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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów należy 
zapewnić rejestrację danych związanych 
z wprowadzaniem do powietrza substancji zanie-
czyszczających z procesów technologicznych 
i operacji technicznych. Zadania te spełnia system 
monitorowania emisji i imisji (SMEI) eksploatowa-
ny w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huty Mie-
dzi „GŁOGÓW” w Wydziale Ochrony Środowiska. 
Informacje zawarte w bazach systemu SMEI są 
wykorzystywane dla prowadzonych prac analitycz-
nych oraz dla kompleksowej kontroli stanu natural-
nego środowiska. 

System Monitorowania Emisji  
System Monitorowania Emisji stanowią kompu-

tery ogólnozakładowej sieci światłowodowej To-
ken-Ring zainstalowane w kioskach pomiarów 
emisyjnych na terenie huty. 
 
System Monitorowania Imisji  

System Monitorowania Imisji stanowią sterow-
niki VersaMax zainstalowane w kioskach imisyj-
nych. Sterowniki te komunikują się w radiowej 
sieci trankingowej LGOM-net. Dla zapewnienia 
takiej komunikacji wykonany został drajwer EMR 
w standardzie OPC. 

System radiotelefonicznej łączności trankingo-
wej LGOM-net obejmuje swoim zasięgiem cztery 
strefy radiowe w rejonie Głogowa, Polkowic, Lu-
bina, Legnicy. Jest to nowoczesny system łączno-
ści w standardzie MPT 1327, który umożliwia 
stosowanie radiotelefonów w paśmie 400 MHz 
różnych producentów. System jest głównie wyko-
rzystywany do prowadzenia rozmów i do celów 
dyspozytorskich, ale może być również stosowa-
ny do: telemetrii danych technologicznych 
w terenie, monitorowania obiektów, zbierania 
pomiarów, a nawet zdalnego sterowania. 

 

 

 
System Raportowania i Sprawozdawczości 
System Raportowania i Sprawozdawczości sta-
nowią aplikacje arkusza kalkulacyjnego Excel 
i służą do wprowadzania wyników pomiarów 
wykonywanych ręcznie jak również do sporzą-
dzenia dokumentacji sprawozdawczej. 

Rys.1 Ekran systemu monitorowania emisji i imisji 
 
System SMEI zawiera następujące części:  
1. System Monitorowania Emisji, 
2. System Monitorowania Imisji, 
3. System Raportowania i Sprawozdawczości. 
 
W skład systemu SMEI wchodzą następujące 
stacje komputerowe: 
1. Serwer systemu SMEI, 
2. Stanowisko operatorskie SO, 
3. Stanowiska dyspozytorskie SD 1,2, 
4. Stanowiska Systemu Informowania Kierow-

nictwa SIK 1..10, 
5. Stanowiska Systemu Sprawozdawczości 

SS 1,2. 
 
System SMEI zawiera następujące elementy 
programowe: 
1. System operacyjny Windows NT 4.0 

(Server/Workstation), 
2. iFIX v. 2.2 (Serwer SCADA, 3xRuntime, 

10xRead Only), 
3. Drajwer EMR (technologia OPC), 
4. Drajwer G90, 
5. MS SQL Server 7.0, 
6. Microsoft Office 97, 
7. AbxLupa – kontrolka ActiveX. 
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 Rys.2 Schemat ogólny systemu SMEI
 
Serwer systemu SMEI 

Serwer systemu SMEI zbiera dane pomiarowe 
i alarmowe z zakresu ochrony środowiska 
i organizuje je w bazach danych pakietu Intellu-
tion iFIX v.2.2 oraz w bazie danych MS SQL 
Server v.7.0. 

 
 



System monitorowania emisji i imisji. 
 

 Bazy danych historycznych serwera iFix za-
wierają dane do wykresów czasowych, zaś ser-
wer bazy danych MS SQL organizuje dane: alar-
mowe, raportowe, o pracach serwisowych oraz 
o kalibracji przyrządów pomiarowych. Dane 
z tych baz udostępnia się dla uprawnionych użyt-
kowników sieci komputerowej. 

 
Stanowisko operatorskie 

Stanowisko operatorskie jest przeznaczone dla 
służb serwisowych Ochrony Środowiska w celu 
ciągłej kontroli działania systemu, zdalnego kali-
browania przyrządów pomiarowych, parametry-
zacji układów sterowania urządzeniami grzew-
czymi i klimatyzacyjnymi. 
 
Stanowiska dyspozytorskie 

Stanowiska dyspozytorskie wykorzystywane są 
przez dyspozytorów huty w celu ciągłej kontroli 
działania systemu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stanowiska Systemu Informowania Kierow-
nictwa. 

Stanowiska Systemu Informowania Kierownic-
twa udostępniają upoważnionym osobom z kie-
rownictwa huty oraz operatorom monitorowa-
nych procesów informacji o wynikach pomiarów 
emisji i imisji. Udostępnianie to jest możliwe za 
pomocą przeglądarek sieciowych oprogramowa-
nia iFIX firmy Intellution. 
 
Stanowiska Systemu Sprawozdawczości 

Stanowiska Systemu Sprawozdawczości są 
przeznaczone wykonywania zadań związanych ze 
zbieraniem i opracowaniem danych pomiarowych 
oraz ze sporządzaniem dokumentów i sprawoz-
dań powstających dziale Ochrony Środowiska. 
 
Aplikację SMEI wykonano w firmach: 
 
AB-MICRO Sp. z o.o. 
02-777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14 
tel. (022) 641 31 30 
fax (022) 643 14 21 
www.abmicro.com.pl 
 
AmePlus Sp. z o.o, 
44-100 Gliwice, ul. Wieczorka 33 
tel. (032) 231 85 30 
tel./fax (032) 231 82 92 
www.ameplus.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekran stanów alarmowych stacji systemu SMEI. 
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