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Już starożytni Egipcjanie wiedzieli, że z połączenia dwóch pozornie nietrwałych 
materiałów, jak glina i słoma, może powstać solidna konstrukcja. 

Obecnie inżynierowie i konstruktorzy prześcigają się w szukaniu coraz lepszych 
rozwiązań, a współczesne kompozyty wykorzystywane są w branży kosmicznej, 
lotnictwie, motoryzacji, szeroko pojętym budownictwie, medycynie.

Najszerzej stosowanymi spoiwami (matrycami) kompozytów są polimery: zarówno 
termoplastyczne jak i termoutwardzalne. Drugim składnikiem kompozytu są włókna 
wzmacniające do których zaliczamy: włókna naturalne (juta, sizal) oraz włókna sztuczne 
(szklane, poliamidowe, polipropylenowe, bazaltowe, węglowe, metalowe)

Kompozyt jest zbudowany z co najmniej dwóch różnych składników (jednym z nich 

jest spoiwo) połączonych w celu uzyskania nowego „lepszego” materiału.

Czym jest Kompozyt ? 

http://blog.slupyoswietleniowe.pl/2015/08/25/innowacyjny-material-na-slupy-oswietleniowe/


Kompozyt polimerowy to 
połączenie żywic poliestrowych, 
tkanin szklanych oraz mat 
szklanych w celu uzyskania 
materiału o wysokich 
parametrach 
wytrzymałościowych, 
odpowiedniego do produkcji 
słupów oświetleniowych.

tkanina szklana
z żywicą poliestrową

tkanina szklana
z żywicą poliestrową

mata szklana
z żywicą poliestrową

żelkot

Oświetleniowe słupy kompozytowe

Kompozyt to nie tworzywo sztuczne ani plastik

Czym jest Kompozyt ? 



Infrastruktura drogowa  

Słupy drogowe oświetleniowe

• Słupy drogowe oświetleniowe są wyrobem budowlanym sklasyfikowanym w kategorii 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element wyposażenia dróg. 

• Słupy drogowe oświetleniowe muszą spełniać wszystkie wymagania normy 
branżowej z serii PN-EN 40-1 do PN-EN 40-7

➢ PN EN-40-5:2004 Słupy oświetleniowe -- Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe -
Wymagania

➢ PN-EN 40-6:2004 Słupy oświetleniowe -- Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe -
Wymagania

➢ PN EN 40-7:2004 Słupy oświetleniowe- część 7: Słupy oświetleniowe z kompozytów 
polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym – wymagania

• Słupy drogowe oświetleniowe muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego 
zgodnie ze zharmonizowaną normą „PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji 
wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania i metody badań”

• Słupy drogowe oświetleniowe podlegają obowiązkowi certyfikacji

Wprowadzenie 
wyrobów 

budowlanych na 
rynek

§



SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW 
DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ  BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZENIA NA DROGACH

Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2—3 r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach 







Rodzaje słupów oświetleniowych 
z uwzględnieniem sposobu ich 
posadowienia:

• Model słupa a) przedstawia słup wkopywany. 
Najlepiej funkcję spełnią tę funkcję słup 
kompozytowy gdyż nie występuje w nim 
ognisko korozji 

• Model słupa e) przedstawia słup posadowiony 
na fundamencie. Słup kompozytowy dzięki 
swojej uniwersalności może być także 
posadowiony na fundamencie.  

Wytyczne WD-R-22-3 



Norma PN-EN 12767 oraz  PN-EN 1317 
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Norma PN-EN 12767 oraz  PN-EN 1317 

Konstrukcja sztywna i 
jednocześnie bezpieczna – to 

spore wyzwanie dla producentów  



Norma PN-EN 12767 oraz  PN-EN 1317 

Prędkość 
uderzeniowa, vi

km/h 50 70 100

Prędkość wyjściowa, ve km/h

HE ve = 0 0 ve  5 0 ve  50

LE 0 <ve 5 5 <ve  30 50 <ve  70

NE 5 <ve 50 30 <ve

70
70 <ve 100

Kategorie pochłaniania energii



Podstawowe bezpieczeństwa 

50, 70 i 100 km/h 

Poziom
bezpieczeństwa 

pasażerów
Uwagi

1 do 3
Konstrukcje wsporcze 
charakteryzujące się 

zwiększonym bezpieczeństwem

4

Bezpieczne konstrukcje wsporcze, 
ocenione i przetestowane 

zgodnie 
z uproszczoną procedurą opisaną 
w pkt. 5.6. normy PN EN 12767



Zapis z wytycznych rekomendowanych przez Ministerstwo Infrastruktury 
odnoszący się do bezpiecznych słupów oświetleniowych  

Wytyczne WDR-2-23  



Słup bezpieczny czy niebezpieczny za barierą   

Wytyczne WDR-2-23  



Wprowadzone zmiany wymagań dla bezpiecznych słupów w nowej 
normie PN-EN 12767:2019 – nowa nomenklatura 

Oświetleniowe słupy kompozytowe bezpieczne

Lp. Oceniana cecha
Oznaczenie w normie 

PN-EN 12767:2008

Oznaczenie w normie 

PN-EN 12767:2019

1. Klasa prędkości 50, 70, 100 50, 70, 100

2. Klasa pochłaniania energii HE, LE, NE HE, LE, NE

3.
Klasa bezpieczeństwa 

pasażerów
4, 3, 2, 1 A, B, C, D, E

4. Rodzaj zasypki S, R, X S, R, X

5. Tryb upadania
brak wymagania / nie 

oceniono
SE, NS

6. Klasa kierunku
brak wymagania / nie 

oceniono
SD, BD, MD

7. Ryzyko deformacji dachu
brak wymagania / nie 

oceniono
0, 1



Wprowadzone zmiany wymagań dla bezpiecznych słupów w nowej 
normie PN-EN 12767:2019 – nowe klasy bezpieczeństwa pasażerów

Oświetleniowe słupy kompozytowe bezpieczne

Klasa pochłaniania 

energii

Nomenklatura 

w normie 

PN-EN 12767:2008

Odpowiednik 

w normie 

PN-EN 12767:2019

HE / LE

- B

3 C

2 D

1 E

NE

4 A

3 B

2 C

1 D

- E



Zalety słupów bezpiecznych Alumast w odniesieniu do wymagań normy 
PN EN 12767:2019

Oświetleniowe słupy kompozytowe bezpieczne

• testowane na wszystkie prędkości uderzenia 100 / 70 / 50 km/h
• poziom pochłaniania energii zderzenia w trzech klasach  NE, LE, HE
• testowane jako wkopywane w grunt i na fundamencie ( zaleta słupów 

wkopywanych)
• Zachowanie po zderzeniu ( tryb upadania NS – brak separacji oraz SE –

separacja. Słupy NS dla prędkości zderzeniowej 50km/h
• Klasa kierunku  MD – konstrukcja wielokierunkowa. W odróżnieniu od 

konstrukcji SD ( jednokierunkowej) oraz BD( dwukierunkowej) MD to najlepsza 
klasa w uniwersalności stosowania 

• Ryzyko deformacji dachu w klasie 0 ( niskie ryzyko wgniecenia w odróżnieniu 
od klasy 1 oznaczającej wysokie ryzyko wgniecenia)



Certyfikowane słupy bezpieczne Alumast

Oświetleniowe słupy kompozytowe bezpieczne



Niezwykle korzystny i wyjątkowy 
jest fakt, że słup kompozytowy 
przy prędkości zderzeniowej 
50km/h pozostaje w miejscu 
jego posadowienia jednocześnie 
zaliczając się do klasy konstrukcji 
niepochłaniającej energii przy 
najwyższym poziomie 
bezpieczeństwa pasażera. 

Jak do tej pory to jedyna taka 
konstrukcja słupa 
oświetleniowego w Europie

Zderzenie z słupem bezpiecznym bez separacji (oddzielenia słupa od 
miejsca jego posadowienia) przy prędkości 50km/h

Oświetleniowe słupy kompozytowe bezpieczne



• niewielkie uszkodzenie pojazdu 
• brak deformacji dachu
• wkopywany słup nie został 

rozerwany ani wyrwany z miejsca 
posadowienia

Zderzenie z słupem bezpiecznym bez separacji (oddzielenia słupa od 
miejsca jego posadowienia) przy prędkości 50km/h

Oświetleniowe słupy kompozytowe bezpieczne



Dlaczego warto

kompozytowe

Dlaczego warto wymienić słupy na kompozytowe

Bezpieczeństwo
Odporność mechaniczna  

Badania wytrzymałości mechanicznej –
test łamania słupów na poligonie 
własnym

Test pełzania słupów 
kompozytowych

Badania sejsmiczne i wiatrowe 
w laboratorium Politechniki Rzeszowskiej 



Dlaczego warto

kompozytowe

brak 
przewodnictwa

prądu

fal radiowych

Dlaczego warto wymienić słupy na kompozytowe

Bezpieczeństwo
przed porażeniem prądem  

kompozyt poliestrowo-
szklany jest doskonałym 
izolatorem

słupy kompozytowe są 
obojętne dla fal radiowych

Badanie napięciowe słupa kompozytowego
• Do słup umieszczonego w zasięgu działania sztucznego deszczu 

doprowadzono napięcie o częstotliwości sieciowej i wartości 800kV-
podczas próby nie stwierdzono przeskoku wzdłuż słupa  



Bezpieczne słupy 
kompozytowe:

• nie wymagają stosowania 
barier ochronnych

• instalowane przy 
krawędzi jezdnie czy za 
chodnikiem tak samo 
skutecznie działają w 
czasie zderzenia 

• są ekonomiczną 
alternatywą dla słupów z 
innych materiałów

• nie stanowią wartości 
złomowej 

Bezpieczeństwo kierowcy to także 
bezpieczna infrastruktura

Oświetleniowe słupy kompozytowe bezpieczne



Oświetleniowe słupy kompozytowe

Aktywne przejścia dla pieszych 



Od wizualizacji do realizacji 

Aktywne przejścia dla pieszych 

• lampy z asymetrycznym źródłem światła zapewniająca bardzo dobrą 
widoczność pieszych w tzw. dodatnim kontraście oświetlenia,

• lampy wczesnego ostrzegania kierowców umieszczone w słupie

• podświetlane znaki D-6 

• sterowniki do komunikacji radiowej lub przewodowej między słupami

• głośniki generujące komunikat 

ostrzegawczy dla osób niewidomych 

i niedowidzących,

• monitoring kamerowy, 

• rejestrator stężenia zanieczyszczenia 

powietrza, 

• analizator ruchu pieszych i pojazdów 

w strefie przejścia



Elementy systemu:

 zapewniają skuteczną detekcję pieszego 
przed wejściem na zebry

 uruchamiają system świateł 
ostrzegawczych 

 synchronizują jednoczesne uaktywnienie 
komunikatów głosowych w obu słupach 

 podtrzymują ciągłość pracy aktywnego 
przejścia,  gdy piesi wchodzą na przejście z 
dowolnej strony chodnika

 regulują natężenie opraw w momencie 
zbliżania się pieszego do strefy przejścia 

 umożliwiają wydłużenie doświetlenia 
przejścia do 30 min od momentu 
wyłączenia zasilania ulicznego   

Aktywne przejścia dla pieszych 





Nowoczesne i ekonomiczne 
rozwiązania kompozytowe dla 
inwestycji kolejowych cechuje wysoka 
odporność na warunki atmosferyczne, 
łatwość montażu i konserwacji, 
optymalne parametry bezpieczeństwa. 
Możliwość montażu kamer 
monitoringu, gniazd USB oraz stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych to 
dodatkowe funkcje, w które może być 
wyposażony słup oświetleniowy. 
Wszystko to zwiększa atrakcyjność 
przestrzeni dla użytkowników 
infrastruktury kolejowej

2000 oświetleniowych słupów kompozytowych na peronach

Nowoczesna infrastruktura kolejowa 



Oświetleniowe słupy kompozytowe łamane wersja STANDARD i PREMIUM

Nowoczesna infrastruktura kolejowa 

• wygoda konserwacji 
• niezawodny mechanizm zawiasowy ułatwiający 

położenie słupa przy wymianie źródła światła
i naprawie oprawy

• niewielka waga słupa
• ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 



• niska waga słupa 
kompozytowego umożliwia 
łatwy i szybki załadunek i 
rozładunek bez użycia 
ciężkiego sprzętu

• możliwe ręczne 
przenoszenie słupów w 
trudnym terenie

• idealna alternatywa do 
słupów drewnianych i 
betonowych

• jeden tir = 300 szt. słupów 
kompozytowych

słupy kompozytowe do budowy linii światłowodowych

Teletechniczne słupy kompozytowe 



• nie przewodzą prądu nawet podczas 
uszkodzenia izolacji przewodów, zawilgocenia 
lub dewastacji

• odporne na ingerencję dzięciołów i urynę 
zwierząt

• brak granicy plastyczności, przy której 
następuje trwałe odkształcenie żerdzi/słupa 
teletechnicznego

Żerdzie do budowy linii energetycznych 
średniego i niskiego napięcia 

Energetyczne słupy kompozytowe (żerdzie)



Test sieci skojarzonej przy prędkości 50km/h w akredytowanym 
laboratorium  PIMOT

W wyniku testu uzyskano konstrukcję w klasie 50,HE,3Słup energetyczno-teletechniczny sieci skojarzonej 

Badania słupa oświetleniowego na torze zderzeniowym  



Oświetleniowe słupy kompozytowe DESIGNPOLE

słupy kompozytowe ozdobne i podświetlane

• dzięki specjalnemu nadrukowi idealnie wkomponują się
w otoczenie lub posłużą jako ciekawy nośnik reklamy

• możliwość zaprojektowania własnego wzoru np.
z logo firmy, herbem miasta, cytatem z ulubionej książki
czy piosenki

• słupy są podświetlone od środka niezależnym źródłem
światła, dzięki czemu po zmroku górna oprawa może
zostać wyłączona czujką ruchu co zaoszczędzi zużycie
energii

• podświetlenie wewnętrzne w słupie zapewnia
prawidłowe śledzenie wzrokowe drogi lub ścieżki

• słupy kompozytowe mogą być wyposażone w dodatkowe
urządzenia SMART zaspokajające współczesne potrzeby
i ułatwiające życie



Oświetleniowe słupy kompozytowe DESIGNPOLE

słupy kompozytowe ozdobne i podświetlane

Prowadzenie optyczne i oszczędność energii elektrycznej dzięki 
przezierności światła z wnętrza słupów kompozytowych



Zalety kompozytów 

Najbardziej wyróżniające cechy kompozytów 



Kompozyty zastępują stal, aluminium, beton, drewno, tworzywo sztuczne

Wyjątkowe cechy kompozytów:
• ultralekkie
• nie przewodzą prądu elektrycznego
• wysoka wytrzymałość mechaniczna
• elastyczność 
• odporność na wiatr i wstrząsy sejsmiczne
• długa żywotność (min 40 lat)
• odporność na UV
• nie korodują ( odporne na sól drogową, 

kwasy, zasady, zanieczyszczenia powstałe 
w ruchu ulicznym i odzwierzęce)

• łatwe w utrzymaniu 
• mogą być posadowione bezpośrednio w 

gruncie
• przezierność dla źródła światła 

umieszczonego np. w wnętrzu słupa
• estetyka ( możliwość lakierowania i 

naklejania foli ozdobnych)
• ekologia ( ograniczona emisja CO2)
• 100% recyklingu



Płotki dla płazów mają za zadanie 
ograniczenie ich śmiertelności poprzez:

• zatrzymanie przemieszczających się płazów
• zmianę kierunku ich wędrówki by nie 

dostał się do miejsce stanowiących 
pułapkę np. wszelkiego rodzaju elementy 
odwadniające 

Zabezpieczenia herpetologiczne

Kompozytowe płotki dla płazów



• Kompozytowe konstrukcje bezpieczne do 
systemu pionowego oznakowania dróg

• Kompozytowe rury do systemów odwodnieni 
mostowych 

• Kompozytowe pręty zbrojeniowe 

Prace badawcze i rozwojowe z zastosowaniem kompozytów 

Uruchomienie w najbliższych miesiącach linii produkcyjnej 
wykorzystującej technologie pultruzji pozwoli na poszerzenie oferty 

ALUMAST o nowe produkty:





jaroslaw.schabowski@alumast.eu


