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Streszczenie 

 

W artykule przeprowadzono analizę czynników oddziaływujących na rozwój systemów monitorowania 

i diagnozowania procesów i obiektów technicznych. Przedstawiono powiązania systemów technicznych 

z międzynarodowymi i krajowymi standardami i uregulowaniami prawnymi. Opisano rolę systemów w procesie 

rozwoju urządzeń i technologii wspomagających bezpieczną, racjonalną i ekonomiczną eksploatację 

infrastruktury technicznej, zwiększającą bezpieczeństwo techniczne i publiczne. Wskazano kierunki rozwoju 

urządzeń i metod diagnostycznych pozwalających na monitorowanie, zapobieganie i likwidowanie zagrożeń 

technicznych lub zmniejszenie częstości i skutków awarii zarówno w procesach produkcyjnych jak też w czasie 

eksploatacji maszyn i urządzeń. 

 

Summary 

 

The paper discusses the analysis of factors influencing the development of systems for monitoring and 

diagnosis of procesess and technical objects. Presented solutions of technical systems are compatible with 

national and international standards and legal regulations. The role of the systems in the process of development 

of devices and technologies is described that supports safe, rational and economical maintenance of technical 

plant thus increasing technical and public safety. Also the directions of further development of devices and test 

methods are pointed out that allow monitoring, protection and elimination of technical hazards or decrease in 

frequency and results of failures both in production processes and in maintenance of machines and devices. 
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Wstęp 

Głównym zadaniem systemów monitorowania i diagnozowania procesów i obiektów 

technicznych jest zapewnienie im największej możliwej efektywności pracy oraz racjonalna 

minimalizacja negatywnego oddziaływania na otoczenie, na które składają się ludzie, 

środowisko naturalne i dobra cywilizacji. Obiektami tymi mogą być maszyny i urządzenia 

użytkowane w życiu codziennym np. pojazdy, jak i złożone systemy technologiczne 

przeznaczone do wytwarzania innych obiektów i towarów np. siłownie, kopalnie czy 

rozbudowane produkcyjne linie technologiczne oraz budynki szczególnie przemysłowe 

i użyteczności publicznej. Bezpośrednimi czynnikami emitowanymi przez obiekty 

wywołującymi szkody w otoczeniu mogą być: 

• niszczące działanie sił mechanicznych, 

• działanie strumieni cieplnych, 

• oddziaływanie prądów elektrycznych, 

• niszczące działanie promieniowania jonizującego, 

• działanie substancji toksycznych powodujące niszczenie organizmów żywych. 

 

W strukturze obiektów technicznych oprócz układu funkcjonalnego niezbędnego do 

realizacji procesów i zadań, do których obiekt jest przeznaczony znajduje się układ 

bezpieczeństwa, którego zadaniem jest niedopuszczenie do przekształcenia się zakłóceń 

występujących w jego pracy w awarie i katastrofy, a także ograniczenie negatywnych 

skutków tych zdarzeń (jeżeli nastąpią) do określonego poziomu dopuszczalnego. 

Podstawową funkcją układów bezpieczeństwa i najczęściej zintegrowanego z nim 

układu sterowania obiektem jest monitorowanie istotnych parametrów jego pracy oraz 

diagnostyka stanu technicznego. Poprawna realizacja tych funkcji pozwala na efektywne 

i sprawne działanie układu funkcjonalnego obiektu oraz zapobieganie zagrożeniom 

technicznym lub ich likwidowanie, zmniejszenie częstości i skutków awarii, które mogą 
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występować zarówno w procesach produkcyjnych, jak też w czasie eksploatacji urządzeń 

technicznych i maszyn. 

Zagadnienia bezpieczeństwa w procesach wytwarzania i eksploatacji obiektów 

technicznych na obszarze Unii Europejskiej regulują Dyrektywy Europejskie wraz ze 

zharmonizowanymi z nimi normami. Większość Dyrektyw Nowego Podejścia określa 

wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania wyrobów, czyli z eliminacją zagrożeń 

dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt, mienia i środowiska. Niektóre z nich uwzględniają inne 

aspekty, jak np. oszczędność energii, dokładność metrologiczną wskazań instrumentów 

pomiarowych, bezpieczeństwo transportu niektórych urządzeń. Zgodnie z przyjętą koncepcją 

uwarunkowaną powszechnością zastosowania Dyrektyw, ujmowane w nich zagadnienia są 

formułowane w sposób ogólny, tak aby mogły objąć możliwie wszystkie przypadki dotyczące 

ich przedmiotu. Postanowienia Dyrektyw wskazują przede wszystkim cele, jakie należy 

osiągnąć oraz kierunki działań prowadzących do ich osiągnięcia. Pozostawiają 

użytkownikowi swobodę w wyborze sposobów osiągnięcia wskazanych celów 

zapewniających uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dyrektywy Nowego 

Podejścia są dyrektywami całkowitej harmonizacji, a postanowienia tych Dyrektyw zastępują 

wszystkie odpowiednie przepisy krajowe. Do dyrektyw najczęściej stosowanych, które 

dotyczą budowanych maszyn i urządzeń oraz linii produkcyjnych i zakładów przemysłowych 

należą Dyrektywa Niskonapięciowa, Dyrektywa Maszynowa, Dyrektywa ATEX oraz inne 

mówiące o bezpieczeństwie urządzeń technicznych. Szczegółowe postanowienia w zakresie 

bezpieczeństwa poszczególnych rodzajów maszyn i urządzeń zawierają normy 

zharmonizowane z Dyrektywami Europejskimi. Wykazy norm zharmonizowanych zawierają 

głównie normy wprowadzające do polskiego prawodawstwa odpowiednie normy europejskie 

(w przypadku Dyrektywy Niskonapięciowej ponad 800 pozycji, a Dyrektywy Maszynowej 

ponad 900 pozycji). 

Obowiązek monitorowania niektórych obiektów technicznych o szczególnym zagrożeniu 

nakłada Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 roku „w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji”, określające wymagania 

w zakresie ciągłych pomiarów zanieczyszczeń powietrza, do których zobowiązani są 

prowadzący urządzenia oraz użytkownicy między innymi instalacji paliw, turbin gazowych, 

spalania lub współspalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz przedsiębiorstwa 

emitujące lotne zanieczyszczenia organiczne. Dodatkowo dyrektywa 2000/76/WE nakazuje 

ciągłe monitorowanie zakładów spalających i współspalających odpady. 
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Główne kierunki rozwoju 

Rozwój systemów monitorowania i diagnozowania obiektów technicznych ma na celu 

precyzyjne i wszechstronne nadzorowanie najważniejszych parametrów pracy istotnych 

z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa jak i efektywności realizowanych procesów. 

Współczesne systemy nie ograniczają się do sygnalizowania zaistniałych zakłóceń lub 

prostych reakcji na zmiany wartości wybranych parametrów. Ze względu na 

nieporównywalnie większą szybkość i precyzję reakcji elektronicznych i mechatronicznych 

elementów wykonawczych, w stosunku do możliwości człowieka, systemy przejmują funkcje 

inteligentnego sterowania obejmującego również autodiagnostykę i tolerancję różnego 

rodzaju uszkodzeń [1]. Pozwala to na kontynuację zakłócanych procesów z zachowaniem 

bezpieczeństwa i sprawności. Opracowywane na świecie systemy [2] realizują również 

funkcje inteligentnego wykorzystania obserwowanych parametrów i trendów ich zmian do 

oceny stopnia degradacji eksploatacyjnej obiektów, ich zespołów lub materiałów, z których 

zostały zbudowane. Pozwala to na odpowiednią automatyczną reakcję wyprzedzającą lub 

działania zapobiegawcze nie dopuszczające do pojawienia się poważnych zakłóceń czy 

awarii. Systemy monitorujące pracę dużych obiektów technicznych są zdolne do 

nadzorowania krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa lub efektywności modułów 

funkcjonalnych i sterowania pracą obiektu w sposób zapewniający im odpowiednią trwałość 

przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu. Do diagnozowania stanu technicznego 

odpowiedzialnych zespołów i elementów zasadniczo wpływających na bezpieczeństwo, 

stosowane są najnowocześniejsze, bezinwazyjne metody pozwalające na ciągły nadzór ich 

funkcjonowania i ocenę stanu bezpieczeństwa oraz precyzyjną diagnostykę na podstawie 

wyników pomiarów uzyskanych podczas ich pracy. 

Szczególnymi systemami monitorującymi znajdującymi coraz większe zastosowanie 

między innymi w działaniach służb ratowniczych są systemy wspomagania operacji 

ratownictwa technicznego prowadzonych w warunkach niebezpiecznych [3]. Ich rolą jest 

maksymalne wykorzystanie technicznych środków monitorujących środowisko, w którym 

prowadzone są akcje w celu ochrony, wspomagania i ułatwienia pracy w warunkach 

niebezpiecznych. Znajdują tu zastosowanie najnowocześniejsze, miniaturowe, precyzyjne 

rozwiązania z zakresu monitorowania parametrów środowiskowych, transmisji obrazu 

i łączności [4]. 
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W ramach omawianego obszaru technicznych systemów wspomagających 

bezpieczeństwo obiektów i procesów technicznych wyodrębniono następujące wiodące 

kierunki badawcze: 

• Systemy techniczne wspomagające bezpieczeństwo procesów wytwarzania i eksploatacji; 

• Inteligentne systemy sterowania z autodiagnostyką i tolerancją uszkodzeń; 

• Systemy wspomagania operacji ratownictwa technicznego prowadzonych w warunkach 

niebezpiecznych;  

• Systemy zabezpieczeń stosowane w elektronicznej identyfikacji obiektów. 

 

W technice monitorowania i diagnozowania wykorzystywane są najnowocześniejsze, 

często zdalne, metody identyfikacji obiektów i oceny ich stanu technicznego. Do identyfikacji 

obiektów pozostających w ruchu w trakcie procesów technologicznych, transportu czy 

organizacji magazynowania znajdują zastosowanie automatyczne systemy wykorzystujące 

związane z nimi elektroniczne układy wyposażone w pamięć, odczytywane zdalnie drogą 

radiową. Daje to możliwość zapisu, bezpiecznego przechowywania i sprawnego 

odczytywania odpowiednio dużej ilości danych charakteryzujących te obiekty.  

 

Systemy techniczne wspomagające bezpieczeństwo procesów wytwarzania 

i eksploatacji 

Systemy wspomagające bezpieczeństwo wytwarzania i eksploatacji mają największe 

znaczenie w przypadku dużych obiektów technicznych takich jak złożone systemy 

technologiczne i energetyczne, transformatory czy rurociągi, których negatywny wpływ na 

otoczenie może być znaczny i polega na oddziaływaniu na ludzi zatrudnionych bezpośrednio 

przy ich obsłudze, przedmioty podlegające realizowanemu procesowi technologicznemu oraz 

na środowisko naturalne w ich otoczeniu. Ograniczenie tego wpływu osiąga się poprzez stałe 

monitorowanie poziomu emisji szkodliwych czynników, sterowanie procesami zapewniające 

utrzymanie ich na bezpiecznym poziomie, szybką detekcję stanów niebezpiecznych 

i skuteczną reakcję na ich zaistnienie oraz zastępowanie bezpośredniej pracy ludzkiej przez 

roboty i automaty. 

Poprawa bezpieczeństwa technicznego obiektów technologicznych jest osiągana 

głównie poprzez ciągłe doskonalenie i rozwój systemów zwiększających bezpieczeństwo 

pracy w szkodliwych i niebezpiecznych procesach technologicznych oraz zastępowanie 
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technologii niebezpiecznych nowymi – pozbawionymi szkodliwych czynników. Zadaniem 

tych systemów jest między innymi ciągły nadzór parametrów procesów takich jak:  

• emisja toksycznych i niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy i do środowiska 

zewnętrznego,  

• temperatura krytycznych dla procesu i bezpieczeństwa obsługi elementów systemu, 

• przebiegi i wartości parametrów stanowiących symptomy zakłóceń i stanów 

awaryjnych. 

 

Rozwijanie systemów wspomagających bezpieczeństwo procesów wytwarzania jest 

jednym z ważnych kierunków prac badawczych i rozwojowych realizowanych w ramach 

programów krajowych i międzynarodowych. Przykładami rozwiązań technicznych gotowych 

do wykorzystania w przemyśle, jakie powstały w ramach tych programów są: analizator 

zawartości toksycznych gazów w spalinach emitowanych przez kotły energetyczne, 

nowoczesna technologia węgloazotowania nie emitująca toksycznych gazów, systemy 

monitoringu dużych transformatorów [5] i rurociągów [6] zabezpieczające je przed awariami 

i ograniczające ich skutki oraz system nadzoru obróbki szlifierskiej. 

Intensywnie rozwijaną metodą poprawy bezpieczeństwa jest również zwiększanie 

wykorzystania robotów i innych rozwiązań mechatronicznych zastępujących człowieka na 

stanowiskach pracy o dużej uciążliwości. Szczególnie ważnym zagadnieniem w tej dziedzinie 

jest między innymi wykorzystanie efektywnych technik programowania robotów 

przeznaczonych do wykonywania często zmieniających się i skomplikowanych czynności, co 

również było przedmiotem prac rozwojowych w ramach programu wieloletniego PW-004 

„Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-

2008”. W ITeE-PIB w Radomiu w trakcie realizacji są automatyczne urządzenia zastępujące 

uciążliwe czynności ręczne związane z produkcją łożysk tocznych. 

Zadania współczesnej inżynierii bezpieczeństwa technicznego w odniesieniu do 

eksploatowanych obiektów technicznych mają na celu przede wszystkim zapobieganie 

zakłóceniom i awariom, które mogą wystąpić w ich pracy, a które są najczęściej 

spowodowane degradacją eksploatacyjną. W przypadku obiektów pozostających pod stałym 

nadzorem inteligentnych systemów sterujących i diagnostycznych możliwe jest odpowiednie 

przetwarzanie wyników pomiarów parametrów charakteryzujących np. ich funkcje 

technologiczne i stawianie diagnoz dotyczących postępującej degradacji określonych 

elementów lub zespołów. Rozwijanie takich technik monitorowania stopnia degradacji daje 

podwójne korzyści wynikające z możliwości wykorzystania dostępnych pomiarów np. 
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procesu technologicznego do prognozowania występowania stanów niebezpiecznych 

i podejmowania działań zaradczych z odpowiednim wyprzedzeniem. Rozwiązania tego typu 

obejmują metody i urządzenia do monitorowania i diagnozowania stanu technicznego 

przekładni zębatych [7], kotłów energetycznych [8] i instalacji procesowych w przemyśle 

chemicznym, farmaceutycznym i papierniczym [9]. 

W przypadku obiektów rozproszonych, takich jak środki transportu, poddawanych 

okresowym kontrolom stanu technicznego np. w trakcie okresowych przeglądów, potrzebne 

są szybkie, pewne i skuteczne metody identyfikacji stopnia zaawansowania degradacji 

eksploatacyjnej, pozwalające na prognozowanie ich trwałości i okresu bezpiecznego 

użytkowania. Najnowocześniejsze metody rozwijane na świecie pozwalają na ocenę 

zmęczenia materiału, wykrywanie rozwijających się wewnętrznych wad i mikropęknięć, 

identyfikację zużycia poprzez tarcie i korozję czy ocenę parametrów elektrycznych obiektu w 

sposób szybki, pewny i nie naruszający jego konstrukcji – nieniszczący. Rozwój takich metod 

jest bardzo utrudniony ze względu na konieczność wykorzystania w nich pośrednich 

sposobów identyfikacji procesów fizycznych, których korelacja z wykorzystywanymi 

symptomami jest często trudna do zidentyfikowania. Wykorzystują one między innymi 

najnowsze techniki analizy struktury materiałów, propagacji fal dźwiękowych czy analizę 

z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. Metody z tego obszaru, jakie zostały 

opracowane służą do diagnozowania wirnikowych maszyn przepływowych [10], kolejowych 

układów jezdnych [11] i urządzeń transportowych w przemyśle wydobywczym [12]. 

Ważną grupę stanowią badania nad tzw. „zielonymi technologiami” informatycznymi 

zintegrowanymi z układami pomiarowo-kontrolnymi umożliwiającymi inteligentne 

monitorowanie zużycia mediów energetycznych i technologicznych. Zastosowanie 

zaawansowanych technologii monitorowania umożliwia rozwój systemów wczesnego 

wykrywania, informujących o wystąpieniu realnego zagrożenia, bądź informujących 

o prawdopodobieństwie zaistnienia zdarzenia. Bezpieczeństwo eksploatacji obiektu 

technicznego jest diagnozowane na podstawie ciągłej obserwacji i analizy zużycia mediów 

energetycznych i technologicznych. 

Nowoczesne budynki wyposażone są w instalacje alarmowe oraz techniczne systemy 

zapewniające bezpieczeństwo w funkcjonowaniu. Systemy zarządzania bezpieczeństwem 

budynków – Building Management Systems (BMS) integrują: 

• systemy bezpieczeństwa (system przeciwpożarowy, system napadowo-włamaniowy, 

system kontroli dostępu, system telewizji dozorowej), 
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• teleinformatyczne systemy bezpieczeństwa (system bezpieczeństwa zasobów 

komputerów, system bezpieczeństwa transmisji danych, system ochrony fizycznej 

urządzeń teleinformatycznych), 

• systemy sterujące automatyką budynku (klimatyzacja, praca wind, oświetlenie, 

zasilanie w media - woda, gaz, elektryczność). 

 

Systemy BMS zapewniają techniczne narzędzia zarządzania bezpieczeństwem i komfortem 

pracy w budynku w warunkach codziennej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych. 

Prace badawcze podejmowane w przyszłości w dziedzinie rozwoju systemów 

technicznych wspomagających bezpieczeństwo procesów wytwarzania i eksploatacji powinny 

koncentrować się głównie na doskonaleniu inteligentnych metod, urządzeń i rozwiązań 

informatycznych pozwalających na kontrolę parametrów pracy maszyn, urządzeń i instalacji 

technologicznych i sterowanie ich pracą zapewniające spełnienie rosnących wymogów 

w zakresie bezpieczeństwa i efektywności działania. 

 

Inteligentne systemy sterowania z autodiagnostyką i tolerancją uszkodzeń 

Głównym zadaniem inteligentnych systemów diagnostyki i sterowania eksploatacją 

obiektów technicznych, a w szczególności dużych obiektów technologicznych jest 

utrzymywanie ich w ruchu i zapewnienie realizowania podstawowych funkcji z najlepszą 

osiągalną efektywnością. Od takich systemów wymaga się również zapewnienia 

bezpieczeństwa technicznego nadzorowanego obiektu i realizowanej przez niego technologii. 

Wobec coraz większej złożoności eksploatowanych obiektów np. instalacji procesowych 

w przemyśle chemicznym czy petrochemicznym, sterowanie wieloma różnego rodzaju 

zespołami i elementami wykonawczymi oraz analiza ogromnej ilości wyników pomiarów 

parametrów procesów wymaga stosowania najbardziej zaawansowanych systemów 

diagnostyczno-informatycznych. Funkcje nowoczesnych systemów nie ograniczają się do 

sterowania pracą obiektu, diagnozowania jego stanu i sygnalizowania zakłóceń i awarii 

wymagających interwencji obsługi czy serwisu. Nowoczesne systemy mają za zadanie 

inteligentną reakcję na zaistniałe nieprawidłowości i uszkodzenia własnych elementów lub 

funkcji [13]. Wymagana ciągłość i wydajność realizowanego procesu wymaga zastępowania 

uszkodzonych modułów systemu modułami wirtualnymi pozwalającymi na jego kontynuację 

i wymianę uszkodzonego elementu lub naprawę zaistniałej nieprawidłowości. Najważniejsze 

rozwiązania implementowane w inteligentnych systemach sterowania i diagnostyki złożonych 



NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA 

 

obiektów technicznych to autodiagnostyka i tolerowanie różnego rodzaju uszkodzeń nie 

stanowiących krytycznych sytuacji z punktu widzenia bezpieczeństwa urządzeń czy 

procesów. Przykładami inteligentnych rozwiązań sterowania do zastosowań przemysłowych, 

które powstały w ramach realizowanych w Polsce programów badawczych i rozwojowych są 

zaawansowane systemy i algorytmy sterowania oraz inteligentne zespoły wykonawcze 

przeznaczone dla przemysłu chemicznego, spożywczego i energetyki z wbudowanymi 

funkcjami autodiagnostyki i tolerancji uszkodzeń modułów funkcjonalnych i torów 

pomiarowych [14]. 

Szczególnym przykładem inteligentnych systemów sterowania stosowanych głównie 

w energetyce są systemy monitorowania zużycia mediów energetycznych i technologicznych 

[15]. Wydajność i sposób dostarczania mediów energetycznych np. paliwa stałego oraz 

technologicznych np. powietrza czy wody technologicznej mają zasadniczy wpływ na 

ciągłość, wydajność, sprawność i bezpieczeństwo wielu procesów. Od szybkości dostarczania 

paliwa czy innego medium zależy przede wszystkim moc generowana w urządzeniach 

energetycznych lub zapotrzebowanie mocy w instalacjach przetwórczych. Generowanie 

nadmiernych mocy zarówno wytwarzanych jak i konsumowanych przez urządzenia powoduje 

różnego rodzaju przeciążenia cieplne, mechaniczne i elektryczne, przy czym nie zawsze ma tu 

znaczenie sama wartość mocy, ale również szybkość jej narastania w czasie. Zbyt szybkie 

zmiany generują niebezpieczne gradienty temperatur i naprężenia w wysoko obciążonych 

elementach konstrukcyjnych obniżające trwałość urządzeń i zagrażające wystąpieniem awarii. 

W takich sytuacjach są rozwijane i implementowane, szczególnie w dużych obiektach 

technicznych o wielkiej wartości, inteligentne systemy sterowania i diagnostyki sterujące 

dostarczaniem odpowiednich mediów w powiązaniu z nadzorem i sterowaniem 

newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa parametrów pracy. Przykładami takich 

rozwiązań są systemy: bezpiecznej eksploatacji kotłów dedykowany do dużych urządzeń 

energetycznych i regulacji dozowania mediów technologicznych w zakładach wapienniczych. 

Przyszłościowym kierunkiem rozwoju inteligentnych systemów sterowania 

z autodiagnostyką i tolerancją uszkodzeń jest doskonalenie rozwiązań adresowanych do 

przemysłu energetycznego, chemicznego, rafineryjnego i spożywczego, gdzie są 

eksploatowane duże skomplikowane instalacje technologiczne składające się z wielu 

elementów i zespołów wykonawczych, a wszelkie uszkodzenia wywołujące przerwę 

w procesie wiążą się z ogromnymi stratami nie tylko dla firmy ale także całej krajowej lub 

globalnej gospodarki. 
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Systemy wspomagania operacji ratownictwa technicznego prowadzonych 

w warunkach niebezpiecznych 

Wystąpienie awarii czy katastrofy obiektu technicznego prowadzi do wyzwolenia 

czynników wywołujących szkody w otoczeniu. W takich sytuacjach zadaniem inżynierii 

bezpieczeństwa jest ewakuacja ludzi, istotnych składników środowiska naturalnego i dóbr 

cywilizacji z obszaru oddziaływania obiektów oraz usunięcie lub unieszkodliwienie nośników 

negatywnego oddziaływania. Do takich działań powołane są służby ratownicze, które dzięki 

odpowiedniemu wyposażeniu i przygotowaniu są w stanie w sposób skuteczny oraz 

bezpieczny dla osób ratowanych i ratowników przeprowadzić tego rodzaju akcje. Działania 

o podobnym charakterze są prowadzone przez te służby również w celu minimalizacji szkód 

generowanych negatywnym oddziaływaniem zjawisk naturalnych (powodzie, pożary, burze) 

lub umyślnym destrukcyjnym działaniem ludzi (działania przestępcze i terrorystyczne).  

Biorąc pod uwagą to, że akcje ekip ratowniczych są prowadzone bezpośrednio 

w obszarach działania nośników negatywnego oddziaływania, sprzęt i indywidualne 

wyposażenie ratowników muszą skutecznie ich zabezpieczać i umożliwiać pracę 

w niebezpiecznych warunkach. Zapewnieniu bezpieczeństwa i skuteczności działania służb 

ratowniczych służą stale rozwijane i doskonalone systemy wspomagające operacje 

ratownictwa technicznego prowadzone w warunkach niebezpiecznych. W systemach tych są 

wykorzystywane najnowsze osiągnięcia techniki pozwalające na identyfikację parametrów 

najbliższego otoczenia środowiskowego szczególnie istotne w przypadku działań podczas 

gaszenia pożarów czy likwidacji skutków katastrof chemicznych [16]. W sytuacjach 

szczególnie niebezpiecznych dla ratowników wykorzystywane są zautomatyzowane systemy 

zdolne do samodzielnego działania w trudnych warunkach przy wykorzystaniu zdalnego 

sterowania. Niezbędnymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w takim wyposażeniu są 

systemy rejestracji i przekazywania obrazu o wysokiej rozdzielczości odporne na narażenia 

termiczne [17], mechaniczne i elektryczne, niezawodne systemy sterowania i łączności 

bezprzewodowej działające w specyficznych warunkach np. pożarowych [18]. Najlepiej 

działające służby ratownicze na świecie są wyposażone w odpowiednią ilość takich urządzeń 

wykorzystywanych w systemach operacyjnych zapewniających odpowiednią mobilność 

i szybkość działania. W Polsce również są opracowywane tego rodzaju konstrukcje 

w bezzałogowych wersjach przeznaczonych do zadań transportowych, gaśniczych, 

antyterrorystycznych i innych. 
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Oprócz wyżej opisanego sprzętu zastępującego bezpośrednie działanie człowieka 

w niebezpiecznym środowisku, coraz szerzej stosowane jest w służbach ratowniczych 

indywidualne wyposażenie ratowników w osprzęt pomiarowy, wizyjny, identyfikacyjny 

i łącznościowy pozwalający na czynne wspomaganie i koordynowanie ich działania przez 

osoby dowodzące akcjami. Pełna kontrola ratowników znajdujących się w zagrożonym 

terenie z możliwością indywidualnego monitorowania otaczającego ich środowiska 

i czynności organizmu daje możliwość najlepszej koordynacji akcji i unikania sytuacji 

zagrażających ich zdrowiu i życiu. Od kilku lat obserwowany jest intensywny rozwój prac 

nad taki systemami lub elementami systemu [19]. Stosowane rozwiązania bazują głównie na 

dwóch technologiach: lokalizowaniu za pomocą fal radiowych i lokalizowaniu na bazie 

czujników inercyjnych. 

We współczesnych systemach monitorowania bezpieczeństwa i środowiska 

obserwujemy integrację urządzeń wieloczujnikowych i wielowidmowych (multispektralnych, 

hiperspektralnych), które obejmują pasma radiokomunikacyjne, radarowe, optyczne, optyczne 

UV-VIS-IR oraz pasmo THz. Systemy te efektywnie realizują funkcje obserwacji, 

wykrywania, rozpoznania i przeciwdziałania, na potrzeby platform lądowych, powietrznych 

i morskich (załogowych i bezzałogowych), krytycznej struktury oraz ochrony indywidualnej. 

Prace badawcze w zakresie rozwoju systemów wspomagania operacji ratownictwa 

technicznego są prowadzone w kilku ośrodkach w Polsce. Ze względu na konieczność 

przeprowadzania specjalistycznych badań w celu dopuszczenia do stosowania takich 

systemów do stosowania w straży pożarnej, ich koordynacją i aplikacją zajmuje się Centrum 

Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. ITeE-PIB we współpracy z CNBOP opracował 

i wykonał wiele zaawansowanych urządzeń technicznych przeznaczonych do badań 

certyfikacyjnych sprzętu pożarniczego [20], a obecnie przygotowuje program, którego celem 

jest budowa systemu indywidualnego wyposażenia ratowników w oprzyrządowanie 

pozwalające na monitorowanie ich pracy w warunkach niebezpiecznych i koordynację akcji 

ratowniczych. 

Rozwój systemów wspomagania operacji ratownictwa technicznego prowadzonych 

w warunkach niebezpiecznych jest niezwykle istotny z punktu widzenia zapewnienia 

odpowiedniego wyposażenia polskich służb ratowniczych w sprzęt osobisty najwyższej 

generacji jak i środki wspomagające zastępujące bezpośredni udział ratowników 

w szczególnie niebezpiecznych działaniach, co będzie sprzyjało podniesieniu ich 

bezpieczeństwa i skuteczności.  
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Przyszłościowy kierunek rozwoju systemów wspomagania operacji ratownictwa 

technicznego będzie się skupiał wokół zagadnień związanych z telewspomaganiem 

ratowników w akcjach szczególnie niebezpiecznych oraz zdalnej diagnostyki i rozpoznania 

warunków prowadzenia akcji w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych ze względu na 

skażenie, zadymienie lub temperaturę. Rezultatami prac będzie zwiększenie bezpieczeństwa 

pracy ratowników, przyspieszenie działań ratowniczych, rozpoznawczych i poszukiwawczych 

dzięki lepszemu i szybszemu podejmowaniu decyzji. 

 

Systemy zabezpieczeń stosowane w elektronicznej identyfikacji obiektów 

Systemy zabezpieczeń obiektów technicznych i dokumentów identyfikatorami 

elektronicznymi są coraz szerzej wykorzystywane zarówno w ochronie obiektowej, ochronie 

danych, bezpieczeństwie publicznym jak i w komercyjnych dziedzinach gospodarki 

związanych w ochroną marki, ochroną autentyczności produktu czy też ochroną wizerunku 

producenta. Poszerzany jest zakres zastosowań przemysłowych, w których identyfikatory 

elektroniczne znajdują zastosowanie w kontroli procesów technicznych i technologicznych, 

automatycznej dystrybucji i w systemach magazynowych [21]. Metoda ta polega na 

przesyłaniu drogą radiową informacji zakodowanej w układzie elektronicznym i potocznie 

jest nazywana RFID (Radio Frequency Identification) [22]. 

Szybki postęp technologii wytwarzania układów RFID jest determinowany 

powiększaniem ilości informacji przechowywanych w ich pamięci oraz pojawiającymi się 

technikami fałszowania danych zawartych w nośnikach elektronicznych jak również nowymi 

możliwościami podrabiania samych nośników. Niezbędne jest zatem stałe doskonalenie 

technik zabezpieczania dokumentów zawierających układy RFID i zawartych w nich danych 

[23]. Poszerzająca się gama ich zastosowań stawia coraz wyższe wymagania w zakresie 

odporności na zużycie mechaniczne lub zniszczenie. 

Systemy elektronicznego zabezpieczenia i identyfikacji dokumentów i innych 

obiektów znajdują w Polsce pomimo braku rodzimych rozwiązań technicznych coraz szersze 

zastosowanie. Dotyczy to szczególnie różnego rodzaju identyfikatorów, kart płatniczych, kart 

wstępu, stosowanych w systemach bankowych, obiektach sportowych i wielu firmach. 

Stosowane systemy wykorzystują głównie sprawdzone rozwiązania stosowane na świecie od 

wielu lat, adaptowane do bieżących potrzeb głównie z powodu przystępnych kosztów. Wiąże 

się to między innymi z permanentnym opóźnieniem wprowadzania do rodzimych systemów 

zabezpieczeń nowych rozwiązań bardziej odpornych na fałszowanie, kopiowanie 
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i wykorzystanie w celach przestępczych. Na konieczność dalszego rozwoju i wykorzystania 

elektronicznych zabezpieczeń zarówno pod względem doskonalenia jakości, jak i coraz 

szerszego zastosowania wskazują tendencje światowe widoczne w postaci upowszechnienia 

tych rozwiązań w wielu dziedzinach życia i gospodarki oraz wprowadzanych nowych 

międzynarodowych uregulowań prawnych. 

Jednym z nich jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego przez możliwość 

szybkiej i skutecznej identyfikacji osób. Służą temu paszporty biometryczne oraz dowody 

osobiste (national ID) w postaci kart plastikowych, które od czerwca 2009 są wyposażane 

w dodatkową cechę biometryczną, tj. obraz odcisków palców. Karty plastikowe 

z elektronicznym układem scalonym służą także weryfikacji uprawnień dostępu do kont 

bankowych, pomieszczeń i urządzeń. 

Wobec zagrożeń, między innymi, ze strony międzynarodowego terroryzmu duże 

znaczenie ma identyfikacja osób przekraczających granice państwowe. Organizacją, która jest 

szczególnie zaangażowana w rozwiązanie tego zagadnienia jest Międzynarodowa Organizacja 

Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Wnioskuje ona wprowadzenie do paszportu układu 

elektronicznego, w którym zapisane są dane biometryczne właściciela, przez co sposób 

identyfikacji jest przyspieszony i bardziej wiarygodny. 

Unia Europejska wprowadziła obowiązek zapisu w paszportach danych 

biometrycznych Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej (WE) Nr 2252/2004 z dnia 

13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych 

w paszportach i dokumentach podróży wydanych przez Państwa Członkowskie. 

Ze względu na bezpieczeństwo narodowe we wdrożeniach metod biometrycznych 

przodują kraje zagrożone terroryzmem. Na amerykańskich lotniskach działają systemy 

rozpoznawania twarzy, których wzorce są zawarte w radiowym chipie RFID BlKBBiŁl 

stanowiącym część paszportu (dokumenty zawierają także odciski palców). Podobny system 

działa na australijskich portach lotniczych i stanowią alternatywę dla tradycyjnej odprawy 

granicznej - skanowanie twarzy trwa kilka sekund, jest szybsze i wygodniejsze niż tradycyjne 

okazywanie paszportu. Laboratoria naukowe intensywnie rozwijają prace nad technikami 

zapisu, odczytu i transmisji danych biometrycznych [24] zawartych w identyfikatorach 

elektronicznych, np.: zawierających układy RFID. 

Szczególnie ostre wymagania są stawiane dokumentom podróży, do których zalicza 

się także dowody osobiste. Dokumenty i ich jakość mają zasadnicze znaczenie przy 

weryfikacji podróżujących i wykrywaniu przestępców, terrorystów i osób nielegalnie 

przekraczających granicę. 
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Na rynku światowym istnieją nieliczne rozwiązania w postaci wysokonakładowych 

maszyn i specjalistycznych urządzeń do wytwarzania układów RFID i ich implementacji 

w różnego rodzaju wyrobach. Są one przeznaczone do masowego wytwarzania 

dwuwarstwowych oraz trójwarstwowych dokumentów, biletów, kart, etykiet itp. Przykłady 

wysokowydajnych maszyn oferowanych na rynku to: LambdaRFID firmy Edale Ltd, CL 

1500 firmy Muhlbauer, TTL-100/165 firmy Bielomatik oraz P 500 firmy Tamarack. 

Prace, jakie powinny być podejmowane w obszarze systemów zabezpieczeń stosowanych 

w elektronicznej identyfikacji obiektów winny zmierzać do zapewnienia możliwości 

opracowywania, sprawdzania i wdrażania w polskim przemyśle własnych, oryginalnych 

rozwiązań technicznych zgodnych z najnowszymi osiągnięciami techniki światowej w tej 

dziedzinie. Prace powinny być ukierunkowane na rozwój niskonakładowych 

i niskobudżetowych technologii i systemów przeznaczonych do szybkiej i krótkoseryjnej 

produkcji umożliwiającej także tanie prototypowanie nowych generacji produktów 

z udoskonalonymi technikami zabezpieczeń. 

 

Wnioski 

Systemy monitorowania i diagnozowania procesów i obiektów technicznych stanowią 

jeden z głównych czynników zapewniających bezpieczeństwo ludzi, dóbr materialnych 

i środowiska w działalności przemysłowej, działaniach ratowniczych i życiu publicznym. 

Monitoring i diagnostyka prowadzone on-line zapewniają wysoką efektywność działania oraz 

przyczyniają się do zapobiegania zagrożeniom, a w szczególności zagrożeniom technicznym 

wywoływanym awariami powstającymi w procesach technologicznych i eksploatacyjnych.  

Zidentyfikowane i przedstawione w artykule główne kierunki rozwoju systemów 

technicznych wspomagających bezpieczeństwo mają na celu wprowadzenie do szeroko 

pojętej techniki bezpieczeństwa najnowszych rozwiązań z dziedziny mechatroniki, technik 

pomiarowych, informatyki i sztucznej inteligencji. Są one zgodne ze światowymi 

i europejskimi tendencjami w prawie regulującym kwestie bezpieczeństwa wyrażającymi się 

między innymi postanowieniami dyrektyw Unii Europejskiej.  

Przytoczone przykłady rozwiązań i systemów opracowanych przez polskie ośrodki 

naukowe, wdrożonych w praktyce przemysłowej oraz tematy realizowanych i planowanych 

prac rozwojowych świadczą o znaczącym potencjale innowacyjnym naszej nauki i gospodarki 

w dziedzinie wdrażania i rozwoju nowoczesnych technik bezpieczeństwa. 
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