антикорозионна защита, откакто човечеството 

съществува и до наши дни е горещото поцинковане. Всички метални 

съставни части на нашите ограничителни системи са горещо 

поцинковани съгласно таблица 3 на  БДС EN 1461. 

Изделие и 

неговата 

дебелина

Локална 

дебелина на 

покритието 

(минимум) a

μm

Локална 

маса на 

покритието 

(минимум) b

g/m2

Средна 

дебелина на 

покритието 

(минимум) с

μm

Средна маса 

на покритието

(минимум) b

g/m2

Стомана

>6mm
70 505 85 610

Стомана

>3mm ≤6mm
55 395 70 505

Стомана

>1,5mm ≤3mm
45 325 55 395

Стомана

<1,5mm
35 250 45 325

Чугун

≥6mm
70 505 80 575

Чугун

<6mm
60 430 70 505

Бележка: Таблицата е предназначена за обща употреба. Различните 

продуктови стандарти може да включват различни изисквания и различни 

категории дебелини. Изискванията за локална маса на покритието и средна 

маса на покритието са дадени в таблица за справка в случай на такива 

спорове.

а Виж 3.8.

b Равностойна маса на покритието, при използване на номинална плътност на 

покритието 7,2 g/m2 (виж Анекс D)

c Виж 3.9.

Горещото поцинковане е металургичен процес, който се извършва в 

заводски условия под строгия надзор на специалисти. Това е 

високотемпературен процес, извършващ се при около четиристотин и 

петдесет градуса на стопилката, при който стоманата или чугунът биват 

потопени в баня от разтопен цинк. Двата метала влизат във 

взаимодействие, при което се изграждат няколко общи железно-

цинкови сплави върху сто процента от повърхността на изделието. 

Таблица 3 – Минимална дебелина на покритието и 

масата в извадки, които не са центрофугирани

Всички скрепителни елементи са горещо поцинковани чрез 

центрофугиране съгласно БДС EN ISO 1461, таблица 4: Минимални 
маси на покритията/дебелина на изделията, които се центрофугират.
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Много е важно да акцентираме върху това „покриване на площта на 

изделието на сто процента“.  Горещото поцинковане, за разлика от 

другите методи, се извършва при условие, че цялата площ на изделието 

бива потопена и съответно защитена. Никакви кухини  или 

труднодостъпни места не могат да останат непотопени и съответно 

непоцинковани, включително и вътрешни такива за изделието. За да се 

осигури това, в голяма част от случаите, се изработват технологични 

отвори за вентилация на изделието, така че цинковата стопилка да 

може да проникне навсякъде. Полученото покритие е изключително 

устойчиво, като поцинкованият детайл е готов за експлоатация веднага 

след като изстине. Няма нужда да се изчаква изделието да съхне или да 

се изпича в камери, както например се прави при методи като 

боядисването. Още с излизането на детайла от цинковата вана, в която 

е бил потопен, цинкът застива и се втвърдява – крайният вид на 

покритието е достигнат.

След напълното изстиване на детайла, той може да бъде натоварен и 

експедиран към дестинацията, на която ще бъде монтиран или 

експлоатиран. Покритието му е равномерно и устойчиво на механични 

въздействия още в този момент. Обикновено единият от формираните 

слоеве железно-цинкова сплав е с по-голяма твърдост от тази на 

стоманата. Това означава, че устойчивостта на целостта на покритието 

при товаро-разтоварни дейности, монтаж и експлоатация на изделието 

е изключително голяма. 



На фигурата са показани последствията при нараняване на стомана, 

предпазена с три различни вида защитни покрития.

1. При покритие чрез горещо поцинковане се наблюдава образуване на 

галванична клетка. Цинкът около точката на нараняването корозира. 

Продуктите корозията се отделят върху повърхността на стоманата и я 

предпазват. Стоманата също е предпазена, тъй като тя играе ролята на 

катод, а цинковото покритие играе ролята на анод.

2. При покритие чрез боя се наблюдава ръждясване на местата, на 

които филмът боя е нарушен. Ръждата пълзи под слоя боя, който се 

отделя от стоманената повърхност. Корозията продължава до 

извършване на ремонт.

3. При покрития от по-електроположителни метали от стоманата като 

никел, хром и мед се наблюдава увеличаване на скоростта на корозия в 

точката на дефекта в сравнение с тази на непокрития метал. Корозията 

често е с форма на вдлъбнатина, която може да продължи и в 

дълбочина в стоманата

Едно от най-важните предимства на горещото поцинковане се крие в 

тази устойчивост на механични удари и интервенции. Ако ударим едно 

боядисано изделие например и премахнем защитното покритие, след 

време ще наблюдаваме така нареченото „подкожушване“. Ръждата ще 

започне да „пълзи“ под слоя боя и да разрушава нанесеното покритие с 

бързи темпове като така ще компрометира изделието. При горещото 

поцинковане, наличието на сплавяване между цинка и стоманата 

прави невъзможно „подкожушването“ и „пълзенето“ на ръждата. 

16
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Корозионната устойчивост на горещо 

поцинкованите детайли е пряко обвързана с 

дебелината на цинковото покритие. 

Определени елементи в състава на 

стоманата като Силиций (Si) и Фосфор (Р) 

повлияват процеса на поцинковане и 

респективно дебелината на цинковото 

покритие, външния вид на покритието и 

неговата устойчивост на механични 

наранявания и удари. Различават се 4 

категории стомани според съдържанието на 

силиций.

К
а

т
е
го

р
и

я

Обвързаност 

със Si 

(Силиций) и 

Р (Фосфор)

Външен вид

Устойчивост на 

механично 

увреждане 

(наранявания 

вследствие на 

удар)

Дебелина 

на 

покритието

Употреба

А

Горещо 

валцувани

Si ≤ 0,040%

Si+2,5P≤0,090%
Отличен външен 

вид. 

Лъскаво покритие

Отлична

Удачни са 

стандартна 

употреба. 

Отлични 

антикорозионни 

качества

Студено 

валцувани
Si+2,5P≤0,04%

B 0,14% < Si ≤ 0,25%

Добър. При 

увеличаването на 

дебелината на 

стоманата могат 

да се наблюдават 

петна или матово 

покритие.

Добра

Оптимална 

антикорозионна 

защита в дълъг 

период

C 0,04% < Si ≤ 0,14%

Може да се 

наблюдава грубо 

и/или тъмно 

покритие

Намалена

В неабразивни 

среди може да 

осигури 

екстремна (по-

голяма от 

стандартното) 

антикорозионна 

защита

D Si > 0,25%
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Стоманите от категория А и В покриват изискванията за 

антикорозионна защита и добър външен вид. Стоманите от категории С 

и D са познати като „Силно реактивни“ стомани и са характерни с много 

дебело цинково покритие и ранимост на механични удари. Възможно е 

да се предоставят екстремна защита от корозия в неабразивни среди. 

Специалистите от нашите Заводи за Горещо Поцинковане препоръчват 

химичен състав на стоманата в следните граници:

Накратко предимствата на горещото поцинковане са:

- Дълъг Живот – в зависимост от заобикалящата среда и дебелина на 

покритието детайлите могат да имат живот без поддръжка от 20 до 

над 80 години.

- Най-ниски цялостни разходи – чрез увеличаване на живота на 

детайлите и намаляване или цялостно елиминиране на 

експлоатационните разходи.

- Надеждност – процесът е относително опростен, целенасочен и 

строго контролиран. Дебелината на покритията се оформя цялостно, 

плътно и предвидимо.

- Бързо нанасяне – нанасяне на покритието за часове. При 

алтернативни покрития процеса може да отнеме дни или дори 

седмици.

Si (силиций) – до 0,03% и от 

0,13 до 0,28%

С (въглерод) – в границите до 

0,25%

S (сяра) – в границите до 0,04%

Mn (манган) – в границите до 

1,8%

Р (фосфор) – в границите до 

0,04%

Сu (мед) – без съдържание
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- Мигновено замерване на дебелината на покритието 

чрез електронен уред.

- Твърдост на покритието – наличието на здрава 

металургична връзка води до висока издръжливост 

срещу механични повреди при употреба, 

складиране и транспортиране.

- Пълно покритие – детайлите се потапят в разтопен 

цинк и вследствие на това са покрити всички ъгли, 

ръбове, процепи и кухини.

- Мигновена употреба – горещо поцинкованите 

детайли са готови за употреба на момента.

Така ние сме сигурни в качеството 

на предлаганите от нас продукти и 

гарантираме за тяхната 

антикорозионна устойчивост.
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Водени от

добрите практики и 

тенденции в страните 

от Централна и 

Западна Европа,

както и в Северна 

Америка, които са

наложили

използването на

метални стълбове по

цялата си контактна

железопътна мрежа

„Юпитер Холдинг” 

АД разработи

стълбове за

подобряване на ЖП

инфраструктура в 

България.

Стълбовете ни 

са със защитен 

полезен модел и 

отговарят на всички 

изисквания на 

НАРЕДБА № 55 за 

проектиране и 

строителство на 

железепоътни линии.

Стълбове за железопътната 
инфраструктура

20



От икономическа гледна точка те имат по-голяма дълготрайност

благодарение на антикорозионната защита, която се осъществява

чрез горещо поцинковане в съответствие със стандарт БДС EN

ISO 1461:2009. Това гарантира над 30 годишен експлоатационен

живот и защита на стълба от корозия. След този период

последващата им поддръжка се осъществява само с обработка на

стълба с дву/три-компонентни смоли, които ще удължат живота

на стълба с още над 20 год. Освен това металните стълбове са с

по-голяма носимоспособност при по-малко собствено тегло – в

следствие на което се улеснява и олекотява фундирането на

стълба. Друго тяхно предимство е бързото и лесно изпълнение на

монтажа поради по-леките конструктивни елементи. Не бива да

се пренебрегват и ниските разходи при демонтаж поради това, че

са анкерирани, а не бетонирани. За разлика от

стоманобетонните, металните горещо поцинковани стълбове имат

възможност за последваща употреба. При възникване на

аварийни ситуация, елементите на металните стълбове могат

лесно да се отремонтират, което няма да доведе до закъснение на

влакове, движещи се по съответната жп линия.

Икономически Сигурност Екология

Металните стълбове имат редица предимства 

пред стоманобетонните, които могат да бъдат 

квалифицирани в 

три отделни направления:
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От гледна точка на сигурността при металните стълбове се

използват анкерни болтове, които осъществяват връзката на

стълба към фундамента и те позволяват точно фиксиране и

нивелиране на конструкцията в зависимост от траекторията

на железния път, за разлика от технологията за монтаж на

стоманобетоновите стълбове (монтаж в предварително

изготвен кофраж, след което се бетонират), което не позволява

прецизна нивелация както при металните. Гарантирано

качество на използваните материали и на скрепителните

средства при производството на металните стълбове, води до

повишена надеждност. Целият процес е индустриализиран,

което води до по-високо качество и прецизност към всеки

детайл. Металните стълбове осигуряват по-добра земетръсна

устойчивост, както и ефикасен визуален контрол и инспекция.

И на края, но не последно място по важност, металните

стълбове са изработени от материал, който се рециклира и е

природосъобразен.

22
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В „Юпитер Холдинг“ АД работим

активно по новите проекти за рехабилитация

и реконструкция на жп линии в България.

Рехабилитация на жп участък Скутаре–

Оризово от линията Пловдив-Бургас

Възстановяване на проектната скорост в междугарието

Реброво – Своге, Път 2 от км. 24+589 до км. 32+573 с

дължина 7 984 м

Рехабилитация на железния път от жп инфраструктура

в междугарието Копривщица- Стряма

Модернизация на ЖП участък „Костенец-Септември“

23



Шумовото замърсяване се превръща във все по-голям проблем

навсякъде в Европа, а много хора може би не са наясно с неговото

въздействие върху здравето им.

В действителност според някои от констатациите на Световната

здравна организация (СЗО) шумът е втората по значимост причина

за здравословни проблеми, свързани с околната среда,

непосредствено след замърсяването на въздуха (фините прахови

частици).

Съгласно извършените проучвания в областта, въздействието на

нивата на шума се разделят на следните групи:

• .шум, чието ниво е над 120 dB(A) се счита, че поврежда 

слуховите органи

Шумозаглушителни 

системи

шум с ниво 100 – 120 dB(A) за ниските честоти и 80 – 90 

dB(A) за средните и високите честоти може да предизвика 

необратими изменения в органите на слуха и при трайно 

излагане да доведе до болестно състояние

шум с ниво 50 – 80 dB(A) затруднява 

разбираемостта на говора

шум с нива около 50 – 60 dB(A), оказват вредно влияние 

върху нервната система на човека и смущават неговия 
труд и почивка
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Територии и 

устройствени зони 

в урбанизираните 

територии и извън 

тях

Lден

[dB(А)]

Lвечер

[dB(А)]

Lнощ

[dB(А)]

Територи,и 

подложени на 

въздействието на 

интензивен 

автомобилен трафик

60 55 50

Територии,

подложени на  

въздействието на 

релсов, железопътен 

и трамваен 

транспорт

65 60 55

Територии, 

подложени на 

въздействието на

авиационен шум

65 65 55

Производствено-

складови територии 

и зони

70 70 70

Гранични стойности за еквивалентните нива на 

шума, децибели [dB(А)]
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За съжаление българският пазар не е добре развит в сферата на 

превенция от шумово замърсяване и все още не се е събудил 

интересът на местните компании за производство на 

шумозаглушителни панели.
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Ние в „Юпитер Холдинг“ АД - компания с дългогодишен опит в 

пътната безопасност решихме да разширим своето портфолио и сме 

вносител на шумозаглушителни панели. Компанията ни произвежда 

металната конструкция за акустичната ограда. Тя включва стоманени 

HEA профили, анкерни кошници, химически анкерни болтове с висока 

якост. Всички метални елементи са горещо поцинковани съгласно  

БДС EN 1461.

Предлаганите от „Юпитер Холдинг“ АД акустични прегради са

приложими за пътища, мостове, жп линии, както и за шумоизолиране

на индустриални заводи, жилищни и обществени сгради. Продуктите

ни са признати като отличен вариант за обезшумяване на

вентилационни и чилърни системи, дизел агрегати, компресорни

станции, електрически подстанции и други шумови замърсители на

училища, детски градини, големи търговски центрове, хотели,

производствени предприятия, бензиностанции и други сгради.
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  ъ б                       

м  ж 

Дружеството "Юпитер Метал" ООД, част от „Юпитер Холдинг“

АД, е основано през 2000 г. и е с основна дейност производство на

сглобяеми стоманорешетъчни стълбове за електропреносната

мрежа, стълбове за контактна ЖП инфраструктура, метални

конструкции и конструкции за фотоволтаични паркове.

Производствената база е ситуирана в гр. Пловдив, Околовръстен

път и разполага със собствени производствени цехове и закрити и

открити площадки върху площ от над 43 000 м2, оборудвани със

съвременни високотехнологични машини за обработка, разкрой,

плазмено рязане, студено ролкоформоване, пресови машини,

заваръчни станции и всички необходими машиши и оборудване

за производството на металните изделия в обхвата на предмета

на основната ни дейност.
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Производството на стоманорешетъчните стълбове за

електропреносната мрежа е направление, върху което

„Юпитер Метал“ ООД насочва значителна енергия и

усилия, с цел заемане на пазарна позиция на основен

производител в България на този тип продукти.

Дружеството вече е направило доста инвестиции в

изграждане и оборудване на модерна база за

производство, инсталирана е автоматична машина със

CNC управление за разкрой и маркировка на елементите.

Машината е закупена от водещ световен производител и

осигурява много бързо, точно и високоефективно

производство на този тип конструкции. Направени са и

ред други инвестици в машини и съоръжения, за да се

произведат продукти с гарантирано високо качество и да

се отговори на търсенето на пазара.
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Сглобяемите стоманорешетъчни 

стълбове с болтова конструкция за 

електропреносната мрежа са 

продуктите за енергетиката, които 

фирмата произвежда в най-голям обем. 

Тези стълбове са най-ефективното 

решение и имат значителен брой 

преимущества. Те са лесни за 

транспортиране, имат голяма 

механична якост, могат да бъдат 

проектирани и произведени с 

практически неограничена строителна 

височина, има възможност за монтаж в 

труднодостъпни терени, позволяват 

много точно фиксиране и нивелиране 

на стълба към фундамента. 

Произведените отделни елементи се 

маркират с трайна маркировка, за да 

се осигури лесна идентификация при 

монтажа. Сглобяемите 

стоманорешетъчни стълбове с болтова 

конструкция позволяват да се използва 

антикорозионна защита чрез горещо 

поцинковане на детайлите. Това от 

икономическа гледна точка е най-

ефективното, тъй като се постига по-

голяма дълготрайност и гарантира над 

30-годишен експлоатационен живот на 

изделията. Сглобките на елементите са 

на болтови връзки, което пък осигурява 

лесен монтаж, като също се използват 

и болтови системи „Антивандал“, които 

допълнително подсигуряват изделието. 

Всички скрепителни елементи са 

горещо поцинковани чрез 

центрофугиране съгласно БДС EN ISO 

1461, таблица: Минимални маси на 

покритията/дебелина на изделията, 

които се центрофугират. 30
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Стоманорешетъчни 

стълбове, произведени 

от нас са използвани в 

изграждането на 

въздушната линия 

Кошарица 110kV, която 

свързва подстанция 

Айтос с подстанция 

Хелиос (Слънчев Бряг). 

Имаме изработени 

стълбове и за 

въздушната линия 

Тунджа 110kV, която 

свързва подстанция 

Стара Загора с 

подстанция Казанлък. 

Участвали сме и в 

изграждането на 

множество 

фотоволтаични паркове 

в различни точки на 

България, също така в 

Италия, Албания и 

Румъния.
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Участието на фирмата като подизпълнител в подобни проекти е

обусловено и от факта, че дружеството прилага и ефективно

поддържа Система за качество и Производствен контрол.

Сертифицирани сме съгласно БДС EN ISO 9001-2015, БДС EN-

1090, БДС EN ISO 3834-2:2006. Дружеството участва в

конференции и изложения, в които се представят нови технологии

и решения в сферата на енергетиката, посредством които

добиваме ценни знания и вървим към целите си. През годините

сме изградили взаимно доверие с нашите партньори, което ни

помага да посрещнем всички предизвикателства заедно.
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Част от завършените обекти 
на „Юпитер Холдинг“ АД 

„Юпитер 05“ ООД е компания с дългогодишен опит и доказани

позиции в сферата на пътната безопасност. Повече от 30 години

«Юпитер 05» ООД се развива и утвърждава в производството,

доставката и монтажа на ограничителни системи за пътища и

елементи за пасивна пътна безопасност Ежегодно разработваме,

тестваме и пускаме на пазара нови продукти.

Всички наши ограничителни системи за пътища са изпитани чрез 

краш- тестове съгласно БДС EN 1317, притежават СЕ маркировка и 

отговарят на всички нормативни изисквания на Европейската 

общност.
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Ние, заедно с основния изпълнител и неговите подизпълнители,

полагаме съвместни усилия по строително-монтажните дейности на

последния участък в ремонт от АМ „Тракия“, от км 185+000 до км

208+000 /участъкът с множество неравности, надлъжни и напречни

пукнатини, коловози/ и навременното му пускане в експлоатация.

Съгласно проектната разработка се предвижда изпълнението на

ограничителни системи и елементи за начало и край с минимална

степен на задържане H1. Предвижда се монтажът на система JPL1

(2.00) H1-A-W4, тривълнова система JP Rail 3N (2.66) H2-A-W4,

нейния еквивалент за съоръжения - JPL2 3N (2.00) H2-A-W4 BR,

нашите нови двустранни тривълнови огради JP Rail 3N (1.33) H2-A-

W2-DS и JP Rail 3N (2.00) H2-A-W3 DS, както и системите с греди по

част пътна и конструктивна - Super Rail (1.33) H4b-A-W7 и Super

Rail Plus auf BW (H4b-B-W6). За преминаване от една система към

друга се предвижда монтажът на преходни елементи с/без

дилатационни отвори, които представляват един хомогенен елемент

без наличието на заварки.
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„Юпитер Холдинг“ АД участва в ремонтните дейности на един от

най-значимите обекти за град Пловдив, а именно Превантивен

ремонт на Път II-86 "/Път I-8 "Пазарджик-Пловдив"/ -

Асеновград - Смолян" – Околовръстен път на град Пловдив.

Изпълнени са ограничителни системи за пътища, преходни

елементи и елементи за начало и край със степен на задържане

H1 и H2. Ограничителните системи биват JPL1 (2.00) H1-A-W4,

тривълнова JP Rail 3N (2.66) H2-A-W4, двустранна тривълнова

JP Rail 3N (2.00) H2-A-W3 DS, както и системи за съоръжения

JPL2 3N (2.00) H2-A-W4 BR и комбинирани парапет-огради

JPL1 (1.33) H1-A-W4 BW + BHR 1120 (1.33) и JPL2 3N (2.00) H2-

A-W4 BR + BHR 1120 (2.00). Монтирани са и ограничителни

системи с шини в радиус, както и крайни елементи за

зануляване на съоръжение. Съгласно проектното решение се

предвижда и изпълнението на единични и двойни терминали с

клас на действие P2, двоен терминал P4, единичен буфер срещу

удар R110, също и парапет за пешеходци - JPP110-1 с височина

110см

Също така ще бъдат монтирани единични терминали с клас на

действие P4 за скорост на движение над 110 km/h, както и буфери срещу

удар R110. На обособени места, спрямо одобрен проект се монтира

тривълнова ръчно разглобяема ограничителна система с носещ стълб в

гилзи през 2 метра. Тя се намира в зоната на прекъсване и

асфалтиране на разделителната ивица, с цел преминаване от едното

платно в другото. Предвижда се също поставянето на предпазни пана за

ЖП надлез с размери 2000x1000мм, както и предпазна ограда за

пешеходци от поцинкована мрежа с Н=1900 мм с разстояние между

стълбчетата 2,5м.
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Като лидер в пасивната пътна безопасност в страната, ние се

стремим да предлагаме услугите си и в други държави. Още от

създаването си активно работим за развитието на търговската си

дейност и в други държави, което е дълъг процес, и изисква много

време и значителни ресурси. Ние инвестираме в обучението на

нашите служители - високо квалифицирани професионалисти –

пътни инженери, конструктори, монтажници и ръководен

персонал. Организираме провеждането, а и участваме в различни

изложения, конференции и семинари в България и по света.

За разлика от обектите ни в България, за обектите извън граница

не предлагаме услугата монтаж. За тази цел сме изградили

стабилни и дългогодишни отношения с партньори, които могат да

гарантират качествено изпълнение на монтажните работи в

съответствие с установените норми и изисквания на съответната

държава и по наши инструкции за монтаж на съответната пътно

ограничителна система.

Северна Македония, Държавен път А4, Участък „Щип - Радовиш“ 
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Ние изнасяме ограничителни системи за пътища за Германия,

Италия, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Косово, Албания,

Черна Гора, Хърватска, Гърция, Кипър, Украйна, Турция. Някои

от по-далечните дестинации, до които са достигнали продукти,

производство на „Юпитер Холдинг“ АД, са държави, като

Австралия и Коста Рика.

Едни от най-близките ни изпълнени обекти през изминалите

няколко години са на територията на Република Северна

Македония, като по-мащабни от тях са следните:

Рехабилитация на Държавен път А1, Участък „Куманово -

Миладиновци“ /дясно платно/, част от Коридор 10 – на 

обекта са доставени oграничителни системи за пътна част: 

PASSCO L1 H1W4 (ES 2.00), Super-Rail Eco H2W4, PASSCO 

L1 H1W3 (ES 1.33); oграничителни системи за съоръжения: 

Eco Safe BW /1.33/ N2W1, Super-Rail Eco auf BW H2W4

Проектиране и изграждане на Автомагистрала 

„Миладинович - Свети Николе - Щип“ – на обекта са 

доставени ограничителни системи за пътна част EDSP /2.0/ 

H1W5, Super-Rail Eco H2W4, PASSCO L1 H1W3 (ES 1.33); 

oграничителни системи за съоръжения: Eco Safe BW /1.33/ 

N2W1, EDSP auf BW /1.33/ H1W5, Super-Rail Eco auf BW 

H2W4

Изграждане на Експресен път „А3 - Кочани“, Участък 

„Щип - Крупище“ от КМ 0+000 до КМ 14+300 – на обекта 

са доставени oграничителни системи за пътна част: 

Super-Rail Eco H2W4 1A (MÜF), PASSCO L1 N2W3 (ES 

2.00); oграничителни системи за съоръжения: Eco Safe 

BW /1.33/ N2W1

Проектиране и изграждане на Държавен път А4,

Участък „Щип - Радовиш“ от КМ 5+066.00 до КМ

28+556.83 – на обекта са доставени oграничителни

системи за пътна част: EDSP /2.0/ H1W5, Super-Rail Eco

H2W4; oграничителни системи за съоръжения: Eco Safe

BW /1.33/ N2W1, EDSP auf BW /1.33/ H1W5, Super-Rail

Eco auf BW H2W4
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Различното за обектите в Република Северна Македония е по-

широко застъпеното прилагане на системи по RAL.

Ограничителните системи по RAL на упоменатите обeкти се

характеризират с това, че при системите със степен на задържане

по-голяма от N2, връзката между шина и стълб се осъществява с

помощта на конзола, а при системите със степен на задържане H2

се монтират и греди за по-голяма устойчивост. Монтирани са също

ограничителни системи в радиус, парапет за пешеходци с височина

110см - JPP110-1, буфери срещу удар R80 и R110, също и преходни

елементи за преминаване от една система в друга, както и такива

за връзка между ограничителна система и бетонова конструкция.

Северна Македония, Държавен път А4, Участък „Щип - Радовиш“ 

Северна Македония, 
Държавен път А1, 
Участък „Куманово -
Миладиновци“ 
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Системите, произведени от нас и сертифицирани по немския

стандарт за качество RAL Gütezeichen, наследник на създадения

през 1925 година „Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen“ /Райхс-

Комитет за условията на доставка/. Системите по този стандарт се

произвеждат изцяло от марка стомана S235JR и отговарят на

следните характеристики, съгласно БДС EN 10025-2:2019:

Означение Степен

на 

откис-

ляване

b

Максимален C в 

% за номинални 

дебелини на 

продукта в mm

Si  

% 

max

Mn

%

max

P

% 

max

d

S

% 

max

d, e

N

% 

max

f

Cu

% 

max

g

Друг

и % 

max

h

Съгласно 

EN 

10027-1 

и CR 

10260

Съгласно

EN1002

7-2
≤ 16 >16

≤ 40

> 40 c

S235JR 1.0038 FN 0,17 0,17 0,20 - 1,40 0,035 0,035 0,012 0,55 -

Задължително изискване извън указаното в стандарта е стоманата 

да бъде с клас за поцинковане, като стойностите на Si не трябва да 

надвишават 0,03%.

Ограничителните системи по RAL се отличават също с това, че при

тях шините тип А и тип B са с дебелина б=3мм.

Напречен разрез

Шина тип А Шина тип В
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Специфичното при ограничителните системи по RAL е това, че

преходите между всяка система са строго индивидуални. Те се

отличават с по-голяма дължина на преминаване от една ограда към

друга, с по-голям набор от необходими конструктивни елементи и

крепежи, както и сложност на самите преходи. Прехождането става

като се преминава през съседни степени. Например, ако е

необходимо да се премине от N2 към Н2, то задължително

преминаването става N2 към Н1 към Н2. Системите, отговарящи на

RAL като цяло, са със значително по-утежнена конструкция и по-

предизвикателни за монтаж.
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