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Infrastruktura drogowa  

Składnikiem infrastruktury drogowej są urządzenia 
drogowe oraz ich konstrukcje:  
 
• Konstrukcje wsporcze tablic i znaków drogowych 
• Słupy oświetleniowe 

• Słupy sygnalizacji świetlnej 
• Słupy energetyczne i teletechniczne 
• Bariery ochronne 
• Osłony energochłonne 



Słupy oświetleniowe, energetyczne i teletechniczne  

Słupy mogą być niebezpieczne dla każdego uczestnika ruchu 

drogowego! 



Niewłaściwe usytuowanie konstrukcji wsporczych powoduje 

utrudnienia i wzrost zagrożenia dla uczestników ruchu 

drogowego 

Słupy oświetleniowe, energetyczne i teletechniczne  



Słupy oświetleniowe, energetyczne i teletechniczne  

Ryzyko najechania na słup  

w przypadku niekontrolowanego 

wypadnięcia z pasa jezdni  



Skutki zderzenia pojazdu z słupem  

Infrastruktura drogowa niewybaczająca błędy 

kierowcy 
Dobór właściwych urządzeń infrastruktury 

może zmniejszyć ciężkość wypadków 

drogowych. 

 



Nieprzewidywalne skutki zderzenia z latarnią  

Skutki zderzenia pojazdu z słupem   



Bariery ochraniające słupy – zasady stosowania  

Drogowe bariery ochronne nie zawsze są w stanie spełnić właściwie swoją 

funkcję – źle dobrany rodzaj bariery lub zbyt blisko posadowiony słup nie 

zapewnia miejsca         

    dla szerokości pracującej dla bariery  

 



Wypadki   

Zderzenia ze słupami to rzeczywistość  

578 wypadków w 2016 

Źródło: KGP Wypadki drogowe w 2016 roku 



Słupy mogą zabijać   

Zderzenia ze słupami to rzeczywistość  

59 zabitych w 2016 
Źródło: KGP Wypadki drogowe w 2016 roku 



Wypadki  

Zderzenia ze słupami to rzeczywistość  

679 rannych w 2016 
Źródło: KGP Wypadki drogowe w 2016 roku 



Koszty ponoszone przez budżet państwa  

Łączny koszt wypadków z słupami i konstrukcjami znaków 

drogowych 

Koszt zabitych  121 mln 

Koszt ciężko rannych  667 mln 

Koszt lekko rannych  10,4 mln 

 

Razem  798,4 mln 

Źródło: KGP Wypadki drogowe w 2016 roku 



Bezpieczna infrastruktura drogowa  

Czy można skuteczniej wpływać na zmniejszenie 
skutków i kosztów wypadków z infrastrukturą 

drogową   

 
Tak !!! 

Dzięki kompozytowym konstrukcjom spełniającym 
wymagania biernego bezpieczeństwa 



Bezpieczna infrastruktura drogowa  

Wymagania wobec bezpiecznych 
konstrukcji 

Dla bezpiecznych konstrukcji wsporczych terminy i parametry są określone  
w następujących normach zharmonizowanych: 

 

PN-EN 1317-1:2010 - Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i 
ogólne    

                                             kryteria metod badań.  

PN-EN 12767:2008   - Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla 
urządzeń   

                                             drogowych. Wymagania i metody badań.  

PN-EN 12899-1:2010 - Stałe, pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe.  

 



Norma PN - EN 12767 i PN - EN 1317  

PARAMETRY testowe norm (PN-EN 12767 i PN-EN 1317,) 

określające produkt pod względem biernego bezpieczeństwa.  

 

 ASI                         THIV                        PHD 

P 

X 

Y 

Z 



Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych  

Słupy oświetleniowe jako konstrukcje wsporcze z cechami biernego 

bezpieczeństwa  zostały podzielona na trzy typy wg PN- EN 12 767  

w zależności od stopnia absorbcji energii zderzenia rozróżnia się 

konstrukcje: 

HE 

LE 

NE 



Podstawowe wskaźniki bezpieczeństwa  

Wskaźniki ASI i THIV  

klasyfikują konstrukcje określając poziom pochłaniania energii i poziom 
bezpieczeństwa użytkowników pojazdu dla klas prędkości 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 



Dobór bezpiecznych słupów  

• kategoria drogi i jej geometria,  

• prędkości pojazdów w danym miejscu,  

• obecność innych konstrukcji, drzew czy ruchu pieszego,  

• przewidywanego  ryzyka obrażeń w czasie wypadku i prawdopodobnych kosztów 
odszkodowań, 

• istnienia systemów bezpieczeństwa drogowego. 

 

W obrębie jednego ciągu drogowego stosowane mogą być różne typy słupów  

z cechami biernego bezpieczeństwa.   

Dobór odpowiedniego typu słupa bezpiecznego  (HE, LE, NE) dla 

ustalonego miejsca lokalizacji zależy od następujących parametrów : 



Wytyczne stosowania bezpiecznych konstrukcji w Europie 

Wielka Brytania, Szwecja, 

Finlandia, Dania, Norwegia, 

Holandia  były pierwszymi 

państwami w których wprowadzono 

wytyczne dotyczące projektowania 

dróg z uwzględnieniem wymagań 

normy EN 12767:2000 „Bierne 

bezpieczeństwo konstrukcji 

wsporczych”.  

Tabela wytycznych stosowanych 
bezpiecznych konstrukcji w Wielkiej Brytanii 



Wytyczne krajowe ?  

Komisja Aprobat IBDIM zaleciła od 
1.01.2015 by wszystkie słupy oświetleniowe 
przeznaczone do wbudowania na drogach 
publicznych spełniały wymagania biernego 
bezpieczeństwa.  
 
Słupy niespełniające wymagań można 
instalować pod warunkiem zastosowania 
ochronnych barier drogowych 
 
Stan obecny  
- Aprobaty zostały zastąpione Krajowymi 

Ocenami technicznymi 
- Brak wytycznych stosowania konstrukcji 

bezpiecznych 

Tabela zaleceń IBDIM  



Infrastruktura drogowa niebezpieczna i bezpieczna  

Słupy kompozytowe a bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych 
dla urządzeń drogowych PM-EN 12767 

Nowoczesne i bezpieczne słupy oświetleniowe 
z kompozytów polimerowych spełniające normę bezpieczeństwa biernego. 



Infrastruktura drogowa niebezpieczna i bezpieczna  

Słup kompozytowy vs słup betonowy 



Oszczędności w stosowaniu słupów kompozytowych   

  Słup osłonięty barierą   słup nieosłonięta barierą  

koszt    

rodzaj konstrukcji  niezgodna z PN EN 12767   

zgodna z PN EN 12899-1  

i PN EN 12767 

typ konstrukcji  Słup stalowy wysokości 12 m   Słup kompozytowy 12 m 

cena  3x1500 =4500 zł zł   3*2500 = 7500 zł 

fundament  stopy fundamentowe    stopy fundamentowe 

cena  150 zł   150 zł 

montaż  300zł   300 zł 

bariery ochronne z montażem 

odcinek 84 mb        

cena 10 080 zł   0 zł 

Wartość poniesionych 

kosztów  15 030 zł   7 500zł 

        

oszczędność wynikająca z 

zastosowanego rozwiązania  0 zł   7 530 zł 

Bezpieczne słupy 

kompozytowe nie 

wymagają barier 

ochronnych 



Czym jest  

Kompozyt ?  

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 



Composite 

Lighting 

columns 

Inne 

Zastosowanie 

kompozytów 
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słup  

teletechniczny 



Dlaczego warto 

wymienić 

słupy na  

kompozytowe 

Brzoza              Lentilek             Drewno            Koniczyna 

Wzory słupów w ofercie standardowej 

SŁUPY ŚWIETLNE Z NADRUKIEM - bezpieczeństwo i oszczędność 

SŁUPY DESIGNEPOLE  - realizacja w Chorzowie i Bielsku-Białej 

https://www.youtube.com/watch?v=nMyLtJP386A


Podświetlane 

słupy 

kompozytowe 

SŁUPY DESIGNEPOLE  - przykładowa realizacja w Chorzowie i 

Bielsku-Białej 



Dlaczego warto 

wymienić 

słupy na  

kompozytowe 

Estetyka 

szeroki  

wybór kolorów 

odporność na  

promieniowanie UV własny wzór 

Gładka powierzchnia  

ułatwia usuwanie 

zabrudzeń,  

nawet pozostałości  

po kleju i taśmach, 

używanych do wieszania 

plakatów i ogłoszeń.  

Słup można szybko 

i skutecznie oczyścić  

stosując środki czyszczące. 

https://www.youtube.com/watch?v=5XAFIOqnjTs


Dlaczego warto 

wymienić 

słupy na  

kompozytowe 

Optymalnym rozwiązaniem problemu 

gwarancji, 

 są produkowane przez firmę Alumast S.A.  

wkopywane kompozytowe słupy oświetleniowe  

z 10-letnią gwarancją. 

Trwałość 

odporność  

na sól drogową 

i morską 
brak wartości 

złomowej trudno palny 

wysoka odporność  

mechaniczna 



Dlaczego warto 

wymienić 

słupy na  

kompozytowe 

Logistyka 

Słupy kompozytowe  

ze względu na niską wagę 

minimalizują koszty  

transportu,  

Montażu 

i demontażu. 

łatwy montaż 

i demontaż 

słup kompozytowy wkopywany o wysokości 9 m waży tylko 59 kg 

łatwy transport 



Dlaczego warto 

wymienić 

słupy na  

kompozytowe 

Bezpieczeństwo 

brak przewodnictwa 

prądu 

brak zakłóceń 

fal radiowych 

kompozyt poliestrowo-szklany 
jest izolatorem 

słupy kompozytowe są  
obojętne dla fal radiowych, 
samochodów elektrycznych, 
autonomicznych 



Dlaczego warto 

wymienić 

słupy na  

kompozytowe 

Kompozyt poliestrowo-szklany jest materiałem izolacyjnym. 

Słup kompozytowy wkopywany nie zawiera elementów metalowych, które 

wymagałyby uziemienia. 

Nawet podczas uszkodzenia izolacji przewodów, zawilgocenia lub dewastacji  

na powierzchni słupa kompozytowego wkopywanego nie pojawi się napięcie 

niebezpieczne. 

Wielowarstwowa konstrukcja kompozytowa doskonale tłumi drgania powstające 

w ruchu ulicznym oraz pochodzące od trakcji tramwajowej i kolejowej. 

Bezpieczeństwo 



Kompozytowe 

słupy 

Alumast 

z ubezpieczeniem 

Słupy kompozytowe firmy ALUMAST są ubezpieczone od nieszczęśliwych 

wypadków 

Gwarantujemy dożywotnią,  

a co najważniejsze bezpłatną wymianę 

drzwiczek rewizyjnych w naszych 

słupach 

Dopasujemy drzwiczki  do 

naszych słupów kompozytowych 

pod względem wielkości oraz 

koloru 

(Temat Szczecinecki / temat.net) 



Nasze  

realizacje 

DW 942 

SŁUPY DESIGNEPOLE  - przykładowa realizacja w Szczyrku 

https://www.youtube.com/watch?v=Cj9zDbzPp2Q&list=PLd9OWNVgocYgBSTmQT55RRxzwUGLuXoH7


Nasze  

realizacje 



Nasze  

realizacje 

DK 21 

Oświetleniowe słupy kompozytowe na różnych kategoriach dróg



Piesi to najsłabiej 
chroniona grupa 

uczestników ruchu 

drogowego 



Statystyki 

wypadków 

Wypadki drogowe na przejściach dla pieszych w 2016 roku 

Źródło: KGP Wypadki drogowe w 2016 roku 

12,8% 



Przejścia dla 

pieszych 

miejscem 

szczególnie 

niebezpieczny

m 

Koszty wypadków na przejściach  

dla pieszych za rok 2016 

 

Koszt zabitych 544 mln 

Koszt ciężko rannych 3 847 mln 

Koszt lekko rannych 71 mln 

Łącznie 4,4 mld 



Przejścia dla 

pieszych  

Przyczyny powstawania wypadków na przejściach dla pieszych 

brak ostrożności i niezgodne z przepisami zachowania pieszych i 

kierowców  

brak skutecznego doświetlenia strefy przejścia 

źle oznakowane przejście (brak widoczności znaków poziomych i 

pionowych) 

zły stan techniczny oznakowania 

słaba widoczność pieszego  

brak skutecznego systemu wczesnego ostrzegania kierowców o obecności   

pieszych w strefie przejścia 

duże natężenie ruchu pieszych i pojazdów 



Troska o 

pieszych 

Ochrona pieszych jest jednym z istotnych działań strategicznych w 

filarze „Bezpieczny człowiek” w przyjętym w dniu 20.06.2013 przez 

Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Narodowy Program BRD na lata 2013-2020 zakłada m.in.: 

 

upowszechnienie i wdrożenie drogowych środków ochrony uczestników ruchu drogowego w 

tym  

w szczególności pieszych i rowerzystów ( infrastruktura oraz organizacja ruchu 

uwzględniająca potrzeby pieszych i rowerzystów) 

 

ocena skuteczności działań i zastosowanych środków w osiąganiu celów związanych z 

ochroną poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego 

 



Widoczność 

pieszego na 

przejściu 

Czy pieszy jest zawsze dobrze widoczny w strefie przejścia dla pieszych



Widoczność 

pieszego na 

przejściu 

Brak odpowiednio wczesnej informacji dla kierowcy o ruchu pieszego 



Widoczność 

pieszego na 

przejściu 

Pieszy nie jest zwolniony z zachowania ostrożności 

przechodząc przez jezdnię  



Aktywne 

przejścia dla 

pieszych 

Poprawę bezpieczeństwa 

na przejściu dla pieszych 

można realizować na dwa 

sposoby: 

stosując odpowiedni sposób 

oświetlenia pieszego znajdującego się 

na pasach oraz strefy przejścia  

dla pieszych 

 

stosując sygnalizację świetlną oraz 

dźwiękową, uaktywniającą się w 

chwili, gdy pieszy zbliża się  

do przejścia dla pieszych 



Doświetlanie 

przejść dla 

pieszych 

W nowej normie PN-EN 13201:2016-03 jak i w poprzedniej wersji z 2007 roku  

nie zostały szerzej określone wymagania dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych

jeśli poziom luminancji jezdni jest dostatecznie wysoki, to przy odpowiednim rozmieszczeniu 

opraw możliwe jest uzyskanie obrazu ciemnej sylwetki pieszego na białym tle – kontrast 

ujemny 

 

jeżeli przewidziane jest dodatkowe oświetlenie na przejściu dla pieszych, należy je 

zrealizować tak, aby bezpośrednio oświetlić pieszego oraz samo przejście, w celu 

zwrócenia uwagi kierowców – kontrast dodatni 

kontrast ujemny kontrast dodatni 



Aktywne 

przejścia 

dla 

pieszych 

WYSOCE ROZWINIĘTY 

TECHNOLOGICZNIE SŁUP 

SMARTPOLE CROSSING 

NA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 

SŁUP W PASY CZARNO-ŻÓŁTE 

NA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 

wysokość od 3 – 12m wysokość 6m 

Kompozytowe słupy oświetleniowe na przejścia dla pieszych 



Kompozytowe 

słupy 

oświetleniowe 

na przejścia 

dla pieszych 

SMARTPOLE – nowoczesne 

kompozytowe słupy oświetleniowe 

ALUMAST wyposażone są w szereg 

urządzeń poprawiających bezpieczeństwo. 

dobre oświetlenie 

skuteczna detekcja pieszego 

informacja dla kierowcy o obecności pieszych (lampy ostrzegawcze) 

ostrzeżenie pieszych (komunikat dźwiękowy) 

bierne bezpieczeństwo konstrukcji 



SMARTPOLE 

CROSSING 

na przejścia 

dla pieszych 

SMARTPOLE CROSSING inteligentny słup kompozytowy na 

przejścia dla pieszych - ważne funkcje 

  

 

• informowanie za pomocą modułu GSM służb ratunkowych i 

porządkowych w razie wypadku drogowego przy złamaniu słupa, 

• pomiar natężenia ruchu pieszych i pojazdów na przejściu, 

• wyposażenie słupa w system kamer monitorujący zdarzenia drogowe. 

BEZPIECZEŃSTWO 

• informacja głosowa dla niewidomych i niedowidzących  

o przejściu oraz nazwie ulicy, 

• udostępnianie ważnych informacji o stanie ruchu w okolicy przejścia dla 

pieszych. 

INFORMACJA 

• możliwość rejestrowania na bieżąco stężenia CO2  

oraz cząstek PM 2,5 i 10, 

• bezprzewodowe zarządzanie oświetleniem zmniejszające zużycie energii 

elektrycznej. 

EKOLOGIA 

• poprawa koncentracji pieszego i kierowców dzięki emitowanym 

sygnałom świetlnym, 

• lepsza widoczność przejścia w każdych warunkach atmosferycznych i 

porach dnia, 

• poprawa płynności ruchu – komfort jazdy. 

KOMFORT 



SMARTPOLE 

CROSSING 

na przejścia 

dla pieszych 

SMARTPOLE CROSSING inteligentny słup kompozytowy na 

przejścia dla pieszych - modyfikacja 

  

 



Słupy kompozytowe  
– nowy wymiar jakości i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej 



nowa jakość w 
energetyce 

ultralekkie kompozytowe żerdzie 
jako innowacyjne rozwiązanie w energetycznych liniach napowietrznych 



Certyfikaty 



Nagrody 



Firma 

Alumast S.A. 

ALUMAST S.A. pracuje dla kilkuset podmiotów z Polski i zagranicy, są wśród nich m.in.:  

Tauron Dystrybucja, PGE, PKP PLK S.A., GDDKIA, Skanska, Urzędy Wojewódzkie, 

Powiatowe, Miast i Gmin. 

Od 2000 r. ALUMAST S.A. działa na rynku krajowym i zagranicznym 

W 2008 r. ALUMAST S.A. uruchomia pierwszą w Polsce i tej części Europy linię produkcyjną 

słupów z kompozytów polimerowych 

ALUMAST S.A. jest notowany na rynku alternatywnego systemu obrotu New Connect, 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

W zakresie rozwoju produktów ALUMAST S.A. współpracuje m.in. z Politechniką Śląską w 

Gliwicach,  

Instytutem Lotnictwa w Warszawie, Instytutem Kolejnictwa w Warszawie, Przemysłowym Instytutem  

Motoryzacji w Warszawie oraz  z całą grupą profesjonalnych projektantów i designerów.  

ALUMAST tworzy obecnie grupę kapitałową, w skład której wchodzą niemiecka 

spółka Alumast GmbH, rosyjska Alumast RU, SWE Sp. z o.o. oraz Erergy Composites Sp. z 

o.o. 

Odbiorcami produktów są klienci z ponad 40 krajów na całym świecie 



Zapraszamy do współpracy 


