
 

Pociski  odpalane z okrętów podwodnych  

(SLBM) 

Analiza danych wywiadowczych pozyskanych 

w lipcu 2014 r.  wykazała, że w Stoczni Połu-

dniowej Ludowej Marynarki Wojennej KRL-D 

w Sinpo rozpoczęły się prace nad nowym 

typem okrętu podwodnego. Elementem, 

który przykuł uwagę analityków, był nietypo-

wy, nieproporcjonalnie wysoki kiosk jednost-

ki. Po bliższym zbadaniu, okazało się,  

że w kiosku umieszczone zostały, jedna lub 

dwie, wyrzutnie pocisków balistycznych. No-

wy typ okrętu skategoryzowany został przez 

południowokoreańskich i amerykańskich 

specjalistów jako „Sinpo-class” zaś w KRL-D 

jednostka określana jest jako typ Gorae 

(„Wieloryb”). Wobec braku bliższych infor-

macji, eksperci przyjęli, iż okręt SSB klasy 

Sinpo może przenosić do 2 pocisków bali-

stycznych typu Masudan, jednakże informa-

cje przedstawione przez Korean Central 

News Agency 9.05.2015 r. wykazały, że ma-

my do czynienia z zupełnie nowym typem 

uzbrojenia rakietowego, pociskiem balistycz-

nym Pukkuksong-1 (북극성1호— Gwiazda 

Polarna-1), który przez zachodnie agencje 
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Prezentowane w biuletynie tre-

ści zostały opracowane na uży-

tek wewnętrzny ASzWoj na pod-

stawie źródeł jawnych, są jedy-

nie opinią ich autorów i nie 

stanowią oficjalnego stanowiska 
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SŁOWNICZEK 

SSB — ang. Ship Submersible 

Ballistic, okręt podwodny  

o napędzie klasycznym 

(diesel-elektryczny), zaprojek-

towany do przenoszenia  

i odpalania pocisków bali-

stycznych. 

SLBM — ang. Submarine-

launched ballistic missile, 

pocisk balistyczny klasy woda

-ziemia przenoszący głowice 

jądrowe, zaprojektowany  

do wystrzeliwania z okrętu 

podwodnego.  

„zimny start” — metoda odpa-

lania pocisków balistycznych, 

polegająca na wypchnięciu 

pocisku balistycznego z silosu 

lub kontenera za pomocą 

gazów wytworzonych przez 

eksplozję umieszczonego 

poza pociskiem ładunku mio-

tającego lub za pomocą sprę-

żonego powietrza. Uruchomie-

nie silnika rakietowego nastę-

puje dopiero na zewnątrz 

silosu/kontenera. 
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wywiadowcze oznaczony został kryptoni-

mem KN-11. Z dostępnych informacji wyni-

ka, że KN-11 to pocisk balistyczny SLBM 

średniego zasięgu (szacowany zasięg 800-

2500 km), prawdopodobnie dwustopniowy, 

napędzany silnikiem na paliwo stałe.  

Niektórzy eksperci wiążą KN-11 z radziec-

kim pociskiem balistycznym R-27 Zyb 

(oznaczenie NATO SSN-N-6-Serb), użytko-

wanym przez Marynarkę Wojenną ZSRR  

w latach 1968-1988, jednakże R-27 był 

napędzany paliwem ciekłym, co stanowi 

istotną różnicę. Pierwsze próby KN-11 mia-

ły miejsce jesienią 2014 r., szacuje się,  

że od tego czasu do czerwca 2017 r. odpa-

lono co najmniej 12 pocisków, z czego 

część prób zakończyła się niepowodzeniem 

(eksplozja tuż po starcie lub po kilku - kil-

kunastu sekundach lotu), część sukcesem, 

np. w kwietniu 2016 r. ogłoszono udane 

odpalenie KN-11 przy zastosowaniu  meto-

dy „zimnego startu” z zanurzonej wyrzutni, 

zaś pocisk odpalony w sierpniu 2016 r. 

pokonał dystans ponad 500 km  

zanim spadł do Morza Japońskiego.  

Pociski odpalane 

z okrętów podwodnych 

 

Pociski odpalane  

z wyrzutni mobilnych TEL 

 

Wnioski 
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W tym numerze: 

Fot. 1. Przywódca KRL-D Kim Jong Un na tle 
okrętu podwodnego klasy Sinpo, maj 2015 

Źródło: 
http://www.navyrecognition.com/images/stories/news/2015/may/
North_Korea_Navy_Ballistic_Missile_Test_Submarine_3.jpg 

Rys. 1. Prawdopodobne rozmieszczenie wy- 
   rzutni pocisków balistycznych  
   w  okręcie klasy Sinpo 

Źródło:  
http://www.globalsecurity.org/military/world/dprk/images/gorae-
line2.gif 
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wyrzutnia TEL— ang. Trans-

porter-Erector-Launcher, 

wyrzutnia rakietowa umoż-

liwiająca transport, posta-

wienie w pozycji startowej  

i odpalenie pocisków rakie-

towych. Może być zbudo-

wana w oparciu o podwozie 

gąsienicowe lub kołowe. 

Pierwszy wyrzutnia TEL 

skonstruowana została dla 

pocisku SS-1b SCUD A  

(R-11) 

 

 

 

 

Podział pocisków balistycz-

nych wg terminologii NATO: 

 

 pociski międzykontynen-

talne  (Intercontinental 

Ballistic Missile – ICBM), 

zasięg powyżej 5500 km 

 

 pociski zasięgu pośred-

niego (Intermediate-

Range Ballistic Missile – 

IRBM), zasięg od 3000 

do 5500 km 

 

 pociski średniego zasię-

gu (Medium-Range Balli-

stic Missile – MRBM), 

zasięg od 1000 do 3000 

km 

 

 pociski krótkiego zasięgu 

(Short-Range Ballistic 

missile – SRBM), zasięg 

do 1000 km 

 

wym na paliwo stałe, ze wszystkimi tego 

implikacjami. Według analityków, pocisk 

Pukguksong-2 jest konstrukcyjnie bardzo 

zbliżony do Pukguksong-1, a różnice wyni-

kają ze sposobu odpalania go z wyrzutni 

TEL. Podczas testu przeprowadzonego 

11.02.2017 r., egzemplarz Pukguksong-2 

odpalony w rejonie m. Byongan osiągnął 

pułap około 550 km i pokonał dystans 

ponad 500 km, wpadając ostatecznie  

do Morza Japońskiego.  

Pomimo niezbyt imponującego zasięgu,  

szacowanego na 1000-2500 km, uwagę 

analityków zwróciła prędkość przekracza-

jąca 9 Mach (ponad 11000 km/h),  

co wraz z możliwością przenoszenia głowi-

cy bojowej o masie do 650 kg sprawia,  

że zarówno południowokoreańskie, japoń-

skie, tajwańskie i amerykańskie baterie 

antyrakiet Patriot PAC-3, jak również ame-

rykański system THAAD (Terminal High 

Altitude Area Defense), którego elementy 

rozmieszczono m.in. w bazie lotniczej 

Osan w Republice Korei, mogą okazać się 

Zdaniem ekspertów, pocisk balistyczny 

Pukkusong-1 przenosić może głowicę bojo-

wą o masie do 650 kg, zarówno konwen-

cjonalną, jak i chemiczną, biologiczną lub 

jądrową. 

Pociski  odpalane z wyrzutni mobilnych TEL 

Pociski balistyczne odpalane z wyrzutni 

mobilnych TEL stanowią główny trzon sił 

rakietowych KRL-D. W większości są to 

konstrukcje bazujące na radzieckich poci-

skach SCUD w wersji B, C i D (ER—

extended range), zatem napędzane są 

silnikami rakietowymi na paliwo ciekłe. 

Szacuje się, że pocisków tego typu Koreań-

ska Armia Ludowa posiada ponad 1000, 

co nie powstrzymuje władz w Pjongjangu 

nad dalszym rozwojem uzbrojenia rakieto-

wego bazowania lądowego.  Nowością w 

arsenale KRL-D jest testowany od lutego 

2017 r. pocisk Pukguksong-2 (북극성2호 

– Gwiazda Polarna-2), przez zachodnich 

analityków oznaczony kryptonimem KN-15. 

W odróżnieniu od starszych konstrukcji,  

KN-15 napędzany jest silnikiem rakieto- 

Fot. 2. Start pocisku Pukkuksong-1, maj 2015 
Źródło:  
http://militaryedge.org/armaments/kn-11-pukkuksong-1/ 

Fot. 4. Pocisk Pukkuksong-2 na wyrzutni w silosie startowym, kwiecień 2017 
Źródło:  
http://www.b14643.de/Spacerockets/Specials/Pukguksong-2_GLBM/Pukguksong-2.jpg 

Fot. 3. Start pocisku Pukkuksong-2, luty 2017 
Źródło:  
http://www.38north.org/wp-
content/uploads/2017/02/MM00252342.jpg 
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Fot. 7.  Start pocisku balistycz-
nego Hwasong-12,  
14 maja 2017 r. 

Źródło: 
http://img.hani.co.kr/imgdb/resize/2017/051
7/149492293735_20170517.JPG 

znacznie mniej skutecznym środkiem 

obronnym, niż zakładano. 

Kolejną nowością w arsenale KRL-D jest 

testowany od kwietnia 2017 r. pocisk 

Hwasong-12 (火星-12, Mars-12), znany 

również pod kryptonimem KN-17, który 

 

 

 

 

 

 

 

podobnie jak starsze konstrukcje, napę-

dzany jest silnikiem na paliwo ciekłe, jed-

nakże  charakteryzuje się wyraźnie więk-

szym zasięgiem. Podczas próby przepro-

wadzonej 14.05.2017 r. egzemplarz Hwa-

song-12, odpalony w rejonie m. Kusong 

osiągnął pułap ponad 2100 km i przele-

ciał około 800 km przed wpadnięciem  

do Morza Japońskiego. Bardzo stroma 

trajektoria lotu zmniejszyła zasięg, pozwo-

liła jednak sprawdzić zachowanie pocisku 

w wyższych warstwach atmosfery i w ko-

smosie, w warunkach ekstremalnych róż-

nic temperatury i ciśnienia. Opierając się 

na znanych parametrach lotu, analitycy 

szacują zasięg pocisku balistycznego 

Hwasong-12 na 4000-5000 km, co przy 

masie głowicy bojowej 500-700 kg ozna-

cza potencjalne niebezpieczeństwo nie 

tylko dla  Japonii, Republiki Korei i Repu-

bliki Chińskiej, ale również dla amerykań-

skich instalacji wojskowych na wyspie 

Guam oraz dla Filipin i północnych rejo-

nów Australii.  

Wnioski 

Koreańska Republika Ludowo — Demo-

kratyczna poświęca ogromne siły i środki, 

aby unowocześnić i udoskonalić posiada-

ne systemy uzbrojenia rakietowego. Ba-

dania i rozwój odbywają się zarówno  

w instytutach badawczych (nowe kon-

strukcje silników i pocisków balistycz-

nych), jak i na poligonach rozmieszczo-

nych na obszarze całego kraju.  

 

Szczególne zaniepokojenie budzi duża 

ilość prób i ćwiczeń poligonowych zwią-

zanych z odpalaniem rakiet: w 2015 r.— 

15, w 2016 r.— 24, w 2017 r. (do 15 

czerwca) — 16. Intensywność ta jest bez-

precedensowa, nawet w okresie zimnej 

wojny główni adwersarze — ZSRR i USA 

nie przeprowadzały takiej ilości prób ra-

kietowych. Wysiłek ten przynosi wymier-

ne efekty w postaci poprawy osiągów 

dotychczas użytkowanego uzbrojenia 

oraz sprawnego wprowadzania nowych 

jego typów. Niektóre z ostatnich imple-

mentacji mogą dramatycznie zmienić 

sytuację militarną i polityczną na Dale-

kim Wschodzie, autor ma tu na myśli 

przede wszystkim wprowadzenie poci-

sków balistycznych napędzanych silnika-

mi na paliwo stałe (Pukguksong-1  

i Pukguksong-2), które: 

 nie wymagają specjalnych instalacji  

do czasochłonnego napełniania pali-

wem i utleniaczem każdorazowo 

przed użyciem bojowym; praktycznie 

przez cały czas są gotowe do użycia; 

 są bardziej mobilne i łatwiejsze  

do ukrycia, niż systemy napędzane 

paliwem ciekłym, w związku z tym 

mniej wrażliwe na zniszczenie przez 

przeciwnika; 

 są bardziej stabilne i bezpieczne pod-

czas transportu; 

 istnieje prawdopodobieństwo, że ak-

tualnie eksploatowane przez USA  

i sojuszników systemy antybalistycz-

ne fazy końcowej (THAAD, Patriot  

PAC-3) będą nieskuteczne lub mało 

skuteczne przeciw pociskom typu 

Pukguksong. 

 

Obserwując postępy północnokoreań-

skiego programu rakiet balistycznych,  

a także związanego z nim programu ją-

drowego, trudno z optymizmem patrzeć 

w przyszłość. W ciągu minionych 5 lat 

Koreańska Republika Ludowo-Demokra-

tyczna znacznie zwiększyła swoje możli-

wości ofensywne, zaś tegoroczne wpro-

wadzenie nowej generacji pocisków jest 

przygrywką dla skonstruowania w pełni 

funkcjonalnych ICBM, zdolnych do raże-

nia celów w Ameryce Północnej. Eksperci 

nie mają złudzeń: to tylko kwestia czasu.  

Fot. 6. Przywódca KRL-D Kim Jong Un pod- 
            czas inspekcji bazy Kusong, maj 2017 
Źródło: 
http://defense-update.com/wp-content/ upload-
s/2017/05/hwasong12_725.jpg 

Fot. 5. Porównanie pocisków 
Pukkuksong-1 i 2 

Źródło:  
http://www.b14643.de/Spacerockets/Sp
ecials/Pukguksong-
2_GLBM/analysis_3.jpg 

 



261-814-537 

261-814-615 

csopbmr@akademia.mil.pl 

Str. 4 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Sutton H.I., Analysis - 

Sinpo Class Ballistic Mis-

sile Sub, http://

www.hisutton.com/

Analysis%20-%20Sinpo%

20Class%20Ballistic%

20Missile%20Sub.html 

2. Beckhusen Robert, North 

Korea’s Solid-Fuel Mis-

siles Are Scarier Than 

Another Nuclear Test, 

http://

nationalinterest.org/blog/

the-buzz/north-koreas-

solid-fuel-missiles-are-

scarier-another-nuclear-

20210 

3. Panda Ankit, North Korea 

Tests Its Pukkuksong-2 

Solid Fuel Ballistic Missile 

Again: First Takeaways, 

The Diplomat 05/2017 

4. Lockie Alex, North Korea's 

latest type of missile 

would be a nightmare for 

the US to stop,  

http://

www.businessinsider.com

/north-korea-solid-fuel-

missile-threat-2017-2?

IR=T 

5. Schilling John, North Ko-

rea’s New Hwasong-12 

Missile, http://

www.38north.org/2017/0

5/jschilling052417-2/ 

6. https://

missilethreat.csis.org/

country/dprk/ 

Centrum Szkolenia 
OPBMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa  
pocisku 

Zasięg 
(km) 

Typ napędu Masa głowicy 
bojowej (kg) 

Ilość  
wyrzutni/ 
pocisków 

Status 

Hwasong-5, 

(火星-5), 

Scud-B 

300 pocisk  
jednostopniowy, 
silnik na paliwo 

ciekłe 

około 1000 około 30/ 
około 800-900 

na wyposażeniu 
Koreańskiej 

Armii Ludowej 

Hwasong-6, 

(火星-6), 

Scud-C 

600 pocisk  
jednostopniowy, 
silnik na paliwo 

ciekłe 

około 750 

Rodong-1/ 
Nodong 

1350-
1600 

pocisk  
jednostopniowy, 
silnik na paliwo 

ciekłe 

około 1000 około 15/ 
około 150-300 

na wyposażeniu 
Koreańskiej 

Armii Ludowej 

Musudan, 
Rodong-B, 

Taepodong-X 

2500-
4000 

pocisk  
jednostopniowy, 
silnik na paliwo 

ciekłe 

brak danych brak danych brak danych 

Hwasong-12 

(火星-12) 

4000-
5000 

pocisk  
jednostopniowy, 
silnik na paliwo 

ciekłe 

około  
500-700 

brak danych na wyposażeniu 
Koreańskiej 

Armii Ludowej 

Pukguksong-2 

(북극성2호 ) 

1000-
2500 

(5500*) 

pocisk  
dwustopniowy, 
silnik na paliwo 

stałe 

około 650 brak danych na wyposażeniu 
Koreańskiej 

Armii Ludowej 

PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE  
PÓŁNOCNOKOREAŃSKICH POCISKÓW BALISTYCZNYCH  

ODPALANYCH Z WYRZUTNI MOBILNYCH 

* wg informacji KCNA 

 
Rys. 2 Zasięg poszczególnych typów północnokoreańskich pocisków balistycznych 
Źródło:  
https://www.csis.org  


