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Agenda 

• 3M Dział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

• 3M™ Connected Roads 

• Mega trendy w transporcie  

• Wyzwania branży 

• CAV (Connected and Automated Vehicles) 

• Tory testowe 

• Technologie 

• Właściwości oznakowania poziomego 
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Systemy zapewniające Inteligentną Infrastrukturę 
Przez 130 lat -  pojazdy miały być trwałe i bezpieczne teraz INTELIGENTNE I BEZPIECZNE 

   Pierwsze znaki Stop 

 

 

 

   Pierwszy samochód 

  Karl Benz 1885 
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Innowacyjne systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego od 3M  
Od ponad 78 lat 3M dąży do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na drogach 

Opticom 
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Bezpieczeństwo ruchu drogowego – asortyment produktów 

Tablice rejestracyjne Odblaskowe oznakowanie  

pojazdów 

Oznakowanie poziome Oznakowanie pionowe Czasowa organizacja ruchu 
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Znaki drogowe i 
usługi 
 Mikroreplikacja. By zwiększyć 

bezpieczeństwo na drogach. 

Mikroreplikacja i technologia pryzmatów 

odbijających światło zastosowane do 

produkcji folii odblaskowych pozwalają 

uzyskać jaśniejsze i lepiej widzialne znaki 

drogowe. Nasze zaawansowane powłoki 

spełniają wymagania stawiane im przez 

uczestników ruchu drogowego we 

współczesnym złożonym i wymagającym 

środowisku drogowym. 



7 . All Rights Reserved. 27 April 2018 © 3M 3M Confidential. 

Taśmy prefabrykowane i 
punktowe elementy 
odblaskowe do poziomego 
oznakowania dróg 
 
 
Wysoka jakość i trwała technologia, które 

mają za zadanie pomóc Ci znaleźć właściwą 

drogę. 

Wysoki indeks optyczny, mikrokrystaliczne kulki 

ceramiczne, trwałe komponenty i 

zaawansowane kleje pozwalają uzyskać jasne, 

wytrzymałe elementy do oznakowania 

poziomego dróg, zwiększające bezpieczeństwo 

uczestników ruchu drogowego w ciągu dnia, 

nocy, podczas deszczu lub przy intensywnym 

świetle słonecznym.  
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Czasowa organizacja 
ruchu 
 
Materiały fluorescencyjne.  

Materiały do znakowania strefy robót 

drogowych 

Technologia fluorescencyjna w połączeniu z 

technologią pryzmatów odbijających światło 

zapewniają doskonałą widoczność strefy robót 

drogowych w ciągu dnia, nocy, o świcie i 

zmierzchu. Powłoki przykuwające uwagę 

zapewniają większą widoczność urządzeń BRD 

wykorzystywanych na potrzeby czasowej 

organizacji ruchu, ograniczając ryzyko 

incydentów i wypadków. 
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Odblaskowe oznakowanie  
pojazdów 

Odblaskowe oznakowanie pojazdów 

zwiększające ich widoczność. 

Mikroreplikacja i technologia pryzmatów 

odbijających światło zastosowane do 

produkcji folii odblaskowych pozwalają 

uzyskać jaśniejsze i trwalsze oznakowanie 

odblaskowe ciągników, naczep i innego 

sprzętu ciężkiego. Oznakowanie odblaskowe 

jest dobrze widoczne w nocy i warunkach 

słabego oświetlenia, zwiększając znacząco 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
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Tablice rejestracyjne 

O wysokiej rozdzielczości. Nasza folia do 

wykonywania odblaskowych tablic 

rejestracyjnych zapewnia dobrą 

widoczność tablic rejestracyjnych w nocy 

dla kierowców i kamer. 

Rozwiązania wychodzące naprzeciw 

potrzebom wydziałów zajmujących się 

rejestracją pojazdów. Bardziej efektywne 

materiały do tablic rejestracyjnych oraz sprzęt 

produkcyjny do usług na żądanie zwiększają 

wydajność produkcji, co pozwala uzyskać 

oszczędności oraz lepszy poziom obsługi 

klienta.  
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3M Systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 
 
Budowanie bezpieczniejszego świata 



Pomagamy rodzinom 
bezpiecznie wrócić do 
domu. 

Nasza misja:  
zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
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3M™ Connected Roads: 
 
Autonomiczny autobus  
na terenie 3M w St. Paul 
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Najważniejsze trendy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Connected Vehicles  

i “Inteligentne” Technologie 

Przechodzenie od materiałów 

analogowych do cyfrowych 

 

Bezpieczeństwo na drogach 
Inicjatywy „Zero Deaths” i starzejące 

się społeczeństwo stanowią 

motywację do opracowywania nowych, 

inteligentnych materiałów 

wykorzystywanych w ruchu drogowym 

Urbanizacja  

Rosnące natężenie ruchu i coraz 

bardziej intensywne wykorzystanie 

infrastruktury sprawiają, że miasta 

potrzebują specjalnych pasów 

ruchu, kamer  

i systemów poboru opłat czy ITS 

Rozbudowa infrastruktury 

nadwyręża budżet rządowy  

Nowe modele finansowania 

zmieniają dynamikę projektów i 

wytyczają kierunek rozwoju 

strategii rozwoju biznesowego 

Inwestycje/finansowanie  

w modelu partnerstwa  

publiczno-prywatne  

Koncesjonariusze i pobór opłat 

1950 2014 2050 

33% 54% 66% 

Populacja miejska 

Inteligentne technologie 



17 . All Rights Reserved. 2016 © 3M 3M Confidential. 

Pojazdy autonomiczne to przyszłość transportu 
 Infrastruktura będzie odgrywała kluczową rolę w procesie rozwoju pojazdów autonomicznych 
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Wyzwania związane z pojazdami autonomicznymi 

Przepisy prawne muszą zachęcać branżę do komercjalizacji pomysłów 

Standardyzacja 

Bezpieczeństwo danych  

i cyberbezpieczeństwo 

Dodawanie 

czujników 
Komunikacja Bezpieczeństwo  

i odpowiedzialność 

Przepisy prawne Koszty Konwergencja telematyki i ADAS 

(zaawansowanych systemów 

wsparcia kierowcy) 
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SAE J3016 Poziomy automatyzacji 
Poziomy określone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji (SAE) stały się konsensusem 

branżowym 

Tylko kierowca Kierowca plus 

wsparcie 

 Pełna 

automatyzacja 

0 1 2 3 5 4 

Automatyzacja 

warunkowa 

Wysoki stopień 

automatyzacji 

Człowiek monitoruje warunki jazdy System monitoruje warunki jazdy 

Częściowa 

automatyzacja 
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Zaawansowane systemy wsparcia kierowcy (ADAS) 
Rozwój czujników w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
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Interakcja pojazdów z infrastrukturą i z chmurą 
3M integruje technologie i łączy je z infrastrukturą, aby tworzyć nowe możliwości 
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3M™ Dedykowana komunikacja krótkiego zasięgu (DSRC) – narzędzie testowe 

Testowanie przepływu danych między pojazdami (V2V) oraz między pojazdem a infrastrukturą (V2I) 

V2I 

 

 

Zgodność ze standardami DSRC 

• Wychwytuje podstawowe 

komunikaty dot. bezpieczeństwa 

• Pobiera i interpretuje dane 

• Weryfikuje przekazywane dane 

• Możliwość konfiguracji 

wielokanałowej 

• Trzeci poziom redundancji 
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Technologie 

 Czujniki w pojazdach  

(wzrokowe, IR, soniczne) 

 Automatyczne hamowanie 

 Sygnalizacja opuszczenia pasa ruchu 

 Aktywny tempomat 

 Rozpoznawanie znaków 

Technologie 

 Komunikacja pojazd - pojazd 

 Komunikacja pojazd - infrastruktura 

(sygnały) 

 Komunikacja między pojazdami a chmurą 

 Analityka big data do zarządzania ruchem 

drogowym 

Technologia 3M™ Connected Roads 
Wykorzystaj rozwiązania 3M, by wyeliminować wypadki ze skutkiem śmiertelnym na drogach 

Poziom 1 – 3      Wizja maszynowa Poziom 4 – 5      Komunikacja infrastruktury 

Wyzwania 

 Zachowanie/pewność ludzka 

 Słabe/niespójne oznakowanie dróg 

 Opóźnione reagowanie tech. 

 Niekorzystne warunki atmosferyczne 

Wyzwania 

 Skrzyżowania, strefy robót itp. 

 Standaryzacja przepisowa 

 Łączność i przepustowość 

 Zła pogoda 



s 

3M™ Connected Roads 
Dostępne i przyszłe technologie 
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Artykuł PR Departamentu Transportu w Michigan i 3M 



Zautomatyzowane tory testowe 

I-275  - projekt budowy drogi  

I-75  - projekt rekonstrukcji  w Bloomfield Twp i obszaru Auburn Hills (Powiat Oakland)  

I-69  - droga za zachód od Port Huron do Rawsonville – praca nad zintegrowanymi 

konwojami (Platooning) i autonomicznym prowadzeniem z TARDEC    

Detroit Michigan  

Zaproszenie do uczestnictwa do korzystania z torów w testowaniu rozwiązań 

https://youtu.be/LRitW2ThJws 

https://youtu.be/R_bPMlCmJ18 
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Oznakowanie pionowe czytane przez pojazdy 
Rozwiązania, które umożliwią precyzyjną detekcję i klasyfikację znaków 

Human Optimized 

Wizualizacja obrazu zoptymalizowana o odczytane informacje cyfrowe  

 

 
Folia odblaskowa 3M obecnie: 

 Odbijają 58% światła w kierunku 

kierowcy  

 Doskonała czytelność dla ludzkiego oka 

 

Wymagania w przyszłości:  

• Wbudowane informacje cyfrowe  

 Wbudowane metadane 

 Dynamicznie zmienne 

 Pewność informacji cyfrowych 

 

Folia Diamond Grade™ (DG3) – najlepiej czytana 

przez ludzkie oko 

Diamond Grade™ 

Fluorescencyjna 
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Oznakowanie do robót tymczasowych czytane przez pojazdy  
Rozwiązania, które umożliwią precyzyjną detekcję i klasyfikację oznakowania tymczasowego 

 

 
Folie odblaskowe 3M obecnie  

 Technologia fluorescencyjna 

 Odbijają 58% światła w kierunku 

kierowcy  

 Doskonała czytelność dla ludzkiego 

oka 

 

Wymagania w przyszłości:  

• Wbudowane informacje cyfrowe  

• Szybkie zauważenie pracownika 

 Wbudowane metadane 

 Dynamicznie zmienne 

 Pewność informacji cyfrowych 

 

Diamond Grade™ Fluorescent 

Machine Vision Optimized with Decoded Metadata 
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Widoczność oznakowania: czujniki, IR vs kamera 



33 . All Rights Reserved. 2016 © 3M 3M Confidential. 

Oznakowanie dróg rozpoznawalne przez pojazdy 
Odblaskowe taśmy oraz punktowe elementy odblaskowe zwiększające widzialność i rozpoznawanie 

oznakowania przez czujniki pojazdów we wszystkich warunkach pogodowych 

380AW Taśma odblaskowa do mokrej nawierzchni 380AW-5 Taśma kontrastowa 

710 Taśma usuwalna 3M mikroelementy optyczne odporne na czynniki pogodowe 
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Oznakowanie poziome dróg – widoczne dla kierowcy? 
 

 

 

 

Ludzie mają kłopot z interpretacją, a maszyna? 
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“Prawdopodobieństwo wypadku podczas deszczu lub na 

mokrej powierzchni wzrasta 3 krotnie…” - - Development of 

Human Factors Guidelines,  FHWA-RD-99-130 grudzień, 

1999, str. 6 

 

Co możemy zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo pojazdów autonomicznych?   

Rozwiązania umożliwiające podniesienie standardów bezpieczeństwa w pojazdach autonomicznych 

Odblaskowe elementy optyczne dla 

trudnych warunków atmosferycznych 

 

Elementy optyczne zapewniające 

widzialność pod wodą 

 Indeks optyczny 2.4 (odblaskowość w stanie mokrym), 

ponieważ to nie Ty parkujesz pojazd w trakcie deszczu!  

 

 Wszystkie elementy odblaskowe do różnych warunków 

pogodowych są wyposażone w najbardziej wydajne 

rozwiązania optyczne, zapewniające prawdziwe kolory  

oraz doskonałą widoczność. 

3M Science. Applied to Life. ™  
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Właściwości oznakowania poziomego w kontekście: 

• poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

• gwarancji producenta,  

• kosztów utrzymania dróg. 

 

Opracowanie: mgr inż. Jakub Kalisiak 
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