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Streszczenie 

W artykule przedstawiono metodykę badań prototypowego systemu pomia-
rowego do określania poziomu bezpieczeństwa urządzeń ratownictwa wysoko-
ściowego. System jest przeznaczony do kontroli funkcjonowania układów bez-
pieczeństwa drabin automatycznych i podnośników hydraulicznych stosowa-
nych w słuŜbach ratowniczych. Przedstawiona metodyka umoŜliwia weryfikację 
prototypowego rozwiązania z wykorzystaniem metod dekompozycji, definiowa-
nia właściwości krytycznych i identyfikacji potencjalnych źródeł niesprawności. 

Wprowadzenie  

Prowadzenie akcji ratowniczych w terenach zurbanizowanych wymaga sto-
sowania specjalistycznych pojazdów w postaci samojezdnych drabin i podno-
śników poŜarniczych umoŜliwiających transportowanie ratowników i ratowa-
nych zewnętrznymi drogami ewakuacyjnymi z dachów i wyŜszych kondygnacji 
budynków [1]. NiezaleŜnie od funkcji ewakuacyjnych wykorzystywane urzą-
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dzenia muszą zapewniać funkcje bojowe polegające na transporcie odpowied-
niego sprzętu i prowadzeniu akcji gaśniczej z góry. 

Budowa coraz wyŜszych budynków, pomimo zastosowania nowych roz-
wiązań, technologii i zabezpieczeń oraz obowiązywania bardzo wymagających 
norm, a takŜe przepisów przeciwpoŜarowych, powoduje konieczność posiadania 
przez straŜe poŜarne coraz to wyŜszych drabin i podnośników hydraulicznych. 

Drabiny i podnośniki słuŜą nie tylko do gaszenia poŜarów i ewakuacji lu-
dzi, ale teŜ do tworzenia tzw. kurtyn wodnych, gdy dochodzi do rozszczelnienia 
zbiorników z niebezpiecznymi substancjami. 

Ze względu na realizowane zadania bojowo-ratownicze i bezpośrednią od-
powiedzialność za bezpieczną realizację procesów transportowych z udziałem 
ludzi, prowadzonych w niezwykle trudnych i niebezpiecznych warunkach, po-
jazdy, a w szczególności ich elementy zabudowy w postaci drabin i podnośni-
ków, muszą charakteryzować się niezwykle wysokimi parametrami decydują-
cymi o bezpiecznej eksploatacji i skuteczności prowadzonych działań. 

Stosowanie zaawansowanego technicznie sprzętu nie moŜe wprowadzać 
dodatkowego elementu zagroŜenia wywołującego niekontrolowane ryzyko  
w prowadzonej akcji ratowniczej. Ratownicy muszą wykorzystywać sprzęt, 
pokładając całkowite zaufanie w deklarowane moŜliwości techniczne i parame-
try eksploatacyjne określone przez producenta. Parametry techniczne urządzeń 
stanowią jeden z podstawowych elementów decydujących o przyjętej strategii 
działania i określania ryzyka akcji ratowniczej. Awaria oraz wypadek związany 
z uŜytkowaniem drabiny lub podnośnika to nie tylko straty materialne i ofiary 
wśród uczestników wypadku, ale takŜe brak moŜliwości reakcji na zdarzenie  
i kontynuowania akcji oraz konieczności zaangaŜowania dodatkowych sił i środ-
ków. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji pojazdy ratownictwa wy-
sokościowego podlegają okresowym badaniom zgodnie z przepisami Urzędu 
Dozoru Technicznego. 

Niezwykle istotne jest jednak określenie i weryfikacja rzeczywistych para-
metrów eksploatacyjnych w momencie wprowadzania nowego pojazdu na rynek 
oraz w przypadku weryfikacji parametrów określanych w wymaganiach przetar-
gowych dotyczących zakupu drabin i podnośników dla jednostek Państwowej 
StraŜy PoŜarnej [2]. Szczegółowe wymagania dotyczące badań certyfikacyjnych 
drabin i podnośników poŜarniczych definiują odpowiednie regulacje normatyw-
ne [3, 4]. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, Ŝe firmy produkujące zabu-
dowy pojazdów poŜarniczych ze względu na mały potencjał badawczy nie wy-
konują kompleksowych badań pojazdów. Potwierdzają to np. przypadki wywró-
ceń pojazdów ratowniczo-gaśniczych [5]. 

Ze względu na rozbieŜności występujące pomiędzy dyrektywami zawarty-
mi w obowiązujących przepisach a moŜliwościami pomiarowymi sprzętu znaj-
dującego się w dyspozycji jednostki certyfikującej, małym potencjałem badaw-
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czym firm zajmujących się zabudową pojazdów eksploatowanych w Państwo-
wej StraŜy PoŜarnej, jak równieŜ brakiem oferty handlowej pozwalającej na 
uzupełnienie luk metrologicznych opracowano unikatowy system badawczy do 
kontroli parametrów decydujących o bezpieczeństwie eksploatacji poŜarniczych 
urządzeń ratownictwa wysokościowego. 

Modułowy, innowacyjny system aparatury badawczo-testowej przeznaczo-
nej do badań certyfikacyjnych i kontrolnych został opracowany w Instytucie 
Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu we współpracy z Centrum Nauko-
wo-Badawczym Ochrony PrzeciwpoŜarowej – PIB w Józefowie. 

Przedstawione w artykule badania prototypu są etapem weryfikującym po-
prawność przyjętego rozwiązania i określającym poziom uzyskanych parame-
trów. Wyniki badań stanowią podstawę do wprowadzenia zmian poprawiają-
cych funkcjonalność systemu i przygotowania do wdroŜenia. 

1. Konfiguracja systemu badawczego  

W skład systemu badawczego wchodzi 8 mechatronicznych modułów po-
miarowych i 6 modułów pomocniczych oraz moduł informatyczny odpowie-
dzialny za sterowanie przebiegiem testów, akwizycję wyników pomiarów oraz 
emisję raportów z badań. 

Mechatroniczne moduły wykorzystujące technikę zdalnej komunikacji 
umoŜliwiają między innymi: 
– pomiar wychylenia nadwozia pojazdu, przęseł i szczebli drabin, segmentów 

podnośnika, platform, podłogi kosza ratowniczego, 
– pomiar rzeczywistego kąta obrotu drabiny lub podnośnika wokół osi pio-

nowej 
– pomiar nacisku czterech kół jezdnych lub czterech stóp podpór na podłoŜe 
– obciąŜanie i pomiar obciąŜenia szczebli lub przęseł drabiny oraz podłogi 

kosza siłą skierowaną pionowo w dół, 
– pomiar temperatury oleju w układzie hydraulicznym, 
– kontrolę warunków atmosferycznych, 
– sterowanie procesem pomiarowym, akwizycję danych oraz archiwizację 

wyników pomiarów. 
Pomiary prowadzone z zastosowaniem opracowanego systemu umoŜliwiają 

określenie rzeczywistych parametrów roboczych urządzeń poŜarniczego ratow-
nictwa wysokościowego oraz weryfikację parametrów deklarowanych przez 
producentów drabin i podnośników poŜarniczych. 

Moduły pomiarowe stanowiące zasadniczy komponent systemu są przysto-
sowane do zdalnej pracy z własnym zasilaniem akumulatorowym i przesyłania 
wyników pomiarów za pomocą fal radiowych. Wynika to z konieczności roz-
mieszczenia aparatury w kilkunastu punktach badanej konstrukcji, która ma 
znaczne rozmiary. Ponadto charakter pracy urządzeń ratowniczych – zmienne 
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wymiary wynikające z ruchów roboczych oraz procedury badawcze sprawiają, 
Ŝe podczas badań poszczególne moduły mogą znajdować się w zmieniających 
się odległościach sięgających kilkudziesięciu metrów względem siebie i od mo-
dułu zarządzającego przebiegiem badań. 

2. Przedstawienie problemu  

Ze względu na unikatowy i prototypowy charakter opracowanego systemu 
badawczego rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonalne modułów pomiarowych nie 
mają odpowiedników ani wcześniejszych wersji rozwojowych. Jest to charaktery-
styczna cecha współczesnych rozwiązań urządzeń technicznych o wysokim stop-
niu innowacyjności, które w coraz szerszym zakresie są wytwarzane ściśle do 
określonych wymagań, często mających charakter jednostkowy [6, 7]. 

Indywidualizacja rozwiązań projektowych to kierunek dominujący we 
współczesnych tendencjach rozwojowych urządzeń technicznych. NaleŜy do-
datkowo zaznaczyć, Ŝe istnieją teŜ takie obszary zrównowaŜonego rozwoju,  
w których postęp jest wyłącznie limitowany powstawaniem rozwiązań jednost-
kowych, unikatowych i niepowtarzalnych, ściśle dopasowanych do indywidual-
nych wymagań i potrzeb wynikających z najnowszych uwarunkowań rozwoju 
naukowego, technicznego i ekonomicznego. Takim obszarem o szczególnym 
znaczeniu dla zrównowaŜonego rozwoju gospodarki jest unikatowa aparatura 
badawcza, testowa i certyfikująca. Rozwiązania rozwijane w ramach tego obsza-
ru muszą uwzględniać zarówno najnowsze osiągnięcia naukowe, jak równieŜ 
moŜliwości realizacji przedsięwzięcia z zastosowaniem wszelkich dostępnych 
środków technicznych w celu zaspokojenia potrzeb indywidualnego, wymagają-
cego i kompetentnego odbiorcy, skupionego na rozwiązaniu ściśle określonego 
problemu naukowego lub technicznego. Jednocześnie muszą zostać spełnione 
wszelkie bardzo restrykcyjne wymagania normatywne stawiane aparaturze ba-
dawczo-technicznej wykorzystywanej w procesie certyfikacji wyrobu. 

W przypadku aparatury badawczo-testowej szczególnie istotną rolę w pro-
cesie wdroŜeniowym unikatowego produktu odgrywa etap badania prototypu. 
Tak sformułowane zadanie badawcze jest trudne do wykonania ze względu na 
jednostkowy charakter rozwiązania i ograniczoną liczbę testów, przy czym 
otrzymane wyniki badań powinny jednoznacznie określać i weryfikować po-
ziom rozwiązania. 
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 Badany obiekt Parametr, funkcja  Przyczyna niesprawno ści  

Poziomica 
elektroniczna 

Kątomierz 
elektroniczny 

Czujniki nacisku 
podpór 

Moduł obci ąŜający 

Wiatromierz 

Moduł sterowania i 
akwizycji danych 

Czujnik temperatury 
oleju 

zasilanie 

zasilanie 

zasilanie 

zasilanie 

zasilanie 

zasilanie 

zasilanie 

zasilanie 

łączność radiowa 

łączność radiowa 

łączność radiowa 

łączność radiowa 

łączność radiowa 

łączność radiowa 

łączność radiowa 

łączność radiowa 

kąt pochylenia 

kąt obrotu 

System pomiarowy  

raportowanie 
wyników 

rejestracja wyników 
przebiegów 

konfiguracja do testu 

naciski podpór 

przemieszczanie modułu 

obciąŜanie 

temperatura oleju 

prędkość wiatru 

parametry powietrza 

zarządzanie testem 

zasilacz akumulatorowy 

zasilacz akumulatorowy 

zasilacz akumulatorowy 

zasilacz akumulatorowy 

zasilacz akumulatorowy 

zasilacz akumulatorowy 

zasilacz akumulatorowy 

zasilacz akumulatorowy 

 moduł radiowy 

 moduł radiowy 

 moduł radiowy 

 moduł radiowy 

 moduł radiowy 

 moduł radiowy 

 moduł radiowy 

 moduł radiowy 

elementy ekranujące 

elementy ekranujące 

elementy ekranujące 

elementy ekranujące 

elementy ekranujące 

elementy ekranujące 

elementy ekranujące 

elementy ekranujące 

 inklinometr elementy mocujące 

 licznik impulsów 

 sterownik oprogramowanie 

 termohigrometr 

 anemometr 
elementy mocujące 

tor pomiaru temperatury 

 moduł sterowania 
waga hakowa 

napęd jazdy 

 oprogramowanie 

 oprogramowanie 

 oprogramowanie moduły pomiarowe 

moduły pomiarowe 

zawieszenie koła 
zamocowanie kątomierza 

 wagi podkładkowe połączenia 
kablowe 

wciągarka linowa 

elementy mocujące 

Czujnik  temperatury i 
wilgotno ści powietrza  

 
 

Rys. 1. Schemat dekompozycji systemu badawczego na etapie planowania badań weryfikacyjnych 
prototypu (źródło: opracowanie własne) 
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Na etapie weryfikacji prototypu tak złoŜonego rozwiązania technicznego 
niezbędna jest jego dekompozycja na zespoły i elementy, które są nowymi roz-
wiązaniami decydującymi w zasadniczy sposób o funkcjach, parametrach, trwa-
łości i niezawodności systemu. Powstaje w ten sposób wielopoziomowa struktu-
ra, w której kaŜdy ze zidentyfikowanych elementów jest osobnym oryginalnym 
rozwiązaniem o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania całości. Schemat 
dekompozycji systemu badawczego na etapie planowania badań weryfikacyj-
nych prototypu ilustruje rys. 1. 

Prezentowane podejście zakłada, Ŝe w celu sprostania ograniczeniom cza-
sowym i finansowym przy jednoczesnym zapewnieniu spręŜenia zwrotnego 
umoŜliwiającego weryfikację przedsięwzięcia badaniom podlegają jedynie pod-
zespoły i elementy stanowiących oryginalne rozwiązania w badanym obiekcie 
technicznym. Elementy funkcjonujące jako istniejące rozwiązania techniczne 
mogą podlegać ocenie wtedy, gdy są elementem modelu oryginalnego. 

Przeprowadzona dekompozycja prezentowanego rozwiązania uwzględnia 
strukturę systemu badawczego podzielonego na moduły pomiarowe z przypisa-
niem nadrzędnej roli informatycznego systemu zarządzającego (rys. 1). Po-
szczególnym modułom przyporządkowano najwaŜniejsze parametry i funkcje, 
które powinny spełniać w prawidłowo działającym systemie. Wszystkim funk-
cjom i parametrom odpowiadają elementy i zespoły, które stanowią potencjalne 
źródło niesprawności konkretnego modułu, a w konsekwencji całego systemu. 
Źródła usterek zawierają składowe sprzętowe oraz programowe. Wśród przy-
czyn sprzętowych wyróŜniono elementy wykonawcze mechaniczne oraz sterują-
ce elementy elektryczne i elektroniczne nadzorujące pracę systemu badawczego. 

Przeprowadzona w taki sposób analiza prototypu pozwala na opracowanie 
efektywnej metodyki badań, dobór odpowiedniego instrumentarium i przypo-
rządkowanie kompetentnych zespołów ekspertów i wykonawców do realizacji 
testów sprawdzających. Poprawnie dokonana analiza pozwala równieŜ na zna-
czące skrócenie czasu weryfikacji. 

3. Realizacja badań  

Badania prototypu rozpoczęto od kontroli jego funkcji nadrzędnych zwią-
zanych z konfiguracją systemu do przeprowadzenia określonego testu lub grupy 
testów. Modułem odpowiedzialnym za konfigurację jest blok sterowania i akwi-
zycji  danych wyposaŜony w przenośny komputer, własne zasilanie i odpowied-
nie oprogramowanie. W oprogramowaniu przewidziano zestaw ponad trzydzie-
stu procedur testowania odpowiadających wymaganiom normatywnym. W na-
stępstwie zainicjowania procedury dochodzi do wywołania konfiguracji sprzę-
towej i sprawdzenia poprawności jej działania. W trakcie badań testowano po-
prawność inicjowania poszczególnych procedur oraz sposobów ich modyfikacji. 
Badaniom weryfikacyjnym poddano warianty wprowadzania zmian w konfigu-
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racji przyporządkowanej aparatury polegającej na zastępowaniu modułów ich 
odpowiednikami lub dostosowaniu oprogramowania w aspekcie mocowania 
modułu na badanym obiekcie. Widoki modułu sterowania i akwizycji danych 
prezentuje rys. 1. 
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maszt 
anteny 

 
system 
zasilania 

komputer 
sterujący 

moduł 
pogodowy 

 
 

Rys. 2. Moduł sterowania i akwizycji danych w trakcie badań prototypu (źródło: materiały własne) 
 

Jedną z waŜniejszych funkcji modułu na etapie uruchamiania procedury 
jest kontrola łączności radiowej i poprawności wskazań modułów pomiarowych 
rozmieszczonych na badanej konstrukcji. Potencjalnymi przyczynami niespraw-
ności mogą być w tym zakresie indywidualne układy zasilania akumulatorowe-
go, zakłócenia w propagacji fal radiowych lub niesprawność elementów pomia-
rowych. W trakcie badań z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego zwery-
fikowano skuteczność łączności radiowej w pełnym zakresie przewidywanych 
wymiarów badanych obiektów oraz wpływ ekranowania modułów radiowych 
elementami badanej konstrukcji. 

Widok ekspozycji wyników pomiarów i akwizycja przebiegów czasowych 
prezentuje rys. 3. 

 

 
 
Rys. 3. Ekspozycja wyników pomiarów i akwizycja przebiegów czasowych (źródło: materiały 

własne) 
 

chwilowe zaniki łącz-
ności widoczne na wykresie 
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W wyniku badania wprowadzono rozszerzone moŜliwości zmian konfigu-
racji aparatury, programu testów i interpretacji wyników pomiarów w zaleŜności 
od sposobu zamocowania modułów pomiarowych 

Drugą waŜną funkcją modułu jest wyświetlanie na ekranie komputera wy-
ników pomiarów dokonywanych przez poszczególne moduły i zapisywanie ich 
w postaci przebiegów czasowych (rys. 3). W trakcie badań stwierdzono, Ŝe przy 
niekorzystnych warunkach łączności radiowej występują chwilowe zaniki 
transmisji widoczne na wykresie jako czasowe zaniki sygnału. Ze względu na 
wolnozmienność rejestrowanych przebiegów oraz częstotliwość pomiarów wy-
noszącą 10 pomiarów na sekundę chwilowy zanik sygnału nie wpływa na jako-
ści rejestrowanych wyników testu. 

Moduł rejestrujący naciski podpór słuŜy do oceny stabilności badanego 
urządzenia poprzez rejestrację sił nacisku podpór na podłoŜe. Zmniejszenie 
nacisku do wartości bliskiej zeru sygnalizuje moŜliwość uniesienia podpory  
i utraty stateczności. W roli czujników nacisku wykorzystano podkładowe wagi 
samochodowe połączone z terminalem wyposaŜonym w łączność radiową. Pod-
czas badań prototypu testowano głównie sposób obciąŜania wag przeznaczo-
nych do najeŜdŜania ogumionym kołem przez sztywną, stalową podporę za po-
średnictwem elastycznych przekładek oraz poprawność wskazań. Badania wy-
kazały przydatność przyjętego rozwiązania oraz stabilność wartości sumarycz-
nego nacisku czterech podpór przy zmieniającym się rozkładzie obciąŜenia. 
Zastosowanie modułu rejestrującego naciski podpór pokazano na rys. 4. 

 

przetworniki  
obciąŜenia 

terminal 
wagowy 

 
 

Rys. 4. Moduł do pomiaru nacisków podpór pojazdu na podłoŜe (źródło: materiały własne) 
 

Moduł pomocniczy słuŜy do kontroli poprawności pracy podpór podczas 
prowadzenia akcji ratowniczej na nierównym terenie. W czasie badań cały po-
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jazd musi spoczywać wyłącznie na podporach bez niezdefiniowanego udziału 
podparcia na kołach jezdnych. Na rys. 5 pokazano zastosowanie modułu po-
mocniczego do sprawdzania odległości koła jezdnego od podłoŜa samochodu 
uniesionego na podporach. 

 

 
 

Rys. 5. Moduł pomocniczy do pomiaru odległości uniesionego koła pojazdu od podłoŜa (źródło: 
materiały własne) 
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Rys. 6. Prototypowe poziomice elektroniczne podczas badań sprawdzających zamocowane na 

róŜnych elementach testowanej konstrukcji (źródło: materiały własne) 
 

Poziomice elektroniczne słuŜą do pomiarów kątów pochylenia elementów 
konstrukcyjnych urządzeń wysokościowych. Jedna z poziomic jest mocowana  
w koszu ratowniczym i wraz z modułem do pomiaru prędkości wiatru jest 
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umieszczana w największej odległości od modułu sterującego, z którym musi 
mieć stałe połączenie radiowe. Dodatkowym problemem jest teŜ moŜliwość jej 
ekranowania przez metalową podłogę kosza, której kąt pochylenia powinien być 
mierzony. W trakcie badań rozwiązania prototypowego opracowano sposób 
mocowania poziomicy kosza do elementu równoległego do podłogi (np. pręta 
barierki) lub od spodu – pod koszem, gdzie konieczne jest umieszczenie jej  
w pozycji obróconej o 180º. Na rys. 6 pokazano badanie prototypowych pozio-
mic elektronicznych do pomiarów kątów pochylenia elementów konstrukcyj-
nych urządzeń wysokościowych. 

Kątomierz elektroniczny jest przeznaczony do pomiaru kąta obrotu drabiny 
lub wysięgnika wokół osi pionowej. Problemy z pomiarem tego kąta wynikają  
z braku dostępu do elementów konstrukcyjnych mechanizmu obrotu, a tym sa-
mym z trudności znalezienia połoŜenia osi obrotu. Przyjęte rozwiązanie bazuje 
na kole zaopatrzonym w obrotowy enkoder. Enkoder koła ułoŜyskowanego  
w skośnym wahaczu, tocząc się po powierzchni podestu generuje liczbę impul-
sów odpowiadającą przebytej drodze, a tym samym kątowi obrotu. Na rys. 7 
pokazano badania prototypowego kątomierza elektronicznego do pomiaru kąta 
obrotu drabiny lub wysięgnika wokół osi pionowej.  

 

     

 
 

Rys. 7. Kątomierz elektroniczny do pomiaru kąta obrotu drabiny lub wysięgnika wokół osi pio-
nowej (źródło: materiały własne) 
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W trakcie badań opracowano metodę ustawiania koła w taki sposób, a by jego 
oś obrotu przecinała się z osią obrotu wysięgnika. Polega ona na tym, Ŝe początkowo 
wykonuje się fragment obrotu drabiny w kierunku „wleczenia” wahacza z luźną 
pionową osią obrotu, który samoczynnie ustawia się w Ŝądanej pozycji. Po zatrzy-
maniu blokuje się jego połoŜenie, co daje pewność prawidłowego ustawienia. 
Sprawdzono powtarzalność zliczania impulsów na pełnym obrocie w dwóch kierun-
kach z wykorzystaniem laserowego wskaźnika referencyjnego, uzyskując powtarzal-
ność lepszą od 0,02% i rozdzielczość pomiaru 0,05º. 

Programowalny układ obciąŜający drabinę lub kosz ratowniczy musi wy-
wierać siłę skierowaną w dół o wartości do 10 kN. W związku z tym jego masa 
musi znacznie przekraczać 1000 kg. Moduł musi być ustawiany pod obciąŜanym 
elementem wysokościowym tak, by siła działała w kierunku pionowym nieza-
leŜnie jego ugięcia. WyposaŜono go więc w hydrauliczny napęd jazdy zasilany  
z silnika spalinowego małej mocy. W trakcie badań prototypu sprawdzono mo-
bilność modułu na róŜnych nawierzchniach i pochyłościach do 5%, co powinno 
zapewnić wymagane własności trakcyjne. Badania mobilności modułu obciąŜa-
jącego ilustruje rys. 8. 

 

     

 
 

Rys. 8. Testy mobilności modułu obciąŜającego: a) na nawierzchni gruntowej, b) na nawierzchni 
utwardzonej (źródło: materiały własne) 
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Głównym zadaniem modułu pozostaje jednak wywieranie i utrzymywanie 
określonej, stałej wartości obciąŜenia. Przeprowadzono testy obciąŜania w ukła-
dzie sztywnym, który występuje podczas badania wytrzymałości mocowania 
kosza ratowniczego do wysięgnika oraz w układzie podatnym, kiedy obciąŜana 
jest wysunięta w górę drabina (rys. 9). W wyniku przeprowadzonych badań, 
które wykazały, Ŝe sprzęŜenie zwrotne w układzie obciąŜającym wykorzystują-
cym wagę hakową działa ze zbyt duŜym opóźnieniem, wprowadzono skokowe 
osiąganie zaprogramowanego obciąŜenia zabezpieczające przed niepoŜądanym 
wzrostem siły. Badania dokładności obciąŜania ilustruje rys. 9. 

 

          
 

Rys. 9. Testy modułu obciąŜania: a) układ sztywny, b) układ spręŜysty (źródło: materiały własne) 
 
Dokładność wskazań poziomnic elektronicznych zbadano z zastosowaniem 

stołu uchylnego oraz poziomnicy wzorcowej firmy Mitutoyo o dziesięciokrotnie 
większej dokładności niŜ dokładność pomiaru wymagana w badaniach urządzeń 
ratownictwa wysokościowego. Realizację badań przedstawia rys. 10. 

 

 
 

Rys. 10.  Testy dokładności wskazań poziomnicy systemowej 
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Przeprowadzane badania potwierdziły wymaganą dokładność pomiarową 
poziomnic systemowych wynoszącą 0,1°. 

Wnioski 

Przyjęta metodyka badań prototypowego systemu testowania bezpieczeń-
stwa drabin i podnośników poŜarniczych pozwoliła na systemowe zaplanowanie 
i przeprowadzenie kompleksowych badań oceniających przydatność prototypu 
do wdroŜenia. Zastosowana na etapie planowania badań dekompozycja systemu 
na podstawowe moduły funkcjonalne z przyporządkowaniem im podstawowych 
parametrów i funkcji oraz identyfikacją przyczyn potencjalnych niesprawności 
okazała się bardzo przydatna podczas kontroli złoŜonych układów technicznych. 
Przeprowadzone w tak uporządkowany sposób badania prototypu dają duŜe 
prawdopodobieństwo poprawnego działania badanego obiektu podczas długo-
trwałej eksploatacji. 

W toku przeprowadzonych badań prototypowego systemu wprowadzono kil-
ka istotnych zmian poprawiających jego funkcjonalność i niezawodność. Wykaza-
no, Ŝe po uwzględnieniu wyników badań i wprowadzeniu modyfikacji zestaw 
aparatury wchodzący w skład systemu w pełni nadaje się do identyfikacji istot-
nych z punktu widzenia bezpieczeństwa uŜytkowania charakterystyk i parametrów 
drabin i podnośników poŜarniczych. System pozwala na kompleksowe przepro-
wadzenie standardowych testów tych urządzeń przewidzianych w odpowiednich 
normach. Ze względu na podobieństwo charakterystyk technicznych i zagroŜeń 
występujących podczas eksploatacji moŜe być on równieŜ wykorzystany do testo-
wania bezpieczeństwa eksploatacyjnego dźwigów, podnośników i innych urzą-
dzeń wysokościowych, w których przedmiotem szczególnej uwagi musi być za-
chowanie stateczności i sztywności eksploatacyjnej konstrukcji. 

Przeprowadzone prace badawcze pozwoliły stwierdzić, Ŝe prototypowy 
system do kontroli bezpieczeństwa urządzeń ratownictwa wysokościowego cha-
rakteryzuje się parametrami potwierdzającymi gotowość wdroŜeniową rozwią-
zania. 

 
Praca naukowa wykonana w ramach realizacji Programu Strategicznego 

pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównowaŜonego rozwo-
ju gospodarki” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. 
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Recenzent: 

Sławczo DENCZEW 
 

Testing the prototype of the system for testing the safety of the devices of 
height rescue 

Key words  

Prototype testing, automatic ladders, hydraulic lifts.  

Summary 

The article present the method for testing the prototype measurement sys-
tem for testing the safety of the devices of the height rescue. The system is in-
tended for inspection of operation of the safety circuits of the automatic ladders 
and hydraulic lifts used by the rescue services. The presented method allows 
verification of the prototype solution with use of decomposition methods, defi-
nition of the critical properties and identification of potential sources of failures. 

 




