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PERUN – AUTONOMICZNY POJAZD KOŁOWY  
Z MODUŁEM UZBROJENIA DO ZADAŃ  

ROZPOZNAWCZYCH I BOJOWYCH 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i technologicznych 
w dziedzinie robotyki bezzałogowych platform lądowych (BPL) przeznaczonych do prowadzenia roz-
poznania w bezpośredniej styczności wojsk, w tym penetracji miejsc niebezpiecznych i niedostępnych 
dla człowieka. Bezzałogowe pojazdy kołowe typu UAGV w połączeniu z uzbrojeniem mogą realizować 
zadania wsparcia ogniowego piechoty i sił specjalnych.

Głównym zadaniem projektu jest integracja autonomicznego kołowego pojazdu transportowego 
(projekt TARVOS) i zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia strzeleckiego (projekt ZSMU) przezna-
czonego do zastosowania w operacjach wojskowych. W ramach projektu zostanie przeprowadzona 
analiza, w wyniku której będą zdefiniowane kluczowe parametry charakterystyki taktycznej ‒ staną się 
one przedmiotem badań. Spodziewanym efektem końcowym projektu będzie prototyp bezzałogowego 
pojazdu autonomicznego (PERUN) z modułem uzbrojenia na VI poziomie gotowości technologicznej 
wraz z niezbędną dokumentacją techniczną.

Projekt realizowany jest w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeń-
stwa państwa Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców w konsorcjum 
z Zakładami Mechanicznymi Tarnów i firmą STEKOP S.A.

W trakcie realizacji projektu, w ramach powołanego konsorcjum, zespół z WAT był odpowiedzialny 
za analizę niezbędnych wymaganych parametrów taktyczno-technicznych bezzałogowego pojazdu 
autonomicznego z modułem uzbrojenia, analizę kwestii bezpieczeństwa użytkowania pojazdów auto-
nomicznych z uzbrojeniem, opracowanie założeń taktyczno-technicznych oraz koncepcji i wykonanie 
stanowiska dowodzenia i kierowania pojazdem. Zespół z WAT uczestniczył w konsultacjach technicznych 
na każdym etapie realizacji projektu PERUN, zarówno w ZM Tarnów, jak i w siedzibie firmy STEKOP.

W toku pracy badawczej wykonano również przy współudziale WAT symulację pracy prototypu 
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przeprowadzono wstępne badania po integracji pojazdu 
z modułem uzbrojenia. Ponadto zespół z WAT jest w trakcie opracowywania koncepcji i scenariuszy 
użycia projektowanego pojazdu w różnych rodzajach wojsk. W nadchodzącym etapie końcowym 
projektu zespół wraz z konsorcjantami przeprowadzi demonstrację prototypu w warunkach opera-
cyjnych oraz końcowe badanie weryfikacyjne zgodności rezultatu projektu z przyjętymi założeniami 
techniczno-funkcjonalnymi. Po realizacji badań końcowych opracowana zostanie ostateczna doku-
mentacja techniczna gotowego demonstratora technologii.

 
Prototyp autonomicznego pojazdu,  
badania terenowe – materiały własne
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KONCEPCJA PRZECIWLOTNICZEJ RAKIETY  
KRÓTKIEGO ZASIĘGU „GROT”

Instytut Techniki Rakietowej i Mechatroniki WAT posiada duże doświadczenie i kompetencje w za-
kresie eksploatacji i modernizacji przeciwlotniczych zestawów rakietowych. W szczególności dotyczy 
to opracowywania nowoczesnych rozwiązań kanałów obserwacji celów i rakiet, wysokowydajnych 
procesorów sygnałowych, cyfrowej i analogowej filtracji zakłóceń, układów określania współrzędnych 
celu i rakiet, układów testowania i strojenia aparatury pokładowej rakiet, układów sterowania startem 
i kształtowania komend sterowania.

Koncepcja przeciwlotniczej rakiety krótkiego zasięgu „Grot”, wraz z wynikami kompleksowych 
badań przeprowadzonych z wykorzystaniem rozbudowanych narzędzi symulacyjnych, stanowi re-
zultat wieloletnich analiz trendów i rozwiązań zarówno w dziedzinie przeciwlotniczych zestawów 
rakietowych, jak i zagrożeń powietrznych. Badania prowadzono dla różnych typów celów, od bomb 
szybujących po rakiety balistyczne, w warunkach stosowania manewrów przeciwrakietowych oraz 
występowania zakłóceń. Wyniki pozwoliły na sformułowanie wymagań oraz określenie warun-
ków, które powinna spełniać nowoczesna technicznie i skuteczna bojowo rakieta przeciwlotnicza. 
Przedstawiona koncepcja jest całościowa i spełnia kryteria nowoczesności, a wyznaczone w wyniku 
badań i analiz parametry świadczą o wysokich walorach bojowych i technicznych proponowanego 
rozwiązania. 

Za opracowanie koncepcji zespół projektowy został nagrodzony II miejscem w III edycji konkursu 
„Innowacje dla Sił Zbrojnych” zorganizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych 
Technologii Obronnych (I3TO) w marcu 2017 r.

Ogólna budowa rakiety „Grot”: 1 – radiolokacyjna głowica śledząca, 2 – aparatura GSN z układem zasilania, 3 – serwomechanizmy przedniego  
zespołu sterów, 4 – blok radiosterowania, 5 – główny układ zasilania, 6 – ładunek bojowy, 7 – przyspieszacz, 8 – dwufazowy silnik rakietowy,  

9 – serwomechanizmy zespołu sterolotek (materiały własne)
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UKŁAD PRZETWARZANIA  
I ROZPOZNAWANIA OBRAZÓW TERENU  

W CZASIE RZECZYWISTYM DO SYSTEMÓW  
ROZPOZNANIA I SAMONAPROWADZANIA

Systemy nawigacji satelitarnej są powszechnie stosowane zarówno w obszarach techniki cywilnej, 
jak i wojskowej. Ich zaletą jest bardzo wysoka dokładność określania współrzędnych, jednak możliwość 
łatwego zakłócenia w zasadzie wyklucza zastosowanie w warunkach konfliktu zbrojnego z przeciw-
nikiem dysponującym porównywalnymi możliwościami technicznymi.

UZBROJENIE

Istota działania układu nawigacji topograficznej – materiały własne

Przedstawiany projekt 
dotyczy urządzenia loka-
cyjnego o innowacyjnych 
i nowoczesnych rozwią-
zaniach konstrukcyjno-
-technologicznych oraz 
wysokowydajnych algo-
rytmach przetwarzania 
sygnałów, a także bardzo 
wysokiej użyteczności 
w zastosowaniach mili-
tarnych, w szczególności 
na platformach bezzało-
gowych. Realizowany jest 
w ramach NCBR-ow-
skiego programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Przyszłościowe 
technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców w konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską.

Efektem realizacji projektu są rozwiązania sprzętowe i programowe w postaci prototypu układu 
naprowadzania niezależnego od systemów nawigacji satelitarnej, zapewniającego w pełni autonomiczny 
lot obiektu po określonej trasie lub samonaprowadzanie na odległy punkt docelowy, dostosowanego do 

pracy w każdych warunkach pogodowych. 
Układ przeznaczony jest do zastosowania 
w platformach bezpilotowych o dużych 
zasięgach, lecących poniżej horyzontu 
radiowego, w szczególności do rakiet 
manewrujących (poddźwiękowych) 
i amunicji precyzyjnej.

Przykładowy wynik działania algorytmu dopasowywania obrazu z kamery pokładowej 
(z prawej) do cyfrowej mapy terenu (z lewej) – materiały własne
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KOMPUTEROWY UKŁAD WSPOMAGANIA  
PROCESU EKSPLOATACJI LOTNICZYCH  

KIEROWANYCH POCISKÓW RAKIETOWYCH

Opracowany komputerowy układ wspomagania procesu eksploatacji lotniczych kierowanych 
pocisków rakietowych (LKPR) wykorzystuje rezultaty obiektywnych wyników kontroli i oceny stanu 
technicznego aparatury kierowania rakiet, które zostały zapisane przy pomocy aparatury kontrolno- 
pomiarowej na kartach perforowanych. Na potrzeby indywidualnego prognozowania stanu tech-
nicznego każdego obiektu opracowano metodę modelowania zmian parametrów opisujących stan 
techniczny obiektu za pomocą równań różnicowych w obszarach zdatności obiektu i wykorzystania 
uzyskanych w ten sposób danych do wyznaczenia wskaźników probabilistycznych opisujących jego 
zużycie. Opracowana metoda bazuje na rozwiązaniu układu n równań Fokkera–Plancka, gdzie n jest 
liczbą kontrolowanych parametrów diagnostycznych. Informację o stanie technicznym układów kie-
rowania rakiet wykorzystano do udoskonalenia procesu ich eksploatacji poprzez: 

– ewidencjonowanie rakiet wraz z rozszerzoną informacją o ich stanie technicznym,
– ocenę trwałości układu kierowania i wnioskowanie o przedłużenie okresu jej eksploatacji,
– planowanie kolejności zastosowania bojowego sprawdzanych LKPR,
– planowanie wykonywania obsług okresowych,
– wspomaganie procesu lokalizacji uszkodzeń.

Opracowany komputerowy układ wspomagania procesu eksploatacji LKPR jest od wielu lat podstawą do 
przedłużania resursów kierowanych środków bojowych eksploatowanych na samolotach Su-22 i MiG-29.
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Komputerowy układ wspomagania procesu eksploatacji LKPR (opracowanie autora)

Analiza wyników kontroli stanu. Prognoza dla populacji obiektów
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SYSTEM NAPRAW POŁĄCZEŃ  
MECHANICZNYCH ŚMIGŁOWCÓW  

BOJOWYCH MI-24

W projekcie badaniom poddano dostępne na świecie systemy łączników jednostronnych jako 
zamienników nitów pełnych wykorzystywanych w budowie płatowca śmigłowca bojowego Mi-24. 
Założono, że proponowany system powinien umożliwić pełne odtworzenie wytrzymałości doraźnej 
naprawianych połączeń oraz powinny go cechować korzystniejsze właściwości użytkowe (m.in. wyższa 
trwałość zmęczeniowa połączeń, łatwiejsza technologia montażu, wyższa odporność na zjawisko korozji). 

Celem szczegółowym projektu było przygotowanie technologii wykonania połączenia za pomocą 
systemu łączników jednostronnych na podstawie konstrukcji śmigłowca Mi-24.

Zalety zaproponowanego rozwiązania:
•    korzystniejszy proces montażu łączników w zakresie: 

– czynności przygotowawczych, 
– wykorzystanych narzędzi, 
– doświadczenia personelu wykonującego naprawę;

• mniejsza czasochłonność wykonania naprawy w porównaniu do tradycyjnych metod z zasto-
sowaniem nitów pełnych;

• montaż łączników jednostronnych jest wykonywany tylko z zewnętrznej strony płatowca;
• montaż nie wymaga demontażu agregatów statku powietrznego, co dodatkowo skraca czas 

i koszty wykonywania naprawy.
Proponowane rozwiązanie jest szczególnie przydatne podczas wykonywania napraw statków po-

wietrznych w warunkach działań bojowych przy deficycie czasowym i braku infrastruktury remontowej 
oraz personelu z odpowiednimi kompetencjami.

UZBROJENIE
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SYSTEM 7,62 MM KARABINÓW 
MASZYNOWYCH UKM-2000

System karabinów maszynowych UKM-2000 kalibru 7,62 mm został opracowany w 2002 r. w ramach 
projektu celowego nr 3967 dofinansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Zespół wykonawców  
tworzyli pracownicy Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
WAT i H. Cegielski-Poznań S.A. 

System, dostosowany do 7,62 x 51 mm nabojów karabinowych NATO, składa się z trzech typów 
karabinów maszynowych:

– piechotnego – UKM-2000P, będącego konstrukcją bazową UKM-2000, od którego pozostałe 
wersje różnią się w zakresie wynikającym z ich przeznaczenia;

– desantowego – UKM-2000D, będącego wersją UKM-2000P różniącą się od niego budową komory 
zamkowej oraz kolby, która jest składana na prawą stronę komory zamkowej, ukośnie w górę. 
Z broni można prowadzić ogień w położeniu z kolbą złożoną;

– pokładowego – UKM-2000C, opracowanego na bazie UKM-2000P, od którego różni się głównie 
brakiem: kolby (w jej miejscu zamocowano elektrospust), przyrządów celowniczych, chwytu 
pistoletowego i dwójnogu oraz budową: lufy, komory zamkowej, mechanizmu spustowo-zabez-
pieczającego, rury gazowej i pokrywy komory zamkowej.

W 2002 r. system UKM-2000 zdobył nagrodę DEFENDER na X Międzynarodowym Salonie Przemy-
słu Obronnego w Kielcach, a trzy lata później został wprowadzony do Sił Zbrojnych RP, gdzie stanowi 
uzbrojenie m.in.: pododdziałów Wojsk Lądowych, kołowego transportera opancerzonego ROSOMAK 
i samochodu HMMWV. Producentem broni są Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. w Tarnowie.
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Wyszczególnienie UKM-2000P UKM-2000D UKM-2000C
Masa broni / masa lufy [kg] 8,4 / 2,25 8,9 / 2,25 10,7 / 3,30

Masa broni z podstawą 6T5 [kg] 12,9 13,3 –
Masa skrzynki nabojowej z załadowaną taśmą  

100. / 200. / 250. nabojową [kg]
3,9/8,0/– – / – / 9,4

Długość / szerokość / wysokość karabinu [mm] 1 203,0 / 91,5 / 212,0 1 098,0 / 91,5 / 117,0
Długość lufy [mm] / liczba bruzd [szt.] / skok bruzd [mm] 547 / 4 / 328 636 / 4 / 328

Długość linii celowniczej [mm] 702 –
Prędkość początkowa pocisku [m/s] 840 850

Energia początkowa pocisku [J] 3280 3360
Szybkostrzelność teoretyczna / praktyczna [strz./min] 600-700 / do 250

Pojemność skrzynki nabojowej [szt.] 100 lub 200 250
Odległość ognia celowanego [m] 1 500 –

DEFENDER  
(fot. Jacek Kijewski)

7,62 mm karabiny 
maszynowe rodziny 
UKM-2000 (widok 
z prawej i lewej  
strony, od góry): 
UKM-2000P, 
UKM-2000D i UKM-
-2000C  
(fot. J. Kijewski)

Karabiny maszynowe rodziny  
UKM-2000 (fot. Jacek Kijewski)

Podstawowe dane taktyczno-techniczne UKM-2000
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AMUNICJA KARABINOWA  
7,62 × 51 MM TYPU NATO

Polska amunicja karabinowa 7,62 × 51 mm typu NATO została opracowana w ramach projektu 
celowego nr 3968 dofinansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Zespół wykonawców projektu 
tworzyli pracownicy Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
WAT i MESKO S.A. ze Skarżyska-Kamiennej.

W ramach projektu opracowano sześć odmian amunicji z pociskiem: zwykłym (z rdzeniem ołowia-
nym), smugowym, przeciwpancernym, przeciwpancerno-zapalającym oraz nabój ćwiczebny (ślepy) 
i nabój treningowy.

UZBROJENIE

Nabój z pociskiem zwykłym (z rdzeniem ołowianym) jest przeznaczony do rażenia siły żywej od-
krytej i znajdującej się za osłonami przebijanymi przez pociski tych nabojów. Nabój smugowy, którego 
wierzchołek pocisku pomalowano na kolor czerwony, służy do wskazywania celu, korygowania ognia 
i rażenia siły żywej. Nabój przeciwpancerny (z wierzchołkiem pocisku pomalowanym na kolor czarny) 
jest przeznaczony do zwalczania celów lekko opancerzonych na odległościach do 500 m, natomiast 
nabój przeciwpancerno-zapalający (z wierzchołkiem pocisku pomalowanym na kolor srebrny) służy 
do zapalania materiałów pędnych oraz zwalczania celów lekko opancerzonych na odległościach do 
500 m. Z kolei nabój ćwiczebny (ślepy), który nie ma pocisku, służy do pozorowania strzelania, a nabój 
treningowy (który nie zawiera materiałów wybuchowych) – do nauki ładowania i rozładowania broni.

Amunicję karabinową 7,62 × 51 mm wprowadzono do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP (wraz z kara-
binami maszynowymi UKM-2000) w 2005 r. Jest ona wykorzystywana również do innych karabinów 
Wojska Polskiego strzelających tym typem amunicji. Jej producentem jest MESKO S.A.

Wyszczególnienie
Nabój 

z pociskiem 
zwykłym

Nabój 
z pociskiem 
smugowym

Nabój z pociskiem 
przeciwpancer-

nym

Nabój z pociskiem prze-
ciwpancerno-zapalającym

Nabój 
ćwiczebny 

(ślepy)

Długość naboju [mm] 70,12 70,12 70,12 70,12 66,50

Długość pocisku [mm] 28,0 34,2 32,7 34,2 –

Masa naboju [g] 23,7÷24,9 23,2÷24,4 23,0÷24,4 22,8÷24,4 13,0÷13,8

Masa pocisku / masa ładunku 
prochowego [g]

9,45 / 2,96 9,10 / 2,67 9,45 / 2,70 9,45 / 2,72 – / 0,69

Ciśnienie maksymalne gazów 
prochowych [MPa]

285 297 287 339 – Defender  
(fot. Jacek Kijewski)

Podstawowe dane taktyczno-techniczne nabojów karabinowych 7,62 x 51 mm typu NATO

Polskie naboje karabinowe 7,62 x 51 mm z pociskami (od lewej):  
z rdzeniem ołowianym, smugowym, przeciwpancernym, przeciwpan-

cerno-zapalającym oraz nabój treningowy i nabój ślepy  
(fot. Jacek Kijewski)

Naboje karabinowe 7,62 x 51 mm zataśmowane 
(fot. Jacek Kijewski)
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AMUNICJA O OGRANICZONYM  
RYKOSZETOWANIU AKTYN

Amunicja o ograniczonym rykoszetowaniu (OR) AKTYN została opracowana w ramach projektu 
celowego (dofinansowanego przez Komitet Badań Naukowych) nr 34/BO/B przez zespół składający się 
z pracowników Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT 
oraz MESKO SA. Jest przeznaczona do prowadzenia strzelań szkolnych z etatowej broni strzeleckiej na 
istniejących strzelnicach garnizonowych, a także do użytku ogólnego, szczególnie tam, gdzie od amunicji 
wymaga się zmniejszonej zdolności do rykoszetowania pocisku oraz niewielkiej jego przebijalności.

Zestaw amunicji OR składa się z pięciu nabojów: pistoletowego 9 × 18 mm OR Makarow, pistoletowego 
9 × 19 mm OR Parabellum, pośredniego 7,62 × 39 mm OR wz. 1943, karabinowego 7,62 × 51 mm OR 
typu NATO i karabinowego 7,62 × 54R mm OR Mosin. W 2009 r. amunicję OR wdrożono do produkcji, 
a odbiorcami pierwszej partii w pięciu odmianach były: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Straż Graniczna.

Amunicja OR zawiera oryginalną myśl techniczną, a zastosowane w niej rozwiązania chroni pięć patentów 
o nr.: PL 197 352, PL 205 378, PL 205 852, PL 206 219; PL 208 703. W 2010 r., podczas XVIII Międzyna-
rodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, amunicja OR uzyskała nagrodę DEFENDER 2010.
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Naboje o ograniczonym rykoszeto-
waniu (od lewej): 7,62 × 54 R mm 
OR Mosin, 7,62 × 51 mm OR typu 
NATO, 7,62 × 39 mm OR wz. 1943, 
9 × 19 mm OR Parabellum, 9 × 18 mm 
OR Makarow (fot. Wojciech Furmanek)Przykładowe patenty

Defender  
(fot. Jacek Kijewski)

Podstawowe dane taktyczno-techniczne amunicji OR

Typ naboju OR
Masa 

pocisku 
[g]

Prędkość 
pocisku 
[m/s]*

Energia  
kinetyczna 

pocisku [J]**

Długość lufy 
balistycznej 

[mm]

Przykłady broni, do której może być stosowana 
amunicja OR

9 × 18 mm  
OR Makarow

3,5 V10 = 400 E10 = 280,0 101
pistolety wz. 1964 i wz. 1983;
pistolet maszynowy wz. 1963

9 × 19 mm  
OR Parabellum

4,4 V10 = 540 E10 = 641,5 200
pistolet WIST-94;

pistolety maszynowe wz. 1984P i wz. 1998
7,62 × 39 mm  

OR wz. 1943
5,1 V25 = 830 E25 = 1756,7 547 karabinki rodziny AK

7,62 × 51 mm  
OR NATO

5,5 V25 = 975 E25 = 2614,2 562
karabiny maszynowe rodziny UKM-2000;

karabiny wyborowe TRG-21 i TRG-22
7,62 × 54R mm 

OR Mosin
5,7 V25 = 940 E25 = 2518,3 730

karabiny maszynowe rodziny PK/PKT;
karabiny wyborowe SWD i SWD-M

* V10 i V25 – prędkość pocisku określona na odległości (odpowiednio) 10 i 25 m od wylotu lufy 
** E10 i E25 – energia kinetyczna pocisku na odległości (odpowiednio) 10 i 25 m od wylotu lufy
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40 MM GRANATNIKI SYSTEMU BRONI  
I AMUNICJI OBEZWŁADNIAJĄCEJ – SBAO-40

40 mm granatniki: podwieszany GPBO-40 i samodzielny GSBP-40, wchodzące w skład Systemu 
Broni i Amunicji Obezwładniającej kalibru 40 mm – SBAO-40, zostały opracowane w ramach projektu 
celowego nr 255/BO/B dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt 
został zrealizowany przez zespół złożony z pracowników Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału 
Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT oraz Zakładów Metalowych DEZAMET SA z Nowej Dęby 
(obecny producent SBAO-40). 

Podstawowym celem było skonstruowanie, wykonanie i przebadanie nowoczesnego systemu 
broni i amunicji obezwładniającej kalibru 40 mm, który mógłby być wprowadzony do uzbrojenia Sił 
Zbrojnych RP i Policji, a także innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Wówczas 
w Polsce nie było granatnika podwieszanego i samodzielnego kalibru 40 mm przystosowanego do 
wystrzeliwania typowej w NATO amunicji granatnikowej 40 x 46 mm, zapewniającego skuteczne 
oddziaływanie amunicji na cel żywy (ludzi i zwierzęta), która powodowałaby zwłaszcza jego czasowe 
obezwładnienie (wyeliminowanie z walki lub pozbawienie możliwości podjęcia działań odwetowych),  
nie wywołując przy tym trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Broń wprowadzono do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP w 2010 r., a w 2012 r. system SBAO-40 został 
uhonorowany na XX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach nagrodą DEFENDER.

W konstrukcji obu granatników zastosowano wiele oryginalnych rozwiązań, które są chronione 
czterema patentami o nr.: PL 205 642, PL 205 750, PL 208 013 i PL 210 764. UZBROJENIE

Podstawowe charakterystyki taktyczno-techniczne granatników 
systemu SBAO-40

Wyszczególnienie GSBO-40 GPBO-40
Masa broni [kg] 2,321 1,38

Długość broni [mm] 5002 / 5653 343
Szerokość broni [mm] 70 70 / 1024

Wysokość broni [mm] 202 (3155) 181 / 3276

Długość lufy [mm] 250
Długość linii celowniczej [mm] 125
Skok bruzd [mm] / liczba bruzd 

[szt.]
1 200 / 6

Prędkość początkowa pocisku [m/s] 787 / 828

Szybkostrzelność praktyczna [strz./min] 5-7

1 z chwytem przednim;  
2 długość broni z kolbą złożoną;  
3 długość broni z kolbą rozłożoną; 
4 po montażu łoża karabinka z celownikiem;  
5 z celownikiem rozłożonym; 
6 po montażu łoża karabinka i rozłożeniu celownika;  
7 naboju NGO-N;  
8 naboju NGO-N1.

Granatniki systemu SBAO-40 (od góry): GPBO-40 podwieszony do 5,56 mm 
karabinka wz.1996 BERYL oraz GSBO-40 (fot. Jacek Kijewski)

Granatniki systemu SBAO-40 w akcji 
(fot. Jacek Kijewski)

Defender  
(fot. Jacek Kijewski)
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AMUNICJA GRANATNIKOWA 40 × 46 MM  
SYSTEMU BRONI I AMUNICJI  

OBEZWŁADNIAJĄCEJ – SBAO-40

Komplet amunicji granatnikowej 40 × 46 mm (typu NATO), wchodzący w skład Systemu Broni i Amu-
nicji Obezwładniającej kalibru 40 mm – SBAO-40, został opracowany w ramach projektu celowego nr 255/
BO/B, dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt został zrealizowany 
przez zespół złożony z pracowników Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia 
i Lotnictwa WAT oraz Zakładów Metalowych DEZAMET SA z Nowej Dęby (obecny producent SBAO-40). 

Komplet nabojów zawiera jedenaście typów amunicji o różnym działaniu i przeznaczeniu operacyjnym:
– nabój z pociskiem zapalającym (przeznaczony do rażenia celów łatwopalnych poprzez wzniecanie 

pożarów i niszczenie infrastruktury nieodpornej na działanie ognia);
– nabój z pociskiem dymnym w wersjach: rozcalanej (przeznaczony do zadymiania rejonu upadku  

lub uderzenia pocisku i emisyjnej (przeznaczony do zadymiania rejonu w określonej odległości 
od wylotu lufy);

– nabój z pociskiem hukowo-błyskowym (przeznaczony do obezwładniania siły żywej, powodując 
jej czasowe oślepianie i ogłuszanie);

– nabój z pociskiem gumowym (przeznaczony do kinetycznego oddziaływania na cel żywy bez 
nadmiernego narażania go na poważny uszczerbek na zdrowiu);

– nabój z pociskiem drewnianym (przeznaczony do kinetycznego oddziaływania na tzw. cele twarde, 
np. drzwi, okna, zamki w drzwiach itp.);

– naboje z pociskiem łzawiącym w wersjach: rozcalanej (CN i CS) oraz emisyjnej (CN i CS);
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Amunicja systemu SBAO-40  
(fot. Jacek Kijewski)

DEFENDER  
(fot. Jacek Kijewski)

– naboje z pociskiem ćwiczebnym w wersjach 
różniących się długością pocisków, masą 
i balistyką: typ I i typ II (przeznaczone do 
nauki strzelania);

– naboje z pociskiem treningowym w wersjach 
różniących się długością pocisków i masą: 
typ I i typ II (przeznaczone do nauki łado-
wania i posługiwania się amunicją).

Amunicja granatnikowa 40 × 46 mm została 
wdrożona do Sił Zbrojnych RP w 2010 r. wraz 
z granatnikami GPBO-40 i GSBO-40.
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SYSTEM 5,56 MM KARABINKÓW  
MASZYNOWYCH WZ. 2003

Prototypowy system 5,56 mm karabinków maszynowych wz. 2003 został opracowany w 2003 r. 
przez Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT oraz Fa-
brykę Broni „Łucznik”‒Radom Sp. z o.o. w ramach projektu celowego nr 4090 dofinasowanego przez 
Komitet Badań Naukowych. Celem projektu było skonstruowanie karabinka maszynowego zasilanego 
taśmowo, który wraz z karabinkiem wz. 1996 „Beryl” i subkarabinkiem wz. 1996 „Mini-Beryl” mógłby 
stanowić polski system uzbrojenia strzeleckiego kalibru 5,56 mm. 

System składa się z dwóch karabinków maszynowych: wz. 2003S (S – standardowy, ogólnowoj-
skowy, przeznaczony dla pododdziałów piechoty) oraz wz. 2003D (D – desantowy, przeznaczony dla 
pododdziałów powietrznodesantowych i aeromobilnych).

Do strzelania z broni stosuje się naboje pośrednie 5,56 × 45 mm typu NATO, umieszczone w rozsyp-
nej taśmie metalowej z ogniwami otwartymi typu M27. Zataśmowana amunicja jest przechowywana 
w plastikowej skrzynce amunicyjnej o pojemności 200 nabojów, przyłączanej pod komorą zamkową 
broni. W przypadku braku amunicji zataśmowanej broń może być zasilana z magazynka łukowego 
(zamiennego z magazynkiem stosowanym w karabinku „Beryl” i subkarabinku „Mini-Beryl”) o po-
jemności 30 nabojów, przyłączanego ukośnie z lewej strony broni.

UZBROJENIE

System wz. 2003 nie jest produkowany, lecz 
doświadczenia zdobyte podczas jego projektowania 
i badań są obecnie wykorzystywane w procesie 
opracowywania nowych wzorów broni strzeleckiej 
dla Sił Zbrojnych RP. 

5,56 mm karabinki maszynowe wz. 2003 (od góry): 
wz. 2003S i wz. 2003D (fot. Jacek Kijewski)

Podstawowe dane taktyczno-techniczne prototypowych karabinków 
maszynowych wz. 2003 kalibru 5,56 mm 

Wyszczególnienie wz. 2003S wz. 2003D
Masa broni bez magazynka [kg] 7,53 7,29

Masa lufy bez urządzenia wylotowego /  
z urządzeniem wylotowym [kg]

1,90 / 1,99 1,66 / 1,75

Długość karabinka z kolbą złożoną /  
rozłożoną [mm]

829,3 / 1099,1 709,2 / 979,0

Wysokość broni (z uwzględnieniem regulowanej wysokości 
dwójnogu) / szerokość broni [mm]

340 (445) / 130

Długość linii celowniczej [mm] 649,4 536,9
Długość lufy [mm]/ liczba bruzd [szt.]/  

skok bruzd [mm]
500 / 6 / 228 380 / 6 / 228

Odległość celowania [m] 1 200
Prędkość początkowa pocisku z rdzeniem ołowianym [m/s] 940 900

Zasięg skuteczny [m] 800 600
Szybkostrzelność teoretyczna/ praktyczna  

[strz./min]
650-1000 / 200

Pojemność skrzynki nabojowej/ magazynka [szt.] 200 / 30
Masa skrzynki nabojowej z amunicją zataśmowaną/maga-

zynka załadowanego [kg]
3,075 / 0,534
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PROGRAMOWANE ELEKTRONICZNIE  
URZĄDZENIE DO ZDALNEGO PROWADZENIA  

OGNIA Z PWR

Programowane elektronicznie urządzenie do zdalnego prowadzenia ognia z polowych wyrzut-
ni rakietowych (PWR) zostało opracowane w 2012 r. dla Sił Zbrojnych RP przez Instytut Techniki 
Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT oraz WB Electronics S.A. z Ożarowa 
Mazowieckiego, w ramach projektu celowego nr 403/BO/B dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

Opracowano i wykonano pięć prototypowych urządzeń wojskowych, które spełniają wysokie wy-
magania polskiej armii, w tym m.in.:

– zgodność parametrów elektrycznych obwodów strzelania z rozwiązaniami stosowanymi w eks-
ploatowanych urządzeniach odpalających PWR;

– zgodność funkcjonalną z dotychczasowymi rozwiązaniami, zapewniającymi bezpieczeństwo 
obsługi PWR podczas strzelania pojedynczymi strzałami i salwami zarówno z wnętrza kabiny 
wyrzutni, jak i w odległości do 300 m od wyrzutni;

– możliwość sterowania urządzeniem odpalającym za pomocą środków informatyki i łączności; 
– modułowa architektura oprogramowania, zapewniająca modyfikację algorytmu działania urzą-

dzenia odpalającego zgodnie z wymaganiami użytkownika.
Badania zakończyły się wynikiem pozytywnym, co potwierdziło, że urządzenie działa poprawnie, 

jest bezpieczne w eksploatacji i może być nowoczesnym zamiennikiem dotychczas używanych urzą-
dzeń tego typu w PWR: BM-21 GRAD, RM-70/85 i WR-40 LANGUSTA. Wyrzutnie te od wielu lat 
są eksploatowane przez Siły Zbrojne RP, a także przez wiele innych armii na świecie.

W 2013 r. urządzenie odpalające do PWR zostało uhonorowane nagrodą DEFENDER na XXI Między-
narodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.
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Chwila wystrzelenia pocisku rakietowego ze 122 mm polowej wyrzutni rakietowej WR-40 LANGUSTA z wykorzystaniem urządzenia odpalającego  
(fot. Jacek Kijewski)
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Defender  
(fot. Jacek Kijewski)

122 mm polowa wyrzutnia rakietowa WR LANGUSTA: 1 – mechanizm 
wyłączania resorów, 2 – mechanizm ryglowania zespołu podniesienio-
wego, 3 – drabinka, 4 – gniazdo zasilania zewnętrznego, 5 – skrzynia 
z akumulatorami, 6 – wyłącznik baterii akumulatorów (fot. Jacek Kijewski)

Pięć kompletów prototypowych programowanych elektronicznie urządzeń do zdalnego prowadzenia ognia z PWR:  
1 – odpalarka, 2 – urządzenie KOMUT-10-TA, 3 – klucz zabezpieczający odpalarki, 4 – zespół odpalania z kabiny ZOK,  
5 – zespół odpalania z ukrycia ZOU, 6 – klucz autoryzacji, 7 – przewód komunikacyjny, 8 – przewód zasilający, 9 – przewód 

linii, 10 – przewód wynośny, 11 – przewód przejściowy (fot. J. Kijewski)

Struktura urządzenia do zdalnego prowadzenia ognia z PWR: ZOK – zespół 
odpalania z kabiny wyrzutni, KOMUT-10TA – jednostka centralna, ZPI – 
zespół podawania impulsów na zespół spłonek (ZS) i zespół zapłonników 

(ZZ), ZOU – zespół odpalania z ukrycia (fot. WB Electronics S.A.)
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GRANATNIK REWOLWEROWY RGP-40

40 mm ręczny granatnik powtarzalny RGP-40 został opracowany dla Sił Zbrojnych RP w 2010 r. 
przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego Sp. z o.o. z Tarnowa (obecnie Zakłady 
Mechaniczne TARNÓW S.A.) we współpracy z Instytutem Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatro-
niki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, w ramach projektu celowego nr 317/BO/B dofinansowanego przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Model broni powstał we wrześniu 2008 r., dwa prototypy – rok później, a partia próbna składająca 
się z dwóch kompletnie wyposażonych granatników RGP-40 – w czerwcu 2010 r. W 2013 r. Wojsko 
Polskie odebrało pierwszą partię seryjną granatników do testów poligonowych, które wskazały obszary 
wykorzystania bojowego broni oraz pozwoliły usytuować granatniki w systemie uzbrojenia formacji 
zmechanizowanych Sił Zbrojnych RP.

40 mm granatnik rewolwerowy RGP-40 jest indywidualnym, półautomatycznym, wyspecjalizo-
wanym środkiem broni strzeleckiej, strzelającym ogniem pojedynczym amunicją 40 x 46 mm typu 
NATO. Broń jest przeznaczona m.in. do: zwalczania i obezwładniania siły żywej, niszczenia urządzeń 
technicznych, budynków, środków ogniowych, pojazdów lekko opancerzonych oraz stawiania zasłon 
dymnych. 

Podstawowe dane taktyczno-techniczne RGP-40

Wyszczególnienie Parametr
Typ naboju [mm] 40 × 46 

Masa broni niezaładowanej, bez celownika optycznego [kg] max. 6,5*
Długość broni / długość lufy [mm] 850 / 250
Długość komory nabojowej [mm] 140 

Pojemność bębna [szt.] 6 
Prędkość początkowa pocisku [m/s] 78 

Standard szyny celowniczej MIL-STD 1913
Zasięg skuteczny [m] do 400 

Trwałość granatnika [strz.] 1000
* w zależności od wersji granatnika

DEFENDER (fot. Jacek Kijewski) RPG-40 podczas strzelania (fot. Jacek Kijewski)

40 mm ręczny 
granatnik  
półautomatyczny 
RGP-40  
(fot. Jacek Kijewski)

RGP-40 został wyposażony w kolbę teleskopową z wielostopniową regulacją jej długości oraz szyny służące 
do mocowania przyrządów celowniczych optycznych (np. celownika kolimatorowego) lub mechanicznych, 
a także innych akcesoriów zwiększających efektywność broni w różnych sytuacjach bojowych. Granatnik 
w dużym stopniu dostosowano zarówno dla strzelców prawo-, jak i leworęcznych, m.in. poprzez symetryczne 
rozmieszczenie dźwigni bezpiecznika nastawnego oraz 
centralne umieszczenie przycisku zatrzasku bębna/
wyrzutnika. Z kolei otwieranie komory spustowej (do 
wyrzucenia łusek i ładowania granatnika) odbywa się 
na prawą stronę broni, natomiast przycisk zwalniania 
rygla bębna usytuowano z lewej strony obsady lufy.

W 2013 r., podczas XXI Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego, granatnik RGP-40 
został wyróżniony nagrodą DEFENDER.
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UZBROJENIE
MODERNIZACJA 7,62 MM  

KARABINU MASZYNOWEGO UKM-2000  
DO WERSJI UKM-2013

Projekt modernizacji 7,62 mm uniwersalnego karabinu maszynowego UKM-2000 do wersji  
UKM-2013 wykonano w 2012 r. w Instytucie Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbro-
jenia i Lotnictwa WAT we współpracy z Zakładami Mechanicznymi TARNÓW S.A. – producentem  
UKM-2000. Pierwszy publiczny pokaz broni miał miejsce w tym samym roku podczas XX Między-
narodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Modernizacja karabinów maszynowych, zwłaszcza w wersji UKM-2000P (piechoty) i UKM-2000C 
(pokładowej), odpowiednio do wersji UKM-2013P i UKM-2013C, uwzględniła poprawę charakterystyk 
techniczno-eksploatacyjnych broni poprzez wprowadzenie m.in.: 

– szyny Picatinny zintegrowanej z pokrywą komory zamkowej (UKM-2000P),
– przyrządów celowniczych mechanicznych zintegrowanych z szyną Picatinny (UKM-2000P),
– chowanej rolki suwadła, umożliwiającej zamykanie pokrywy komory zamkowej w dowolnym 

położeniu (UKM-2000P i UKM-2000C),
– zatrzasku pokrywy komory zamkowej, utrzymującego pokrywę w położeniu otwartym  

(UKM-2000P i C),
– dodatkowych zaczepów taśmy na podstawie donośnika, ułatwiających ładowanie broni  

(UKM-2000P i C),
– łoża z trzema szynami Picatinny zintegrowanego z rurą gazową oraz zmodyfikowanego dwójnogu 

(UKM-2000P),
– tłumika płomienia o większej skuteczności (UKM-2000P),
– bezpiecznika nastawnego o ograniczonym zakresie obrotu (UKM-2000P),
– ergonomicznego chwytu pistoletowego i poprawionej rękojeści lufy (UKM-2000P),
– kolby teleskopowej z regulowanym podpoliczkiem (UKM-2000P),
– „miękkiego” pojemnika amunicyjnego (UKM-2000P),
– poprawionego pasa nośnego (UKM-2000P). 

Karabin maszynowy UKM-2013P jest chroniony jako przemysłowy wzór wspólnotowy nr 002078303-0001.

Model UKM-2013P na XX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 
w Kielcach (fot. Jacek Kijewski)

Modele demonstracyjne 
UKM-2013P w akcji  
(fot. Jacek Kijewski)
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MODERNIZACJA 12,7 MM  
WIELKOKALIBROWEGO KARABINU  

MASZYNOWEGO WKM-B DO WERSJI WKM-B-2013

Projekt modernizacji 12,7 mm wielkokalibrowego karabinu maszynowego WKM-B (strzelającego 
standardowym w NATO 12,7 × 99 mm nabojem wielkokalibrowym Browning) do wersji WKM-B-2013 
wykonano w 2012 r. w Instytucie Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
WAT we współpracy z Zakładami Mechanicznymi TARNÓW S.A. – producentem WKM-B (od 1999 r.) 
oraz WKM-Bm (dla Marynarki Wojennej RP) z ulepszonym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Projekt modernizacji uwzględniał poprawę charakterystyk techniczno-eksploatacyjnych broni 
m.in. poprzez: 

– lepsze niż dotychczas prowadzenie taśmy z nabojami w donośniku,
– poprawienie działania zatrzasku utrzymującego nabój wyłuskany z taśmy w pozycji gotowej 

do dosłania do komory nabojowej,
– wprowadzenie wspornika z szyną/szynami Picatinny na broni/podstawie.

Projekt wielkokalibrowego karabinu maszynowego WKM-B-2013 jest chroniony jako przemysłowy 
wzór wspólnotowy nr 002078329-0001.
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Model demonstracyjny WKM-B-2013 (fot. Jacek Kijewski)
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DEMONSTRATOR TECHNOLOGII  
ZDALNIE STEROWANEGO SYSTEMU  

PRZECIWLOTNICZEGO KALIBRU 35 MM (ZSSP-35)

Demonstrator technologii zdalnie sterowanego systemu przeciwlotniczego kalibru 35 mm (DT ZSSP-35) 
 został opracowany w grudniu 2011 r. w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr O R00 0021 09 
pt. Zdalnie sterowany system przeciwlotniczy oparty o armatę kalibru 35 mm finansowanego przez Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wykonawcami projektu było konsorcjum naukowo-przemysłowe 
w składzie: Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT (lider), 
PIT-RADWAR S.A. i Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.

ZSSP-35 jest przystosowany do współpracy z systemami dowodzenia wyższego szczebla znajdują-
cymi się w wyposażeniu Sił Zbrojnych RP bądź planowanymi do wprowadzenia. Umożliwia zwalcza-
nie pilotowanych i bezpilotowych środków napadu powietrznego (np. samoloty, śmigłowce, rakiety 
skrzydlate) lecących na małych i średnich wysokościach (do 3500 m), zapewniając bezpośrednią osłonę 
przeciwlotniczą wojskom operacyjnym, bazom, stanowiskom dowodzenia, węzłom łączności, portom, 
lotniskom i innym obiektom o dużym znaczeniu. Ponadto może być wykorzystywany do zwalczania 
lekko opancerzonych celów naziemnych i nawodnych. 

Podstawowym trybem pracy ZSSP-35 jest tryb zdalnie sterowany (bez załogi na armacie). Stero-
wanie armatą oraz prowadzenie ognia odbywa się z wozu dowodzenia, co zapewnia bezpieczeństwo 
i komfort pracy dla obsługi. Możliwy jest również tryb pracy automatycznej (sterowanie z wozu 
dowodzenia, prowadzenie ognia przez operatora na armacie) lub autonomiczny, z wykorzystaniem 
własnego celownika.

Demonstrator został po raz pierwszy publicznie zaprezentowany na XIX Międzynarodowym  
Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2011 r. Na jego bazie PIT-RADWAR S.A., we współpra-
cy z Zakładami Mechanicznymi TARNÓW S.A., opracował armatę przeciwlotniczą AG-35 kalibru  
35 mm i jej wariant – A-35, przygotowywany dla Sił Zbrojnych RP.

ZSSP-35 na XX 
Międzynarodowym 
Salonie Przemy-
słu Obronnego 
w Kielcach  
(fot. Jacek Kijewski)

Demonstrator technologii zdalnie sterowanego systemu przeciwlotniczego 
kalibru 35 mm (ZSSP-35) (fot. CNPEP RADWAR  S.A. – Bumar Elektronika S.A.)

DT ZSSP-35  
podczas strzelania  
na Centralnym 
Poligonie Sił 
Powietrznych 
w Ustce  
(fot. Łukasz Szmit)

UZBROJENIE
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NÓŻ-BAGNET  
DLA SIŁ ZBROJNYCH RP

Nowoczesny nóż-bagnet dla Sił Zbrojnych RP został opracowany przez Fabrykę Broni „Łucznik”‒
Radom Sp. z o.o. (producenta broni) we współpracy z Instytutem Techniki Uzbrojenia Wydziału Me-
chatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT w ramach projektu badawczo-rozwojowego i wdrożeniowego 
„MSBS”, finansowanego przez Polski Holding Obronny ze środków Ministerstwa Skarbu Państwa. 

Nóż-bagnet jest przeznaczony do karabinków standardowych (podstawowych) Modułowego 
Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) zbudowanego zarówno w klasycznym, jak 
i bezkolbowym układzie konstrukcyjnym. Służy m.in. do walki wręcz oraz jako narzędzie do cięcia 
różnych materiałów, w tym drutu kolczastego o średnicy do 3 mm (również pod napięciem do 1000  V), 
a także rozbijania szyb. Broń składa się z noża-bagnetu, pochwy z nożycą oraz uchwytu pochwy z sys-
temem mocowania na pasie i kamizelkach taktycznych, w których wykorzystuje się standardy MELLE/
PALLS. Nóż-bagnet wyposażono w system mocowania go do karabinka.

Broń z polerowaną głownią jest wykorzystywana w 5,56 mm karabinku reprezentacyjnym  
MSBS-5,56R.

Masa noża-bagnetu to około 200 g, a jego całkowita długość wynosi 278 mm. Został zarejestrowany 
jako przemysłowe wzory wspólnotowe o nr.: 002065920-0001, 002065938-0001 i 002065946-0001.
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Nóż-bagnet w pochwie i uchwycie pochwy z systemem  
mocowania na pasie i kamizelce taktycznej (widok od góry i spodu)  

(fot. Łukasz Szmit)

Nóż-bagnet stosowany do karabinka MSBS GROT  
(fot. Łukasz Szmit)

Nóż-bagnet stosowany do karabinka reprezentacyjnego  
MSBS-5,56R (fot. Łukasz Szmit)

Nóż-bagnet w konfiguracji do cięcia drutu  
(fot. Łukasz Szmit)
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BROŃ STRZELECKA PROJEKTU  
ROZWOJOWEGO „RAWAT”

18.03.2021 r. Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie: Instytut Techniki Uzbrojenia WML 
WAT (lider) i Fabryka Broni „Łucznik”‒Radom Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu badawczo-
-rozwojowego nr O ROB 0034 03 001 pt. Opracowanie, wykonanie oraz badania konstrukcyjno-techno-
logiczne Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56). Projekt ten, o roboczej 
nazwie RAWAT (od RA – Radom, WAT – Wojskowa Akademia Techniczna), był współfinansowany 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. badania kwalifikacyjne (zakończone wynikiem pozytywnym) 
oraz opracowano dokumentację techniczną umożliwiającą produkcję seryjną na potrzeby Sił Zbrojnych RP: 

– 5,56 mm karabinka standardowego (podstawowego) w układzie bezkolbowym MSBS-5,56B;
– 5,56 mm subkarabinka w układzie kolbowym MSBS-5,56K;
– 5,56 mm karabinka standardowego (podstawowego) w układzie bezkolbowym z granatnikiem 

podwieszanym kalibru 40 mm MSBS-5,56B.

UZBROJENIE

Opracowane w ramach projektu RAWAT karabinki w układzie klasycznym 
(kolbowym) rodziny MSBS-5,56K (od góry): subkarabinek, karabinek wyborowy 

i karabinek maszynowy (fot. Fabryka Broni „Łucznik”–Radom Sp. z o.o.)

Ponadto przeprowadzono badania fabryczne 
(zakończone wynikiem pozytywnym) oraz opra-
cowano dokumentację techniczną umożliwiającą 
wytworzenie prototypów: 

– 5,56 mm karabinka wyborowego w układzie 
kolbowym MSBS-5,56K; 

– 5,56 mm karabinka maszynowego w ukła-
dzie kolbowym MSBS-5,56K; 

– 5,56 mm subkarabinka w układzie bezkol-
bowym MSBS-5,56B; 

– 5,56 mm karabinka wyborowego w układzie 
bezkolbowym MSBS-5,56B;

– 5,56 mm karabinka maszynowego w ukła-
dzie bezkolbowym MSBS-5,56B.

Wytworzone prototypy broni mogą być przedsta-
wione do badań wstępnych oraz kwalifikacyjnych, 
a pozytywne wyniki umożliwią rozpoczęcie procedury 
wprowadzenia broni do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP.

Karabinki projektu RAWAT podczas testów poligonowych  
w warunkach zimowych na poligonie w Biedrusku (fot. Krzysztof Kozieł)

Opracowane w ramach projektu RAWAT karabinki w układzie bezkolbo-
wym (tzw. bull-pup) rodziny MSBS-5,56B (od góry): karabinek standar-
dowy (podstawowy), subkarabinek, karabinek wyborowy, karabinek 
maszynowy i karabinek z granatnikiem podwieszanym kalibru 40  mm  

(fot. Fabryka Broni „Łucznik” –Radom Sp. z o.o.)
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5,56 MM KARABINEK  
REPREZENTACYJNY MSBS-5,56R

5,56 mm karabinek reprezentacyjny MSBS-5,56R to wyspecjalizowana odmiana karabinka stan-
dardowego (podstawowego) MSBS GROT. Został opracowany przez Fabrykę Broni „Łucznik”‒Radom 
Sp. z o.o. i Instytut Techniki Uzbrojenia WML WAT w ścisłej współpracy z Dowództwem Garnizonu 
Warszawa. Broń powstała z myślą o zastąpieniu w pododdziałach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych  RP 
ponad 70-letnich rosyjskich 7,62 mm karabinków wz. 1945 SKS. 

Pierwsze modele MSBS-5,56R zaprezentowano pu-
blicznie podczas otwarcia nowej siedziby Fabryki Broni 
w Radomiu 1.07.2014 r. Po testach broni w Batalionie 
Reprezentacyjnym Wojska Polskiego i wszechstronnych 
badaniach 23.03.2016 r. podpisano umowę na dostawę 
pilotażowej partii karabinków. Pierwsza oficjalna uroczy-
stość państwowa z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej 
WP wyposażonej w karabinki MSBS-5,56R miała miejsce 
3.05.2016 r. w Warszawie podczas obchodów 225-lecia 
uchwalenia Konstytucji 3  Maja. MSBS-R różni się od kon-
strukcji bazowej wieloma rozwiązaniami upodabniającymi go do karabinka SKS. Zastosowano bowiem 
dłuższą lufę, stałą kolbę plastikową (ze wzmocnioną stopką), wydłużone łoże oraz krótki magazynek 
10-nabojowy. Broń pozbawiono „automatyki” (poprzez usunięcie węzła gazowego), a w obszarze komory 
nabojowej umieszczono ogranicznik, który uniemożliwia oddanie strzału amunicją „ostrą” (broń przy-
stosowano do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, co wymusza jej ręczne przeładowanie). 

W wyniku wykorzystania unikalnej cechy systemu MSBS-5,56, tj. modułowości konstrukcji, kara-
binek reprezentacyjny można bez trudu przekształcić w karabinek standardowy. MSBS-5,56R uzyskał 
świadectwo rejestracji przemysłowego wzoru wspólnotowego o nr. 002482257-0001. Podczas XXII 
Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2014 r. karabinek reprezentacyjny 
otrzymał Wyróżnienie Specjalne Ministra Obrony Narodowej.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne MSB S-5,56R: kaliber – 5,56 mm, rodzaj naboju – pośredni 
5,56 × 45 mm typu NATO, masa broni bez magazynka – 3,69 kg, masa magazynka niezaładowanego – 
0,115 kg, masa broni z nożem-bagnetem i magazynkiem – 3,8 kg, długość broni z bagnetem – 1145 mm, 
długość broni – 990 mm, długość lufy – 508 mm, liczba bruzd – 6, skok bruzd – 178 mm, pojemność 
magazynka – 10 nabojów.
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Podchorążowie pododdziału 
reprezentacyjnego Wojskowej 
Akademii Technicznej wyposażeni 
w karabinki MSBS-5,56R uświet-
nili uroczystość zakończenia 
XXII Międzynarodowego Salonu 
Przemysłu Obronnego w Kielcach  
(fot. Marcin Gałuszkiewicz)

5,56 mm karabinek reprezentacyjny MSBS-5,56R  
(z prawej i lewej strony)  

(fot. Fabryka Broni „Łucznik”–Radom Sp. z o.o.)

Żołnierze Warty Honorowej Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego 
z MSBS-5,56R przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie  

(fot. Ryszard Woźniak)



– 103 –

STANOWISKO LABORATORYJNE  
DO DOŚWIADCZALNEGO BADANIA DZIAŁANIA  
MECHANIZMÓW KARABINKA DZIAŁAJĄCEGO  

NA ZASADZIE ODPROWADZENIA GAZÓW

Stanowisko laboratoryjne do doświadczalnego badania funkcjonowania mechanizmów karabinka 
działającego na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie zo-
stało zaprojektowane, wykonane oraz przetestowane przez zespół pracowników z Instytutu Techniki 
Uzbrojenia WML WAT i Fabryki Broni „Łucznik”‒Radom Sp. z o.o. w ramach projektu rozwojowego 
nr OR00 0010 04 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W skład badanego układu wchodzi: zespół miotający lufowy kalibru 5,56 mm (dostosowany do 5,56 × 45 mm 
naboju pośredniego typu NATO), węzeł gazowy (montowany na lufie), zespół suwadła oraz podstawa.

Stanowisko, znajdujące się w Laboratorium Systemów Uzbrojenia Zakładu Broni i Amuni-
cji, umożliwia rejestrację ciśnienia gazów prochowych wewnątrz przewodu lufy na wysokości 
otworu gazowego, jak również ciśnienia gazów prochowych w komorze gazowej przed tło-
kiem, z jednoczesną rejestracją chwili wylotu pocisku z lufy. Dzięki temu można wyzna-
czyć rzeczywisty impuls ciśnienia gazów w przewodzie lufy na drodze od otworu gazowego 
do wylotu lufy oraz w komorze gazowej na odcinku skoku (drogi roboczej) tłoka gazowego.

Zastosowanie wymiennych dysz, regulujących intensywność dopływu gazów prochowych do komory 
gazowej nad tłok, oraz regulowanej skokowo objętości komory gazowej nad tłokiem umożliwia drogą 
doświadczalną wyznaczenie zależności obliczeniowych pomiędzy geometrycznymi parametrami przepły-
wu gazu w węźle gazowym a wartością (poziomem) energii rozporządzalnej przekazanej na tłok gazowy. 
Jednocześnie można w ten sposób wyznaczyć wartości współczynników sprawności termodynamicznej 
i sprawności mechanicznej węzła gazowego. Stanowisko badawcze jest chronione patentem nr PL 221 029.
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Elementy wymienne układu: 1 – przyrząd do montażu 
i demontażu zderzaków tłoka gazowego, 2 – zespoły masy 
odrzutowej z odbłyśnikiem, 3 – podzespół prowadników ze 
sprężynami powrotnymi, 4 – dysze wymienne, 5 – pierścienie 
odległościowe tłoka gazowego, 6 – zespoły tłoka zaporowego 
z wyciągiem, 7 – lufy długości: a – 250 mm, b – 305 mm,  
c – 406 mm, d – 508 mm, 8 – zespół jarzma czujnika (sy-
gnalizatora) wylotu z osłoną, 9 – cylindry gazowe, 10 – tłoki 
gazowe, 11 – sprężyste pierścienie uszczelniające, 12 – nakrętka 
blokująca cylindra gazowego, 13 – wkrętki upustowe regulatora 
gazu, 14 – zderzaki tłoka, 15 – zespół komory z masą odrzutową 
i urządzeniem powrotnym, 16 – przyrząd do montażu i de-
montażu pierścieni odległościowych tłoka (fot. Jacek Kijewski)

Układ badany stanowiska laboratoryjnego: 1  – 
podstawa, 2 – zespół jarzma czujnika (sygnaliza-
tora) wylotu z osłoną, 3 – czujnik (sygnalizator) 
wylotu 5CP500, 4 – zespół komory z masą 
odrzutową i urządzeniem powrotnym, 5 – zespół 
lufy, 6 – czujnik ciśnienia w lufie na wysokości 
otworu gazowego, 7 – czujnik ciśnienia w komorze 
gazowej, 8 – laserowy czujnik przemieszczenia 
LD 1605-200 zamontowany na zespole podstawy 
czujnika, 9 – uniwersalny przyrząd balistyczny 

(UPB-1M) (fot. Jacek Kijewski)

Patent Nr PL 221 029
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TEORETYCZNE TABELE STRZELNICZE  
DLA ZMODERNIZOWANEJ AMUNICJI  

ODŁAMKOWO-BURZĄCEJ WYSTRZELIWANEJ  
ZE 120 MM ARMATOMOŹDZIERZA  

SAMOBIEŻNEGO „RAK”
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120 mm armatomoździerz 
samobieżny „RAK” wraz 
z nabojem  
(fot. J. Kijewski)

Instytut Techniki Uzbrojenia WML WAT od wielu lat specjalizuje się w opracowy-
waniu tabel strzelniczych wraz z tabelami pomocniczymi dla nowo opracowywanej lub 
zmodernizowanej amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Wykonano m.in. we współpracy 
z WB Electronics S.A. z Ożarowa Mazowieckiego teoretyczne tabele strzelnicze dla 
120 mm zmodernizowanej amunicji moździerzowej odłamkowo-burzącej wystrzeliwa-
nej z najnowszego polskiego armatomoździerza samobieżnego „RAK” kalibru 120 mm  
(dla zakresów kątów podniesienia lufy od 0 do 85o).

W celu opracowania tabel wykorzystano program komputerowy PRODAS V3 Main 
Analysis Package, funkcjonujący w Instytucie Techniki Uzbrojenia (nr licencji AT-610A), 
a także niezbędne dane, w tym m.in. charakterystyki gabarytowo-masowe naboju oraz 
wartości prędkości początkowych pocisku dla sześciu ładunków miotających.

Teoretyczne tabele strzelnicze były weryfikowane podczas badań poligonowych 
broni i amunicji prowadzonych przez Hutę Stalowa Wola S.A. (producenta 120 mm 
armatomoździerza samobieżnego RAK) i WB Electronics S.A. (producenta systemu 
kierowania ogniem do armatomoździerza), przy udziale Zarządu Wojsk Rakietowych 
i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił  
Zbrojnych (gestora na przedmiotowy sprzęt wojskowy).
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ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM  
DOWODZENIA I KIEROWANIA OGNIEM  

DO 152 MM ARMATOHAUBICY  
SAMOBIEŻNEJ WZ. 1977 „DANA”

Zautomatyzowany System Dowodzenia i Kierowania Ogniem (ZSDiKO) do 152 mm armatohaubicy 
samobieżnej wz. 1977 DANA został opracowany w 2007 r. w ramach projektu celowego nr 227 (dofi-
nansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) przez zespół pracowników z Instytutu 
Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT oraz WB Electronics S.A. 
z Ożarowa Mazowieckiego – producenta systemu. Obecnie ZSDiKO jest użytkowany przez Wojska 
Rakietowe i Artylerii Sił Zbrojnych RP.

UZBROJENIE

Przykładowa struktura dywizjonu artylerii wsparcia ogólnego wyposażonego w ZZKO TOPAZ  
(trzy baterie armatohaubic samobieżnych wz. 1977 DANA kalibru 152 mm) (fot. WB Electronics S.A.)

152 mm armatohaubica samobieżna wz. 1977 DANA (fot. Jacek Kijewski)

ZSDiKO to system o stan-
dardach NATO spełniający wy-
magania polskiej armii zarówno  
pod kątem pożądanych parame-
trów taktyczno-techniczno-eks-
ploatacyjnych, jak i zastosowa-
nych procesów technologicznych. 
Jest kompatybilny pod względem 
taktycznym i dowodzenia z ist-
niejącym już Zautomatyzowa-
nym Zestawem Kierowania 
Ogniem (ZZKO) TOPAZ do 
122 mm haubicy samobieżnej 
2S1 GOŹDZIK. W konstrukcji 
systemu uwzględniono treść 
porozumień standaryzacyjnych 
STANAG 4537 i STANAG 5500 
oraz wykorzystano nowoczesne 

osiągnięcia światowe w przedmiotowej dziedzinie, profesjonalny sprzęt komputerowy w wykonaniu 
militarnym, łączność cyfrową, a także inne najnowsze urządzenia elektroniczne, w tym m.in.: do 
określenia położenia w terenie (INS) i do pomiarów wielkości balistycznych pocisków na torze lotu.
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STANOWISKO LABORATORYJNE  
DO DOŚWIADCZALNEGO BADANIA  

PARAMETRÓW ODRZUTU I PODRZUTU  
BRONI STRZELECKIEJ
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Gotowe do strzelania stanowisko w konfiguracji do pomiaru drogi 
odrzutu i przyspieszeń działających na broń (fot. Jacek Kijewski)

Patent Nr PL 222 266
Stanowisko przygotowane do pomiaru parametrów podrzutu broni  

(fot. Jacek Kijewski)

Tylna część stanowiska przygotowanego do pomiaru siły odrzutu broni 
(fot. Jacek Kijewski)

Stanowisko laboratoryjne do doświadczalnego 
badania parametrów odrzutu i podrzutu broni 
strzeleckiej zostało zaprojektowane, wykonane oraz 
przetestowane przez zespół pracowników Instytutu 
Techniki Uzbrojenia WML WAT i Fabryki Broni 
„Łucznik”‒Radom Sp. z o.o. w ramach projektu 
rozwojowego nr OR00 0010 04 pt. Opracowanie, 
wykonanie oraz badania konstrukcyjno-technolo-
giczne karabinków standardowych (podstawowych) 
modułowego systemu broni strzeleckiej kalibru 
5,56 mm dla Sił Zbrojnych RP, finansowanego 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stanowisko, znajdujące się w Laboratorium 
Systemów Uzbrojenia Zakładu Broni i Amunicji, 
służy do pomiaru parametrów związanych z reakcją 
na strzał karabinków Modułowego Systemu Broni 
Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) zbudo-
wanych w układzie klasycznym (tzw. kolbowym) 
i bezkolbowym (tzw. bull-pup) oraz innych wzo-
rów broni o zbliżonych gabarytach. Mierzone są  
zwłaszcza: droga odrzutu (w zakresie co najmniej 
100 mm), przyspieszenia broni (w zakresie co naj-
mniej ±3000 g), siła odrzutu (w zakresie co najmniej 
3 kN) i kąt podrzutu (w zakresie co najmniej 35°).

Stanowisko badaw-
cze do badań parame-
trów odrzutu i/lub pod-
rzutu broni strzeleckiej 
jest chronione patentem 
nr PL 222 266.
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STANOWISKO TYP 5,56B DO BADAŃ  
WĘZŁA GAZOWEGO BRONI KALIBRU 5,56 MM

Stanowisko badawcze Typ 5,56B do badań węzła gazowego broni kalibru 5,56 mm zostało zapro-
jektowane, wykonane i przetestowane przez zespół pracowników z Instytutu Techniki Uzbrojenia 
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT i Fabryki Broni „Łucznik”‒Radom Sp. z o.o. 
w ramach projektu badawczego 0 T00B 029 24 pt. Analiza i synteza konstrukcyjno-balistyczna oraz 
badania dynamiczne broni strzeleckiej zbudowanej w układzie bezkolbowym, finansowanego przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Stanowisko, działające w Laboratorium Systemów Uzbrojenia Zakładu Broni i Amunicji, zawiera 
dwa podstawowe zespoły: lufowy układ miotający kalibru 5,56 mm (dostosowany do 5,56 × 45 mm 
amunicji pośredniej), wyposażony m.in. w gniazda pod czujniki ciśnienia i urządzenia dodatkowe, 

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
Instytut Techniki Uzbrojenia 

Ryszard Woźniak 
tel. 261 839 377 

e-mail: ryszard.wozniak@wat.edu.pl

UZBROJENIE

Przekrój fragmentu stanowiska typ 5,56B (podstawowe elementy): 1 – sprężyna powrotna, 2 – suwadło, 
3 – nakładka, 4 – rura gazowa, 5 – tłoczysko tłoka nastawnego, 6 – przeciwnakrętka tłoka gazowego, 
7 – tuleja-cylinder komory gazowej, 8 – tłok gazowy nastawny, 9 – zaślepka, 10 – korpus komory gazowej, 
11 – nakrętka, 12 – łącznik, 13 – obsada czujnika, 14 – czujnik ciśnienia 4QP2000, 15 – lufa, 16 – dysza 
wymienna, 17 – kołek ustalający cylindra komory gazowej, 18 – łoże z wybraniem pod obsadę czujnika, 

19 – obsada czujnika ciśnienia, 20 – czujnik ciśnienia 4QP6000 (rys. Ryszard Woźniak)

Patent Nr PL 217 155

Stanowisko badawcze Typ 5,56B: 1 – obiekt badań na stanowisku, 
2 – elektrospust, 3 – podstawa z uchwytami mocującymi broń  

(fot. Jacek Kijewski)

zestaw narzędzi i elementów wymiennych oraz 
zestaw rejestrująco-archiwizujący. 

Na stanowisku badawczym Typ 5,56B można 
dokonywać pomiaru ciśnień w czterech miejscach: 
w stożku przejściowym komory nabojowej – pkn, 
w części prowadzącej przewodu lufy na wysokości 
otworu gazowego – pko, w komorze gazowej – pkgaz 
i na wylocie lufy – pwyl, w zależności od objętości 
Wkgaz komory gazowej i pola powierzchni przekro-
ju poprzecznego Sogaz otworu gazowego (poprzez 
wymianę dysz o różnych kształtach i średnicach). 
Ponadto stanowisko umożliwia dokonywanie po-
miaru drogi lsuw suwadła.

Stanowisko badawcze Typ 5,56B jest chronione 
patentem nr PL 217 155.
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5,56 MM KARABINEK STANDARDOWY  
W UKŁADZIE KLASYCZNYM MSBS GROT

Karabinek standardowy (podstawowy) w układzie klasycznym MSBS GROT został opracowany przez 
Instytut Techniki Uzbrojenia WML WAT oraz Fabrykę Broni „Łucznik”‒Radom Sp. z o.o. (producenta 
broni) jako następca karabinków rodziny AKM i BERYL. Bazą konstrukcji był opracowany w 2011 r. 
demonstrator technologii, który następnie został gruntownie przeprojektowany w ramach projektu 
badawczo-rozwojowego i wdrożeniowego pn. „MSBS” (2011-2018) pod kątem zapewnienia broni 
wysokiej niezawodności działania i ergonomii. Równolegle do broni opracowano 40 mm modułowy 
granatnik podwieszany oraz nóż-bagnet. W 2014 r. karabinek poddano badaniom certyfikacyjnym, 
a w listopadzie 2017 r. zakończono jego badania państwowe. Karabinek był intensywnie testowany 
w jednostkach różnych rodzajów wojsk. 5.09.2017 r. podpisano pierwszą umowę na dostawy do Sił 
Zbrojnych 53 tys. karabinków, a 30.11.2017 r. przed pomnikiem komendanta głównego Związku 
Walki Zbrojnej i Armii Krajowej gen. dyw. Stefana Roweckiego ps. „Grot” w Warszawie odbyło się 
symboliczne przekazanie – przez weteranów Armii Krajowej – żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej 
(WOT) pierwszej partii karabinków MSBS GROT C16 FB M1 (w wersji A0). 15.12.2017 r. fabryka broni 
dostarczyła WOT pierwszą partię 1000 sztuk karabinków MSBS GROT (w wersji A0), rozpoczynając 
proces ich wdrażania do wojsk. Do końca I kwartału 2021 r. Wojsko Polskie miało w swoim uzbrojeniu 
około 44 tysiące karabinków. W kolejnej umowie z MON zagwarantowano dostawę 26 tys. karabinków.
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Karabinek standardowy MSBS-GROT w wersji A2 – strona prawa (fot. Fabryka Broni „Łucznik”–Radom Sp. z o.o.)

Karabinek standardowy MSBS-GROT w wersji A2 – strona lewa (fot. Fabryka Broni „Łucznik”–Radom Sp. z o.o.)
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UZBROJENIE

Karabinek standardowy MSBS-GROT w wersji A0  
(fot. Fabryka Broni „Łucznik”–Radom Sp. z o.o.)

Przykładowe patentyDyplom Defendera

Karabinek standardowy MSBS-GROT w wersji A2  
(fot. Fabryka Broni „Łucznik”–Radom Sp. z o.o.)

MSBS GROT jest konsekwentnie udoskonalany, 
a obecnie do wojsk jest dostarczany karabinek 
w wersji A2. Zastosowane w MSBS GROT roz-
wiązania są chronione pięcioma patentami o nr.: 
PL 215 007, PL 215 027, PL 215 028, PL 224 968 
i PL 227 014 oraz 30 przemysłowymi wzorami 
wspólnotowymi.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne karabinka 
standardowego (podstawowego) w MSBS GROT 
w wersji A0 i A1: kaliber – 5,56 mm; amunicja – 
pośrednia 5,56 × 45 mm typu NATO; masa broni 
z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, jedną 
szyną 3-slotową, bez magazynka – 3,65 kg; masa 
broni z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, 
jedną szyną 3-slotową, załadowanym magazynkiem 
30-nabojowym – 4,15 kg; długość broni z kolbą te-
leskopową rozłożoną, zsuniętą – 902 mm; szerokość 
broni – 85 mm; wysokość broni bez magazynka, 
z rozłożonymi mechanicznymi przyrządami celow-
niczymi – 240 mm; długość lufy – 406 mm (około 
16 cali); liczba bruzd – 6; skok bruzd – 228 mm; 
długość linii celowniczej – 400 mm; minimalna 
prędkość wylotowa pocisku – 870 m/s; pojemność 
magazynka – 30 szt.; donośność skuteczna – 500 m; szybkostrzelność teoretyczna – 700÷900 strz./
min; trwałość (żywotność) minimalna – 10 000 strz.; skupienie pocisków na 100 metrach – 150 mm; 
zasada działania – odprowadzenie części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie; rodzaj ognia 
– pojedynczy i ciągły; przyrządy celownicze – mechaniczne lub optoelektroniczne.
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7,62 × 51 MM SAMOPOWTARZALNY  
KARABIN WYBOROWY MSBS-GROT 7,62N

MSBS-GROT 7,62N, strzelający nabojem karabinowym NATO, został opracowany z myślą o zastą-
pieniu w Siłach Zbrojnych RP wyeksploatowanych już rosyjskich karabinów wyborowych SWD. Jest 
to całkowicie polska oryginalna konstrukcja, będąca efektem współpracy Fabryki Broni „Łucznik”‒
Radom Sp. z o.o. i Instytutu Techniki Uzbrojenia WML WAT. Mimo że nazwa nawiązuje do karabinka 
standardowego MSBS-GROT, jest to nowy jakościowo produkt, w którym z jednej strony wykorzy-
stano wszystkie najlepsze cechy MSBS-a, tj.: bezpieczeństwo i niezawodność działania, modułowość, 
ergonomię i estetykę techniczną, a z drugiej zastosowano oryginalne rozwiązania, charakterystyczne 
dla współczesnej broni wyborowej typu karabin samopowtarzalny. 

Karabin występuje w dwóch wersjach: z lufą długości 508 mm (z przeznaczeniem dla pododdziałów 
zmechanizowanych) oraz 406 mm (dla pododdziałów desantowych). Ogólny schemat konstrukcyjny 
broni bazuje na Modułowym Systemie Broni Strzeleckiej, a rozmieszczenie manipulatorów w karabinie 
(tj. przełącznika rodzaju ognia ‒ bezpiecznika, zaczepu suwadła, zatrzasku magazynka i rękojeści na-
pinacza) jest podobne jak w MSBS-GROT, co stanowi jego atut i pozytywnie wpływa na szybki proces 
wyszkolenia żołnierzy. Zachowano również możliwość wymiany zespołu lufy na poziomie samego 
użytkownika, przekonfigurowania broni dla strzelców prawo- i leworęcznych (odwracalny system 
wyrzucania łusek na prawą i lewą stronę) oraz zamienność modułów (kolby, łoża itp.). 
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Karabiny wyborowe MSBS-GROT 7,62N z prawej i lewej strony (fot. Fabryka Broni „Łucznik”–Radom Sp. z o.o.)
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Karabiny są chronione dwoma świadectwami 
rejestracji przemysłowych wzorów wspólnoto-
wych o nr. 005287141-0001 i 005287141-0002, 
natomiast rozwiązania zastosowane w czterech 
wariantach kolb broni są chronione świadectwem 
rejestracji przemysłowego wzoru wspólnotowego 
o nr. 006565230-0001. 

Podczas XXVII Międzynarodowego Sa-
lonu Przemysłu Obronnego w 2019 r. kara-
bin MSBS-GROT 7,62N uzyskał Wyróżnienie  
Specjalne Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wyróżnienie Specjalne Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

Wyróżnienie Lider Bezpieczeństwa Państwa

Podstawowe dane taktyczno-techniczne ka-
rabinów wyborowych MSBS-GROT 7,62 z lufą 
długości 406 mm i 508 mm (różnice w nawia-
sie): kaliber – 7,62 mm; amunicja – karabinowa 
7,62 × 51 mm NATO, 0.308 Win.; masa broni 
bez magazynka – 4,5 kg (5,1 kg); długość broni 
z kolbą: wsuniętą – 968 mm (1 113 mm), zsunię-
tą – 748 mm (1 073 mm); prędkość początkowa 
pocisku – 725 m/s (742 m/s); energia początkowa 
pocisku – 3 153 J (3 303 J); zasięg skuteczny – 900 m 
(1000 m); zasada działania – odprowadzenie części 
gazów prochowych przez boczny otwór w lufie; 
rodzaj ognia – pojedynczy; mechanizm spusto-
wo-uderzeniowy – typu kurkowego; bezpiecznik 
– nastawny; przyrządy celownicze – mechaniczne 
lub optoelektroniczne; pojemność magazynka –  
10, 20 lub 25 nabojów.

UZBROJENIE
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MODUŁOWY GRANATNIK  
PODWIESZANY MSBS-5,56

Modułowy granatnik podwieszany kalibru 40 mm – przyłączany do karabinka standardowego 
systemu MSBS-5,56 za pośrednictwem łoża – został opracowany przez zespół konstruktorów z Fa-
bryki Broni „Łucznik”‒Radom Sp. z o.o. i Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, 
Uzbrojenia i Lotnictwa WAT. Jego docelową wersję zoptymalizowano w ramach projektu rozwojowego 
nr O ROB 0034 03 001, współfinasowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Granatnik 
dobrze dopasowuje się do bryły karabinka standardowego zbudowanego zarówno w kolbowym, jak 
i bezkolbowym układzie konstrukcyjnym, zapewnia wysoką ergonomię i funkcjonalność, a także 
umożliwia opracowanie w przyszłości samodzielnej wersji granatnika. W połowie listopada 2017 r. 
uzyskał pozytywny wynik badań kwalifikacyjnych, a od 2018 r. jest przygotowany do produkcji seryjnej 
w Fabryce Broni „Łucznik”‒Radom. 

Granatnik to broń indywidualna, nieautomatyczna, jednostrzałowa, przeznaczona m.in. do: zwalczania 
i obezwładniania siły żywej, niszczenia urządzeń technicznych, budynków, środków ogniowych, pojaz-
dów lekko opancerzonych, stawiania zasłon dymnych, oświetlania terenu itp. na odległościach od 50 do 
400 m. Do broni stosowane są naboje granatnikowe 40 x 46 mm (LV) produkcji krajowej lub zagranicznej.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne granatnika podwieszanego: kaliber broni – 40 mm; masa 
broni – około 1,5 kg; wymiary granatnika z celownikiem mechanicznym: długość – 295 mm, szero-
kość – 92 mm, wysokość – 142 mm; długość lufy – 200 mm; skok bruzd – 1200 mm; liczba bruzd – 6; 
prędkość początkowa pocisku – około 75 m/s; donośność skuteczna pocisku – 350÷400 m; szybko-
strzelność praktyczna – 5÷7 strz./min.
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40 mm granatnik podwieszany odłączony od karabinka  
(fot. Fabryka Broni „Łucznik”–Radom Sp. z o.o.)

5,56 mm karabinek standardowy MSBS-5,56B z 40 mm modułowym granatnikiem podwieszanym  
(fot. Fabryka Broni „Łucznik”–Radom Sp. z o.o.)

Granatnik podwieszony do karabinka standardowego w pozycji do 
załadowania naboju (fot. Fabryka Broni „Łucznik”–Radom Sp. z o.o.)
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5,56 MM KARABINEK STANDARDOWY  
W UKŁADZIE BEZKOLBOWYM MSBS-5,56B

Karabinek standardowy (podstawowy) w bezkolbowym układzie konstrukcyjnym (tzw. bull-pup) 
MSBS-5,56B został opracowany przez Instytut Techniki Uzbrojenia WML WAT oraz Fabrykę Broni 
„Łucznik”‒Radom Sp. z o.o. (producenta broni) w ramach projektu rozwojowego Nr O ROB 0034 03 001 
pt. Opracowanie, wykonanie oraz badania konstrukcyjno-technologiczne Modułowego Systemu Broni Strze-
leckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Cechą szczególną broni jest brak kolby, a jej funkcję spełnia komora zamkowa zakończona trze-
wikiem. Ponadto magazynek nabojowy usytuowano za chwytem pistoletowym i komorą spustową. 
Środek masy karabinka znajduje się nad chwytem pistoletowym, co powoduje m.in., że broń odznacza 
się bardzo dobrą manewrowością ruchową, pozwalającą na szybkie przeniesienie ognia z celu na cel. 
W związku z tym może stanowić uzbrojenie jednostek zmechanizowanych, powietrznodesantowych, 
załóg sprzętu ciężkiego i kierowców. Do karabinka można przyłączać 40 mm modułowy granatnik 
podwieszany, a także nóż-bagnet i odrzutnik do strzelania amunicją ćwiczebną (ślepą).

W styczniu 2021 r. broń uzyskała pozytywny wynik badań państwowych, a orzeczenia z tych badań 
zatwierdził szef Inspektoratu Uzbrojenia MON. Jest to kolejny element systemu MSBS-5,56 gotowy 
do wdrożenia do Sił Zbrojnych RP.

UZBROJENIE

Karabinek standardowy (podstawowy) w bezkolbowym układzie kon-
strukcyjnym MSBS-5,56B (rys. Fabryka Broni „Łucznik”–Radom Sp. z o.o.)

Karabinek standardowy w układzie bezkolbowym MSBS-5,56B  
(fot. Fabryka Broni „Łucznik”–Radom Sp. z o.o.)

Podstawowe dane taktyczno-techniczne kara-
binka standardowego (podstawowego) w układzie 
bezkolbowym MSBS-5,56B: kaliber – 5,56 mm; 
amunicja – pośrednia 5,56 × 45 mm typu NATO; 
masa broni z: mechanicznymi przyrządami celow-
niczymi, jedną szyną 3-slotową, bez magazynka 
– 3,60 kg; masa broni z: mechanicznymi przyrzą-
dami celowniczymi, jedną szyną 3-slotową, zała-
dowanym magazynkiem 30-nabojowym – 4,10 kg; 
długość broni – 670 mm; szerokość broni – 85 mm; 
wysokość broni bez magazynka, z rozłożonymi 
mechanicznymi przyrządami celowniczymi – 
255 mm; długość lufy – 406 mm (około 16 cali); 
liczba bruzd – 6; skok bruzd – 228 mm; długość 
linii celowniczej – 330 mm; minimalna prędkość 
wylotowa pocisku – 870 m/s; pojemność maga-
zynka – 30 szt.; donośność skuteczna – 500 m; 
szybkostrzelność teoretyczna – 700÷900 strz./min; 
trwałość (żywotność) minimalna – 10 000 strz.; 
skupienie pocisków na 100 metrach – 150 mm; 
zasada działania – odprowadzenie części gazów 
prochowych przez boczny otwór w lufie; rodzaj 
ognia – pojedynczy i ciągły; bezpiecznik – na-
stawny; przyrządy celownicze – mechaniczne lub 
optoelektroniczne.



– 114 –

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
Instytut Techniki Uzbrojenia 

Ryszard Woźniak 
tel. 261 839 377 

e-mail: ryszard.wozniak@wat.edu.pl

5,56 MM SUBKARABINEK  
W UKŁADZIE KLASYCZNYM MSBS-5,56K

Subkarabinek w kolbowym układzie konstrukcyjnym MSBS-5,56K jest dziełem naukowców, 
konstruktorów i technologów z Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbroje-
nia i Lotnictwa WAT oraz Fabryki Broni „Łucznik”‒Radom Sp. z o.o. (producenta broni). Powstał 
w ramach projektu rozwojowego Nr O ROB 0034 03 001 pt. Opracowanie, wykonanie oraz badania 
konstrukcyjno-technologiczne Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) 
współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Subarabinek jest „skróconą” odmianą 5,56 mm karabinka standardowego (podstawowego) MSBS 
GROT, w której zastosowano lufę o długości 264 mm. Dzięki temu broń jest bardzo kompaktowa, co 
sprawia, że doskonale nadaje się do walki w ciasnych przestrzeniach.

W styczniu 2021 r. broń uzyskała pozytywny wynik badań państwowych, a orzeczenia z tych badań 
zatwierdził szef Inspektoratu Uzbrojenia MON. Jest więc kolejnym elementem systemu MSBS-5,56 
gotowym do wdrożenia w Siłach Zbrojnych RP.
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Subkarabinek w układzie klasycznym  
(fot. Fabryka Broni „Łucznik”–Radom Sp. z o.o.)

Podstawowe dane taktyczno-techniczne subkara-
binka w układzie klasycznym MSBS-5,56K: kaliber 
– 5,56 mm; amunicja – pośrednia 5,56 x 45 mm 
typu NATO; masa broni z: mechanicznymi przy-
rządami celowniczymi, jedną szyną 3-slotową, bez 
magazynka – 3,40 kg; masa broni z: mechanicznymi 
przyrządami celowniczymi, jedną szyną 3-slotową, 
załadowanym magazynkiem 30-nabojowym – 3,90 kg; 
długość broni z kolbą teleskopową rozłożoną, 
zsuniętą – 718 mm; szerokość broni – 85 mm; 
wysokość broni bez magazynka, z rozłożonymi 
mechanicznymi przyrządami celowniczymi – 
240 mm; długość lufy – 265 mm (około 10,5 cala); 
liczba bruzd – 6; skok bruzd – 228 mm; długość  
linii celowniczej – 400 mm; mini- 
malna prędkość wylotowa poci-
sku – 760 m/s; pojemność maga-
zynka – 30 szt.; donośność sku-
teczna – 350 m; szybkostrzelność 
teoretyczna – 700÷900 strz./min; 
trwałość (żywotność) minimalna – 
10 000 strz.; skupienie pocisków na  
100 metrach – 180 mm; zasada dzia-
łania – odprowadzenie części gazów 
prochowych przez boczny otwór 
w lufie; rodzaj ognia – pojedynczy 
i ciągły; bezpiecznik – nastawny; 
przyrządy celownicze – mechaniczne 
lub optoelektroniczne.

Subkarabinek w układzie klasycznym  
(fot. Fabryka Broni „Łucznik”–Radom Sp. z o.o.)
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BADANIA STRZELNIC GARNIZONOWYCH

Od 1999 r. w Instytucie Techniki Uzbrojenia WML WAT funkcjonuje nieetatowy Zespół Ekspercki 
powołany do przeprowadzania strzelań sprawdzających w zakresie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie, a także wykonywania ekspertyz 
technicznych strzelnic ćwiczebnych, bojowych i innych obiektów niebezpiecznych w zakresie bez-
pieczeństwa ich użytkowania. Zespół ten od 2002 r. działa na mocy „Upoważnień Ministra Obrony 
Narodowej”: początkowo – Nr 1/DI z dnia 26.09.2002 r.; Nr 3/DI z dnia 10.01.2005 r.; Nr 2 z dnia 
2.02.2010 r., Nr 57/MON z dnia 22.12.2014 r., a obecnie – nr 9/MON z dnia 4.02.2020 r. 

Na zamówienie: Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, 
a także organizacji myśliwskich, paramilitarnych i sportowych oraz właścicieli strzelnic prywatnych 
Zespół wykonuje prace naukowo-badawcze dotyczące m.in. zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania 
terenowych obiektów szkoleniowych, głównie strzelnic garnizonowych i poligonowych. 

Wyniki prac Zespołu były wielokrotnie prezentowane na międzynarodowych konferencjach uzbro-
jeniowych oraz publikowane w materiałach konferencyjnych. Ponadto zostały użyte m.in. do opraco-
wania dokumentów pt. Warunki techniczne, jakie powinny spełniać nowo projektowane i modernizowane 
strzelnice garnizonowe, które wykorzystano podczas opracowania na szczeblu Ministerstwa Obrony 
Narodowej, przy aktywnym udziale Zespołu Eksperckiego, stosownych Rozporządzeń Ministra Obrony 
Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe 
oraz ich usytuowanie. Pierwsze z tych rozporządzeń wydano 4 października 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 132, poz. 1479), a później je nowelizowano przy udziale Zespołu Eksperckiego. Zespół brał udział 
w pracach mających przygotować program MON Strzelnica w każdym powiecie.

UZBROJENIE

Strzelnica garnizonowa w Giżycku (fot. Jacek Kijewski)

Strzelnica kryta SG w Koszalinie (fot. Jacek Kijewski)

Strzelnica garnizonowa w Dęblinie (fot. Jacek Kijewski)

Ośrodek szkolenia poligonowego WSpec w Strzepczu (fot. Jacek Kijewski)
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MODUŁOWY SYSTEM BRONI STRZELECKIEJ  
KALIBRU 5,56 (MSBS-5,56)

Pomysł opracowania polskiego Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-
-5,56), który zastąpiłby w Wojsku Polskim konstrukcje bazujące na rosyjskim karabinku AK, powstał 
w Instytucie Techniki Uzbrojenia WML WAT na początku XXI wieku i od tego czasu był konse-
kwentnie realizowany przez Instytut w ścisłej współpracy z Fabryką Broni „Łucznik”‒Radom Sp. z o.o. 
Został poprzedzony obszernymi badaniami, prowadzonymi m.in. w ramach grantu nr 0 T00B 029 24  
pt. Analiza i synteza konstrukcyjno-balistyczna oraz badania dynamiczne broni strzeleckiej zbudowanej 
w układzie bezkolbowym. Wdrażając wnioski z tego grantu, w 2007 r. rozpoczęto realizację projektu 
rozwojowego nr O R00 0010 04 pt. Opracowanie, wykonanie oraz badania konstrukcyjno-techno-
logiczne karabinków standardowych (podstawowych) modułowego systemu broni strzeleckiej kalibru  
5,56 mm dla Sił Zbrojnych RP, którego wynikiem były dwa oryginalne demonstratory technologii (DT) 
karabinków standardowych, przy czym jeden był zbudowany w klasycznym (kolbowym) układzie 
konstrukcyjnym, a drugi – w bezkolbowym (tzw. bull-pup).

Badania DT obu karabinków wykazały, że są bezpieczne i działają poprawnie, więc mogą być bazą 
przyszłościowego Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej. W związku z tym od czerwca 2011 r. DT 
obu karabinków rozwijano w ramach dwóch projektów: badawczo-rozwojowego i wdrożeniowego pn. 
„MSBS” (finansowanego przez PHO ze środków MSP) oraz projektu rozwojowego nr O ROB 0034 03 
001 „RAWAT” pt. Opracowanie, wykonanie oraz badania konstrukcyjno-technologiczne Modułowego 
Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56), współfinansowanego przez NCBR. 

Wynikami dotychczasowych prac nad systemem MSBS-5,56 są m.in. wprowadzone do uzbrojenia Sił 
Zbrojnych RP: karabinek standardowy w układzie klasycznym MSBS GROT i karabinek reprezentacyjny 
MSBS-5,56R oraz gotowe do produkcji seryjnej – karabinek standardowy w układzie bezkolbowym 
i subkarabinek w układzie klasycznym. 

Nazwa MSBS jest chroniona prawnie w Polsce, Unii Europejskiej i USA. 
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Demonstratory technologii karabinków standardowych (podstawowych) MSBS-5,56 zbudowanych w układzie kolbowym  
– góra i bezkolbowym – dół (fot. Jacek Kijewski)
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UZBROJENIE

Podstawowa struktura MSBS-5,56: z lewej – MSBS-5,56B (od góry): subkarabinek, karabinek podstawowy (standardowy),  
karabinek-granatnik, karabinek maszynowy, karabinek wyborowy; z prawej – MSBS-5,56K (od góry): subkarabinek,  

karabinek podstawowy (standardowy), karabinek-granatnik, karabinek maszynowy, karabinek wyborowy  
(fot. Instytut Techniki Uzbrojenia WML WAT)
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RĘCZNY GRANAT ZACZEPNY  
WZ. 1989 (RGZ-89)

Ręczny granat zaczepny wz. 1989 (RGZ-89) został opracowany w latach 1987-1992 przez zespół 
pracowników Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Uzbrojenia Klasycznego WAT (obecnie Instytut 
Techniki Uzbrojenia WML) w celu zastąpienia przestarzałego rosyjskiego granatu RG-42, wywodzą-
cego się z okresu II wojny światowej i niespełniającego już wymogów pola walki. 

W porównaniu z poprzednikiem charakteryzuje się: prostszą konstrukcją, mniejszą masą oraz lepszy-
mi parametrami strefy rażenia. Granat ma plastikowy korpus, w którym zatopiono wkładkę odłamkową 
w postaci spirali z drutu duralowego ponacinanego od wewnętrznej strony. Korpus ma już uformowane 
gniazdo dla zapalnika i komorę na materiał wybuchowy (heksogen flegmatyzowany) zamykaną herme-
tycznie plastikowym denkiem. Ponadto w korpusie wykonano wzdłużne rowki ułatwiające chwytanie. 
Rozwiązania zastosowane w granacie są chronione dwoma patentami: nr PL 142 611 i PL 166 901.

RGZ-89 został przyjęty do uzbrojenia Wojska Polskiego w 1998 r., jednak w praktyce jego  
produkcja ruszyła dekadę później. Ze względu na szerokie zastosowanie – także w procesie szkolenia 
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Granat RGZ-89 (fot. Przemysław Kupidura)

– jest to podstawowy typ granatu  
produkowanego obecnie w kraju. 
Wraz z ręcznym granatem obronnym  
RGO-88 są jedynymi obecnie produ-
kowanymi w Polsce (przez Zakłady 
Metalowe „DEZAMET” S.A. w Nowej 
Dębie) granatami ręcznymi.

Podstawowa charakterystyka gra-
natu RGZ-89: przeznaczenie – rażenie 
siły żywej przeciwnika na małych 
odległościach (w natarciu); rodzaj 
działania rażącego – odłamkowe; typ 
fragmentacji – częściowo wymuszona; 
typ zapalnika – czasowy, ze zwłoką 
pirotechniczną UZRGM (lub UZGR); 
wysokość granatu: nieuzbrojonego 
– 88 mm, uzbrojonego w zapalnik 
UZRGM – 129 mm, UZGR – 115 mm; 
średnica granatu – 58 mm; masa 
granatu: nieuzbrojonego – 330 g, 
uzbrojonego – 380 g; masa materiału 
wybuchowego – 110 g; średnia masa 
odłamka – 0,13 g; średnia liczba 
odłamków – 700 szt.; średnia odległość 
rzutu granatem – 25-30 m; skutecz-
ny promień rażenia – 5 m; promień 
bezpieczeństwa – 25 m; czas działania 
zapalnika – 2,8-4,2 s. Ręczny granat zaczepny, wzór 1989 (fot. Jacek Kijewski)
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REWOLWERY „GWARD”

Rewolwery „Gward” kalibru 0,38 cala to jedyna tego typu broń opracowana w Polsce od podstaw. Jest 
dziełem konstruktorów z Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Uzbrojenia Klasycznego (obecnie Instytut 
Techniki Uzbrojenia WML WAT) oraz Kombinatu Maszyn Włókienniczych „Wifama” (producenta bro-
ni). Rewolwery w dwóch odmianach: z lufą krótką i z lufą długą były produkowane w latach 1994-1997.

„Gward” jest bronią nieautomatyczną, powtarzalną, przeznaczoną do samoobrony i walki na odległość 
do 50 m. Zastosowano w niej najpowszechniejszy układ konstrukcyjny, w którym lufa jest sztywno 
połączona ze szkieletem, a bębenek do ładowania i rozładowania jest odchylany w bok na lewą stronę. 
Wyciąganie łusek z bębenka odbywa się jednocześnie za pomocą ręcznego ekstraktora umieszczonego 
w osi bębenka. Przyrządy celownicze typu otwartego są wyregulowane do strzelania na odległość do 
25 m i składają się z prostokątnej muszki stałej oraz prostokątnej szczerbinki z możliwością regulacji 
bocznej. W broni zastosowano mechanizm spustowo-uderzeniowy podwójnego działania, który po 
naciśnięciu języka spustowego umożliwia napięcie (odchylenie) kurka i obrót bębenka, a następnie 
powrót kurka do położenia początkowego i odpalenie naboju.

Do strzelania są stosowane 0,38-calowe naboje rewolwerowe typu Special, które opracował zespół 
pracowników z Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Uzbrojenia Klasycznego oraz Zakładów Metalowych 
„Mesko” S.A. (obecnie MESKO S.A.).

Podstawowe dane taktyczno-techniczne rewolwerów „Gward” z lufą krótką i długą (różnice w na-
wiasie): masa broni – 1000 g (1200 g), długość broni – 197 mm (235 mm), wysokość broni – 136 mm, 
szerokość broni – 37 mm, długość lufy – 63,5 mm (101,6 mm), pojemność bębenka – 6 szt., długość 
linii celowniczej 110 mm (150 mm). UZBROJENIE

Rewolwery GWARD z lufą długą i krótką – strona lewa i prawa (fot. Jacek Kijewski)

Rewolwer w pozycji do załadowania nabojów  
(fot. Jacek Kijewski)

Polskie 0,38-calowe naboje rewolwerowe (od lewej): z pociskiem ołowia-
nym zaokrąglonym; z pociskiem półpłaszczowym; z pociskiem ołowianym 

typu WC; gazowy z ładunkiem CS (fot. Przemysław Kupidura)
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BEZOŁOWIOWE RDZENIE POCISKÓW  
PRASOWANE NA GORĄCO DO 9 × 19 MM  

NABOJÓW PISTOLETOWYCH PARABELLUM

Celem badań prowadzonych w Instytucie Techniki Uzbrojenia WML WAT było opracowanie – na 
bazie metalurgii proszków – sposobu prasowania rdzeni do pocisków 9 x 19 mm nabojów pistoletowych 
Parabellum z mieszanek proszkowych tak dobranych, aby masa rdzenia nie różniła się od dotychczas 
stosowanego. Ma to wyeliminować toksyczny ołów z procesu produkcji amunicji strzeleckiej poprzez 
wprowadzenie materiałów na bazie cyny i wolframu. Zastosowano mieszankę proszkową o składzie: 80% 
wolframu i 20% cyny. Proces prasowania przebiega w warunkach upłynnienia cyny w temperaturze 250°C 
w specjalnej matrycy w taki sposób, aby mieszanka proszkowa została wprowadzona do mosiężnego płasz-
cza pocisku. Dzięki temu, że materiał proszkowy jest w stanie półpłynnym, prasowanie może odbywać 
się pod niskim ciśnieniem, a zastosowanie mosiężnego płaszcza nie zmienia charakteru oddziaływania 
pocisku z przewodem lufy. Cykl prasowania wymaga wykonania następujących czynności:

– umieszczenia płaszcza w gnieździe w dolnej części matrycy;
– założenia na wystającą z gniazda cylindryczną część płaszcza górnej części matrycy ze stożkiem 

zasypowym;
– zasypania naważki proszkowej (masa naważki powinna być ważona razem z płaszczem);
– prasowania stemplem górnym na prasie mechanicznej lub hydraulicznej;
– wyjęcia zespołu górnej części matrycy wraz z płaszczem i zaprasowanym rdzeniem z gniazda 

dolnej części matrycy;
– wypchnięcia płaszcza z rdzeniem z górnej części matrycy.
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Przekrój pocisku  
(fot. Andrzej Dębski)

Schemat prasowania  
(rys. Andrzej Dębski)

Stempel
Matryca górna
Przekładka
Płaszcz
Matryca dolna

Grzałka

Matryca do prasowania  
(fot. Andrzej Dębski)

Mikrostruktura spieku  
(fot. Andrzej Dębski)
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TECHNOLOGIA WYTWARZANIA RDZENI  
DO PODKALIBROWYCH POCISKÓW  

PRZECIWPANCERNYCH Z WOLFRAMOWYCH  
SPIEKÓW CIĘŻKICH Z DODATKIEM RENU

W Instytucie Techniki Uzbrojenia WML WAT we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz –  
Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach opracowano proces technologiczny wytwarzania rdzeni do 
podkalibrowych pocisków przeciwpancernych z wolframowych spieków ciężkich nowej generacji zawie-
rających ren. Technologia ta bazuje na technice plazmowej sferoidyzacji proszku, który stanowi materiał 
wyjściowy w procesie produkcji rdzeni podkalibrowych. Otrzymany proszek zawiera takie pierwiastki 
jak: W, Re, Ni, Fe. W celu otrzymania metalicznego proszku renu opracowano dodatkowy proces tech-
nologiczny uzyskiwania tego metalu z krajowego związku renu, jakim jest nadrenian amonu (NH4ReO4).

UZBROJENIE

Mikrostruktura spieku 92W-5Re-3Ni wykonanego z zastosowaniem 
wysokotemperaturowego spiekania w piecu próżniowym  

(fot. Tomasz Majewski)

Rdzenie ze spieków ciężkich W-Re, W-Re-Ni oraz 
W-Re-Ni-Fe wykonywano technologią konwencjo-
nalną (spiekania w piecu próżniowym) i technologią 
spiekania rezystancyjnego (przepływem prądu elek-
trycznego bezpośrednio przez spiekany materiał). 
Na podstawie badań mikrostruktury i właściwości 
spieków wolframów wybrano właściwe parametry 
ich wytwarzania. W ramach prowadzonych ekspery-
mentów wykonano badania modelowe właściwości 
penetracyjnych rdzeni pocisków przeciwpancernych 
wytworzonych ze spieków W-Re-Ni oraz W-Re-Ni-
-Fe. Uzyskano wartość współczynnika penetracji 
zbliżoną do tej, jaka występuje w przypadku 
strzelania do przegród stalowych rdzeniami ze 
zubożonego uranu.

Cząstki mieszanki proszkowej W-Re-Ni po procesie sferoidyzacji  
(fot. Tomasz Majewski)

Obraz części wierzchołkowej krateru z fragmentami rdzenia wytwo-
rzonego z mieszanki proszkowej 77W-20Re-3Ni – widoczny efekt 

„samoostrzenia” rdzenia (fot. Tomasz Majewski)
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NOWA TECHNOLOGIA UTWARDZANIA  
PRZEWODÓW LUF BRONI STRZELECKIEJ

W latach 2009-2013 Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie: Instytut Techniki Uzbrojenia 
WML WAT, Instytut Mechaniki Precyzyjnej (obecnie wchodzący w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz), 
Fabryka Broni „Łucznik”‒Radom Sp. z o.o. zrealizowało rozwojowy projekt badawczy nr 0025/R/
T00/2009 pt. Badania materiałowo-technologiczne nad zastosowaniem nowych materiałów i ekologicz-
nych obróbek typu multiplex w wytwarzaniu luf broni strzeleckiej. Celem badań było wprowadzenie do 
produkcji luf zmian polegających na rezygnacji ze szkodliwej dla środowiska naturalnego technologii 
galwanicznego chromowania i w zamian zastosowanie nowoczesnej technologii łączącej obróbki ciepl-
no-chemiczne: ulepszanie cieplne, azotowanie/węgloazotowanie dyfuzyjne z głębokim wymrażaniem. 
Proponowane zmiany wymagają zastąpienia stali dotychczas stosowanych na lufy gatunkami bardziej 
podatnymi na obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną oraz o podwyższonej odporności na szoki cieplne, 
co przyniesie realne korzyści – podwyższy walory bojowe broni w zakresie trwałości i celności, a także 
poprawi konkurencyjność wyrobów krajowego producenta.
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Przekrój przewodu lufy wykonanej ze stali 38 HMJ-1.8509 po obróbce 
cieplno-chemicznej po badaniach trwałościowych polegających na wy-
strzeleniu 1000 szt. amunicji pośredniej 5,56 x 45 mm – widok na komorę 

nabojową (fot. Andrzej Dębski)

Parametry obróbki cieplno-chemicznej

Rodzaj procesu Atmosfera T [ºC] t [h] Grubość warstwy [µm] Materiał

Węgloazotowanie 50% NH3 + 50% endogaz. 570 2 16
38 HMJ
1,8509

Azotowanie NH3 570 4 20

Wymrażanie ciekły azot -180 12 –

Przekrój przewodu lufy wykonanej ze stali 38 HMJ-1.8509 po obróbce 
cieplno-chemicznej po badaniach trwałościowych polegających na wy-
strzeleniu 1000 szt. amunicji pośredniej 5,56 x 45 mm – widok na otwór 

gazowy (fot. Andrzej Dębski)
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IMPULSOWE ŹRÓDŁA PLAZMY I POLA  
ELEKTRYCZNEGO W ZAAWANSOWANYCH  

KONSTRUKCJACH AMUNICJI

W Instytucie Techniki Uzbrojenia WML WAT od 2018 r. realizowany jest grant badawczy MON 
nr GBMON/13-988/2018/WAT pt. Analiza możliwości wykorzystania impulsowych źródeł plazmy 
i pola elektrycznego w zaawansowanych konstrukcjach amunicji. W jego ramach wykonywane są dwa 
zadania badawcze:

1. przeprowadzenie badań zjawiska oddziaływania impulsu plazmowego na stały materiał miotający;
2. analiza koncepcji zapłonnika kinetyczno-magnetycznego.

Pierwsze zadanie związane jest z rozwojem mało wrażliwych materiałów miotających typu LOVA 
(Low Vulnerability Ammunition). Ze względu na ich niską wrażliwość rozważane jest użycie układu 
zapłonowego wykorzystującego energię plazmy. Efektem realizacji zadania będzie poznanie zjawisk 
występujących przy oddziaływaniu impulsu plazmowego na stały materiał miotający.

W ramach zadania drugiego zostanie sprawdzona idea miniaturowego zapłonnika elektrycznego. 
Koncepcja opiera się na wykorzystaniu zjawiska generowania siły elektromotorycznej w cewce przez 
zmienne pole magnetyczne wnoszone do cewki przez przemieszczający się z dużą prędkością stały ma-
gnes o dużej sile magnetycznej. Wygenerowane w ten sposób napięcie może okazać się wystarczające do 
zainicjowania eksplozji materiału wybuchowego.

UZBROJENIE

Schemat zapłonnika plazmowego: 1 – korpus komory manometrycznej, 2 – elektroda 
ujemna (masowa), 3 – korpus zapłonnika, 4 – tulejka izolacyjna, 5 – korek, 6 – izolacja 

elektrody dodatniej (centralnej), 7 – elektroda dodatnia (centralna)  
(rys. Zbigniew Surma)

Pierwsza strona artykułu opublikowanego w „Defence 
Technology” prezentującego cząstkowe wyniki grantu 

(fot. Radosław Trębiński)

Wyniki dotychczasowych badań zostały opublikowane 
m.in. w czasopiśmie „Defence Technology” oraz przedsta-
wione w referatach wygłoszonych podczas 31 Międzynaro-
dowego Sympozjum Balistycznego. Ponadto przewiduje się, 
że oryginalne rozwiązania powstałe w ramach grantu będą 
przedmiotem zgłoszenia patentowego.
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ZESTAW KOMÓR MANOMETRYCZNYCH  
DO BADAŃ PIROSTATYCZNYCH STAŁYCH  

MATERIAŁÓW MIOTAJĄCYCH
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Ziarna prochowe  
o różnych kształtach geome-

trycznych (fot. internet)

Komory manometryczne umożliwiają prze-
prowadzenie kompleksowych badań doświad-
czalnych jedno-, dwu- i wielobazowych stałych 
materiałów miotających (o różnych kształtach 
ziaren). Badania polegają na spaleniu określonej 
masy ładunku prochowego w objętości stałej zam- 
kniętej oraz pomiarze zmian w czasie ciśnienia 
wytwarzanego przez gazy prochowe powstałe ze 
spalenia prochu. Zarejestrowany przebieg zmian 
ciśnienia w czasie jest podstawą oceny właści-
wości energetyczno-balistycznych materiałów 
miotających, takich jak: siła prochu, kowolumen 
gazów prochowych, współczynniki prawa szybkości 
spalania, żywość dynamiczna. Ocena właściwości 
energetyczno-balistycznych może zostać przepro-
wadzona na podstawie oryginalnych własnych 
procedur badawczych wypracowanych przez wiele 
lat działalności Laboratorium Artylerii i Balistyki 
Instytutu Techniki Uzbrojenia, jak również według 
procedur opisanych w NATO-wskim porozumieniu 
standaryzacyjnym STANAG 4115 i w normach 
MIL STD 286C (USA) i TL 1860 (Niemcy). Zestaw 
specjalizowanych komór manometrycznych składa 
się ze standardowych komór o pojemnościach 25, 
200 i 700 cm3, mikrokomory o pojemności 1,6 cm3 
oraz komory z zaworem spustowym typu VCV. 

Komora typu VCV (fot. WAT)Mikrokomora o pojemności 1,6 cm3 (fot. WAT)

Widok komory manometrycznej 200 cm3 przygotowanej  
do badań

Komory manometryczne  
o pojemnościach 200 i 700 cm3 

 (fot. WAT)
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TUNEL BALISTYCZNY

Laboratorium Artylerii Balistyki dysponuje tunelem strzeleckim o długości 50 m oraz wyspecjali-
zowaną aparaturą naukowo-badawczą, która umożliwia przeprowadzenie kompleksowych badań do-
świadczalnych parametrów dynamicznych pracy lufowych prochowych układów miotających kalibru  
5,56-12,7 mm (ciśnienie gazów w przestrzeni zapociskowej lufy) oraz parametrów lotu pocisków (pręd-
kość średnia i skupienie pocisków w odległości do 50 m od wylotu lufy). Tunel balistyczny wyposażony 
jest w następujące stanowiska i przyrządy pomiarowe:

1. Stanowisko do pomiarów ciśnienia gazów prochowych w przestrzeni zapociskowej przewodu luf 
ciśnieniowych na stacjonarnej podstawie Prototype STZA 13M2 (Czechy) wraz z kamerą do zdjęć 
szybkich Phantom v1612 umożliwiającą obserwację efektów powylotowych oraz zachowania się 
pocisku na torze lotu;

2. Bariera optoelektroniczna B-470 firmy HPI (Austria) będąca elementem stanowiska badawczego 
do wyznaczania prędkości pocisków strzeleckich na torze lotu (do 50 m);

3. Bariera optoelektroniczna B-571 firmy HPI (Austria) umożliwiająca wyznaczenie prędkości 
i skupienia pocisków strzeleckich (u celu).

UZBROJENIE

Efekty okresu powylotowego (fot. WAT)

Widok tunelu balistycznego (fot. WAT) Stanowisko do pomiarów ciśnienia gazów prochowych w przestrzeni 
zapociskowej przewodu lufy wraz z kamerą do zdjęć szybkich (fot. WAT)

Bariera optoelektroniczna 
B-470 do wyznaczania 
prędkości pocisków 
strzeleckich na torze lotu 
(fot. WAT)

Bariera optoelektroniczna 
B-571 do wyznaczania 
prędkości i skupienia 
pocisków strzeleckich  
(fot. WAT)
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KOMPOZYTOWE OSŁONY BALISTYCZNE  
ZAWIERAJĄCE CIECZE ZAGĘSZCZANE  

ŚCINANIEM

Kompozytowe osłony balistyczne zawierające ciecze zagęszczane ścinaniem są efektem prac prowa-
dzonych w związku z priorytetowym kierunkiem badań w resorcie obrony narodowej na lata 2013-2022 
w obszarze „Technologie materiałowe w zakresie osłon balistycznych”. Celem było opracowanie paneli 
ochronnych z nienewtonowskimi cieczami zagęszczanymi ścinaniem. Prace realizowano w Instytucie 
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Oddziaływanie pocisku na blok żelatynowy 
osłonięty panelem ochronnym zawierającym ciecz 
zagęszczaną ścinaniem. Chwila przed uderzeniem 

(fot. Wojciech Koperski)

Wykres prędkości odkształcenia się osłony w czasie dla kilku próbek 
(fot. Wojciech Koperski)

Wykres zależności lepkości od szybkości ścinania cieczy zagęszczanej 
ścinaniem zastosowanej w próbkach kompozytowych osłon balistycz-

nych (fot. Wojciech Koperski)

Oddziaływanie pocisku na blok żelatynowy 
osłonięty panelem ochronnym zawierającym ciecz 

zagęszczaną ścinaniem. Chwila maksymalnego 
ugięcia osłony (fot. Wojciech Koperski)

Techniki Uzbrojenia WML WAT przy współudziale specjalistów 
z Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki War-
szawskiej oraz firmy Super Liquid Sp. z o.o. 

Wynikiem było opracowanie unikatowej laboratoryjnej tech-
nologii wytwarzania kompozytowych paneli ochronnych bazują-
cych na włóknach aramidowych przesyconych cieczą zagęszczaną 
ścinaniem. Dzięki przesycaniu wkładów balistycznych cieczami 
nienewtonowskimi możliwe jest użycie mniejszej liczby warstw 
tkanin w osłonie i uzyskanie takiej samej odporności balistycznej 
lub przeciw pchnięciom nożem w porównaniu do osłon nieim-
pregnowanych. Pozwala to przede wszystkim na zmniejszenie 
sztywności osłony. Ponadto przesycenie osłon balistycznych cie-
czami zagęszczanymi ścinaniem umożliwia zmniejszenie ugięcia 
się osłony po trafieniu pociskiem, co ma kluczowe znaczenie dla 
minimalizowania ryzyka złamań lub innych urazów związanych 
z dynamicznym odkształceniem się osłony. O właściwościach 
ochronnych miękkich osłon balistycznych zawierających ciecze 
zagęszczane ścinaniem decyduje wiele parametrów, m.in. zawartość 
procentowa oraz twardość i kształt nanocząstek fazy stałej zawartej 
w cieczy nienewtonowskiej.
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PIRODYNAMICZNA GŁOWICA  
DO PRZECHWYTYWANIA I OBEZWŁADNIANIA  

NIEWIELKICH BEZZAŁOGOWYCH OBIEKTÓW LATAJĄCYCH

W ramach projektu badawczego Zintegrowany System Antydronowy – SAN zespół pracowników 
Instytutu Techniki Uzbrojenia WML WAT i firmy Ellipsis Sp. z o.o. opracował model badawczy zinte-
growanego modułowego systemu antydronowego, który mógłby być zastosowany na rynku cywilnym 
do ochrony m.in.: imprez masowych, przedsiębiorstw strategicznych oraz infrastruktury krytycznej 
w Polsce. Proponowany system ma unieruchamiać drony, które naruszyły zastrzeżoną przestrzeń 
powietrzną, i bezpieczne sprowadzać je na ziemię. 

W ramach przedsięwzięć badawczych zaprojektowano moduł pirodynamicznej głowicy, który za-
wiera wyrzutnię sieci do przechwytywania dronów będącą integralną częścią drona przechwytującego  

UZBROJENIE

Głowica drona (fot. Wojciech Koperski)

– chasera. Składa się on z układu miotają-
cego oraz głowicy z siatką o powierzchni 
1 m2 w kształcie kwadratu. W narożach 
siatka jest połączona z ciężarkami, które 
służą do nadania odpowiedniej prędkości 
i kierunku lotu. Ciężarki umieszczone 
są początkowo w przewodach głowicy. 
Wyrzutnia wykorzystuje prochowy 
dwukomorowy układ miotający, który 
pozwala na dużą redukcję obciążeń 
generowanych podczas strzału poprzez 
znaczące zmniejszenie ciśnienia mak-
symalnego w komorze rozprężania, 
przy zachowaniu dostatecznie dużego 
impulsu ciśnienia. Przekłada się to na 
możliwość zastosowania lżejszych ma-
teriałów konstrukcyjnych, m.in. alumi-
nium i wysoko wytrzymałych tworzyw 
sztucznych. Dzięki temu, w porównaniu 
do pneumatycznych wyrzutni, uzyskuje 
się znacznie mniejszą masę całego ukła-
du, eliminując konieczność stosowania 
zbiorników ze sprężonym gazem.  

Schemat głowicy: 1 – zamek, 2 – iglica, 3 – komora spalania, 4 – przegroda z przeponą, 
5 – komora rozprężania, 6 – ciężarek, 7 – przestrzeń na sieć (fot. Wojciech Koperski)
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PRZENOŚNY SYSTEM DO PRZECHWYTYWANIA  
MINIATUROWYCH BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW  

POWIETRZNYCH (PSP-MBSP)

Przenośny System do Przechwytywania Miniaturowych Bezzałogowych Statków Powietrznych 
(PSP-MBSP) został opracowany przez zespół konstruktorów Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału 
Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT w ramach projektu DOB-1P/02/18/2016 finansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

System  składa się z trzech podstawowych elementów: wyrzutni, pocisku siatkowego oraz przelicz-
nika balistycznego. Jest odpowiedzią na już występujące i stale zwiększające się zagrożenie spowodo-
wane nielegalnym i nieautoryzowanym wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP), 
zwłaszcza podczas imprez masowych, zgromadzeń, wydarzeń sportowych itp. Ideą tego rozwiązania 
jest fizyczne przechwycenie miniaturowego BSP znajdującego się na wysokości kilkudziesięciu metrów 
poprzez wystrzelenie w jego kierunku siatkowego pocisku, który w odpowiedniej odległości od celu 
ulegnie rozcaleniu, spowoduje rozłożenie siatki i uchwycenie BSP. Po tym wszystkie istotne elementy 
pocisku, wraz z uchwyconym BSP, opadną na ziemię na spadochronie. Takie rozwiązanie zapewni dużą 
skuteczność przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa osób i instalacji znajdujących 
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Pociski siatkowe 
PSPMBSP  
(fot. Łukasz Szmit)

Wyrzutnia wraz z zamontowanym przelicznikiem balistycznym PSPMBSP 
(fot. Łukasz Szmit)

PSPMBSP podczas badań (ładowanie pocisku siatkowego  
do lufy wyrzutni) (fot. Łukasz Szmit)

się w rejonie operowania PSP-MBSP. System jest 
w pełni przenośny, obsługiwany przez jednego 
operatora i przeznaczony do przechwytywania  
BSP znajdujących się w odległości kilkudziesięciu 
metrów od operatora. Wyrzutnia systemu jest wie-
lokrotnego użycia, co w znacznym stopniu obniża 
koszt eksploatacji i umożliwia przechwytywanie 
kilku obiektów przez jednego operatora. 

Podstawowe dane taktyczno-techniczne PSP-
-MBSP: kaliber wyrzutni – 40 mm; masa wyrzutni 
– ok. 5,5 kg; długość lufy – 400 mm; masa pocisku 
siatkowego – ok. 1,8 kg; masa przelicznika balistycz-
nego – ok.  2,5 kg; prędkość początkowa pocisku –  
ok. 40 m/s; donośność skuteczna pocisku – 50 m.
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35 MM OKRĘTOWY SYSTEM UZBROJENIA  
OSU-35 DLA MARYNARKI WOJENNEJ RP

35 mm Okrętowy System Uzbrojenia OSU-35 to pierwszy nowoczesny, automatyczny, stabilizowany 
system uzbrojenia opracowany od podstaw przez polski przemysł obronny we współpracy z wojskowymi 
uczelniami technicznymi, zwalczający cele powietrzne, nawodne i brzegowe. Wszystkie czynności w trak-

UZBROJENIE

Okrętowy System Uzbrojenia OSU-35 osadzony na ORP „Kaszub”  
w trakcie realizacji zadań ogniowych podczas badań kwalifikacyjnych 

(fot. PIT-RADWAR S.A.)

Dyplom wyróżnienia Defender  
(fot. Jacek Kijewski)

Dyplom potwierdzający tytuł Lidera Bezpieczeństwa Państwa 
2019 dla OSU-35 (fot. Wojskowa Akademia Techniczna)

35 mm automatyczna armata morska AM-35 podczas strzelania  
(fot. Marian Kluczyński) 

cie prowadzenia ognia (realizacji zadań ogniowych) 
wykonywane są z wykorzystaniem konsoli stanowiska 
kierowania ogniem znajdującego się na stanowisku 
dowódczym okrętu. OSU-35 jest systemem mo-
dułowym, skalowalnym, o otwartej architekturze, 
podatnym na modernizację i zmianę konfiguracji 
w zależności od potrzeb zamawiającego.

OSU-35 to wynik realizacji projektu rozwojowego 
nr O ROB 0046 03 001 współfinansowanego w la-
tach 2012-2019 przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. Projekt był wykonywany przez konsor-
cjum naukowo-przemysłowe w składzie: Akademia 
Marynarki Wojennej w Gdyni, PIT-RADWAR S.A. 
w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna 
w Warszawie (lider konsorcjum) i Zakłady Me-
chaniczne TARNÓW S.A. w Tarnowie. OSU-35, 
który uzyskał w sierpniu 2018 r. pozytywny wynik 
badań kwalifikacyjnych przeprowadzonych na ORP 
„Kaszub”, składa się z następujących głównych mo-
dułów: stabilizowanej 35 mm automatycznej armaty 
morskiej AM-35; stabilizowanej zintegrowanej 
głowicy śledzącej ZGS-158M oraz podstawowego 
i rezerwowego stanowiska kierowania ogniem. 
OSU-35 w 2018 r. otrzymał nagrodę DEFENDER na 
XXVI MSPO w Kielcach oraz w 2019 r. tytuł Lider 
Bezpieczeństwa Państwa.
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35 MM OKRĘTOWY SYSTEM UZBROJENIA  
NOWEJ GENERACJI (OSU-35K) DLA OKRĘTÓW  

MARYNARKI WOJENNEJ RP PROJ. 258

35 mm Okrętowy System Uzbrojenia nowej generacji (OSU-35K) będzie wynikiem kontynuacji reali-
zowanego w latach 2019-2021 projektu rozwojowego nr O ROB 0046 03 001 współfinansowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt ten jest wykonywany przez konsorcjum naukowo-przemy-
słowe w składzie: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, PIT-RADWAR S.A. w Warszawie, Wojskowa 
Akademia Techniczna w Warszawie (lider konsorcjum) i Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. w Tarnowie. 
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Niszczyciel min ORP  
„Kormoran” w trakcie  
prób morskich  
(fot. pl.wikipedia.org)

Wizja projektowa armaty AM-35 dla nowej generacji OSU-35K  
(PIT-RADWAR S.A.)

Punktem wyjściowym do realizacji OSU-35K, który będzie stanowił 
uzbrojenie niszczycieli, m.in. ORP „Kormoran”, „Mewa” i „Albatros”, 
jest okrętowy system uzbrojenia OSU-35 osadzony na po-
kładzie ORP „Kaszub” oraz 
zatwierdzone 12.02.2021 r. 
przez szefa Inspektoratu 
Uzbrojenia Założenia taktyczno-techniczne na Okrętowy 
System Uzbrojenia OSU-35K. Projektowany system 
będzie się składał się z następujących głównych 
modułów: 35 mm automatycznej armaty morskiej 
AM-35; zintegrowanej głowicy śledzącej ZGS-158 
oraz systemu kierowania ogniem – wykonanych 
z uwzględnieniem innowacyjnych (w stosunku 
do OSU-35) rozwiązań materiałowych i technolo-
gicznych. Ponadto będzie współpracował (opcjo-
nalnie) z Systemem Amunicji Programowalnej, 
Modułowym Zestawem Radaru Śledzącego oraz 
Wielofunkcyjnym Radarem Morskim. OSU-35K 
przyczyni się niewątpliwie do poprawy systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, a dzięki 
wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych wpłynie pozytywnie na rozwój zakładów 
polskiego przemysłu zbrojeniowego.
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RADAR BALISTYCZNY  
SL-525PE

Laboratorium Artylerii i Balistyki dysponuje radarowym systemem pomiaru prędkości, w którego 
skład wchodzą następujące elementy: optyczny wyzwalacz radaru, stanowisko operatora radaru oraz 
antena radaru. Radar balistyczny wspomagał z powodzeniem różne prace badawczo-rozwojowe pro-
wadzone w Instytucie Techniki Uzbrojenia, w tym badania 35 mm armaty lądowej oraz 35 mm armaty 
morskiej AM35 Okrętowego Systemu Uzbrojenia OSU-35. Głównym elementem toru pomiarowego 
jest radar SL-525PE, jego dane techniczne: częstotliwość – 10,4-10,55 GHz; szerokość wiązki – 9 × 9o; 
moc wyjściowa anteny – 0,4 W; wzmocnienie anteny – 25÷30 dB; poziom szumów – maks. 2 dB; zakres 

UZBROJENIE

Elementy radaru balistycznego na tle 35 mm armaty KDA: 1 – optyczny wyzwalacz radaru, 
2 – stanowisko operatora radaru, 3 – antena radaru (fot. WAT)

Widmo sygnału dopplerowskiego poruszającego się pocisku i odłamków 
po fragmentacji (fot. WAT)

Radar balistyczny na stanowisku badawczym armaty AM35  
(fot. WAT)

prędkości radialnej obiektów (poci-
sków) śledzonych – 30÷3000 m/s; 
zasięg śledzenia obiektu (pocisku): 
200 m – kaliber 5,56 mm, 400 m 
– kaliber 7,62 mm oraz 4÷6 km – 
kaliber 155 mm.

Program WinDopp, będący na 
wyposażeniu radarowego systemu 
pomiaru prędkości, pozwala na 
rejestrację i analizę sygnału dopple-
rowskiego odbitego od poruszają-
cego się z dużą prędkością pocisku. 
W przypadku fragmentacji pocisku 
analiza sygnału dopplerowskiego 
umożliwia wyraźne wyodrębnienie 
lotu odłamków. Należy zauważyć, 
że zarejestrowana prędkość pocisku oraz odłamków jest tylko prędkością radialną względem radaru, 
a następnie jest przeliczana na prędkość względem płasku wylotowego armaty.
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ARMATA WKŁADKOWA  
23AW-120

23 mm półautomatyczna armata wkładkowa 23AW-120 do 120 mm armaty L44 czołgu podstawowego 
Leopard 2A4 została opracowana w 2009 r. przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego 
sp. z o.o. (obecnie Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.) we współpracy z Instytutem Techniki Uzbrojenia 
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, w ramach projektu celowego nr 245/BO/B dofinan-
sowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Armata 23AW-120 umożliwia efektywne i stosunkowo tanie szkolenie załóg czołgów Leopard 
2A4, które są eksploatowane przez Siły Zbrojne RP. W dużym stopniu odwzorowuje czynności osób 
funkcyjnych podczas strzelania przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
dla szkolonych załóg, osób postronnych oraz środowiska.

Armata wkładkowa pracuje w temperaturze od -30°C do +50°C. Wraz z urządzeniami sterującymi 
jest montowana w przewodzie lufy armaty L44 kalibru 120 mm czołgu Leopard 2A4 przez załogę, 
bez konieczności demontażu klina zamkowego (pracującego w płaszczyźnie pionowej). Konstrukcja 
armaty 23AW-120 zapewnia współpracę z obwodami strzelania czołgu. Po samoczynnym zamknięciu 
zamka i wykonaniu przez obsługę takich samych czynności jak przy dosyłaniu naboju działowego do 
komory nabojowej jest oddawany strzał za pomocą elektrospustu. Otwieranie zamka i wyrzucanie łuski 
po strzale jest realizowane przez zespół przeładowania elektrycznego. Armata wkładkowa zapewnia 
możliwość prowadzenia celnego ognia przy użyciu systemu kierowania ogniem czołgu Leopard 2A4 
na odległościach od 100 do 1100 m (podczas stosowania 23 mm nabojów z pociskiem BZT).

Armata 23AW-120 nie jest obecnie produkowana, ale znajduje się w ofercie handlowej Zakładów 
Mechanicznych TARNÓW S.A.

Armata wkładkowa 23AW-120 do 
czołgu Leopard 2A4  
(fot. Jacek Kijewski)

UZ
BR

OJ
EN

IE



– 133 –

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
Instytut Techniki Uzbrojenia 

Zbigniew Surma 
tel. 261 839 534 

e-mail: zbigniew.surma@wat.edu.pl

STANOWISKO DO BADAŃ PIROSTATYCZNYCH  
Z PLAZMOWYM UKŁADEM ZAPŁONOWYM

Stanowisko badawcze do badań pirostatycznych z plazmowym układem zapłonowym zostało za-
projektowane, wykonane i przetestowane przez Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, 
Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Służy do realizacji badań pirostatycznych 
stałych materiałów miotających (prochów), a celem jest wyznaczenie ich charakterystyk energetycz-
no-balistycznych.

Zawiera dwa podstawowe zespoły: komorę manometryczną z plazmowym układem zapłonowym 
oraz układ rejestrująco-archiwizujący. Plazmowy układ zapłonowy został zbudowany we współpra-
cy z Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej i Narodowym Centrum Badań 
Jądrowych w Świerku. Konstrukcja stanowiska umożliwia stosowanie zarówno plazmowego, jak 
i tradycyjnego (pirotechnicznego) układu zapłonowego. 

UZBROJENIE

Plazmowy układ zapłonowy (fot. Zbigniew Surma)

W układzie zapłonowym zastosowano generator 
plazmy typu kapilarowego (tzw. CPG). Opracowany 
plazmowy układ zapłonowy charakteryzuje się 
wysoką powtarzalnością chwili zapłonu badanych 
materiałów i wykorzystywany jest w szczególności 
do badań pirostatycznych materiałów miotających 
o obniżonej wrażliwości, przeznaczonych do tzw. 
amunicji LOVA.

Podstawowe charakterystyki techniczne stanowi-
ska badawczego: objętość komory manometrycznej  
150 cm3; pojemność bloku kondensatorów 480 µF; 
maksymalne napięcie impulsu elektrycznego  
– 6 kV; maksymalne natężenie impulsu elektrycz-
nego – 20 kA. Komora manometryczna z plazmowym układem zapłonowym  

(fot. Jakub Michalski)

Generacja plazmy (fot. Jakub Michalski)
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LOTNICZO-RAKIETOWY SYSTEM  
WYNOSZENIA ŁADUNKÓW NA NISKĄ ORBITĘ  

OKOŁOZIEMSKĄ – STUDIUM REALIZOWALNOŚCI

Praca to efekt etapu projektu badawczego GB MON nr 13-989/2018/WAT realizowanego w latach 
2018-2022. Dwustopniowy system do wynoszenia mikrosatelity bazuje na zaadaptowanym samolocie 
bojowym przenoszącym rakietę z ładunkiem satelitarnym, która odstrzeliwana jest na maksymalnie 
osiąganej wysokości. Jako potencjalną platformę transportową wytypowano dwa wycofywane ze służby 
samoloty bojowe: MiG-29 oraz Su-22. Analizy wykazały, że wskazane samoloty przy zaproponowa-
nym profilu misji z powodzeniem wykonają postawione zadanie wyniesienia hipotetycznej rakiety 
z ładunkiem użytecznym o masie co najmniej 10 kg na niską orbitę okołoziemską.

Dla potrzeb analizy własności aeromechanicznych zestawu opracowano zarówno modele cyfrowe 
3D do symulacji komputerowych, jak i fizyczne modele skalowane do badań w tunelu aerodynamicz-
nym. Do odwzorowania geometrii samolotów wykorzystano skanery laserowe, a pomiary wykonano 
na rzeczywistych samolotach Su-22 oraz MiG-29 znajdujących się w zasobach bazy laboratoryjnej ITL 
WML WAT. Wykorzystując trójwymiarowe modele CAD, wydrukowano fizyczne skalowane modele 
bryłowe do badań w tunelu aerodynamicznym.
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Wyniki obliczeń numerycznych modeli: MiG-29 z rakietą na „grzbiecie” oraz Su-22 z rakietą pod skrzydłem

Opracowane modele zestawów: MiG-29 z rakietą kosmiczną na „grzbiecie” oraz Su-22 z rakietą pod skrzydłem
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SYSTEM ZWALCZANIA BSL

Cel projektu to opracowanie technologii umożliwiającej stworzenie systemu automatycznej ochrony 
i zwalczania dynamicznych celów powietrznych – bezzałogowych statków latających (BSL) oraz po-
cisków manewrujących. System na podstawie pozyskanej informacji o obiekcie powietrznym (system 
radarowy, system rozpoznania radiowego, głowica optoelektroniczna) umożliwi zwalczanie zagrożeń 
powietrznych w sposób autonomiczny. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych pozwoli 
na uzyskanie wysokodynamicznego, precyzyjnego śledzenia oraz zwalczania celów powietrznych. Wy-
korzystanie odpowiedniego środka ogniowego (karabin w systemie Gatlinga) zapewni wysokie pokrycie 
ogniowe zwalczanego celu – wiąże się to z wysokim prawdopodobieństwem neutralizacji zagrożenia.

Projekt realizowany jest w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeń-
stwa państwa Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców w konsorcjum 
z Zakładami Mechanicznymi Tarnów.

System zwalczania BSL jest kierowany przede wszystkim do wojsk obrony przeciwlotniczej – zapewnia 
możliwość wypełnienia warstwy bardzo krótkiego zasięgu. Zaprojektowany został na potrzeby zwalczania 
bardzo małych obiektów, które są ciężkie do wykrycia i zwalczania. Małe rozmiary nie powodują jednak, że 
systemy BSL są niegroźne, wręcz przeciwnie. Biorąc pod uwagę zagrożenie lotnisk zarówno wojskowych, 
jak i cywilnych, stanowią bardzo poważny element umożliwiający przerwanie poprawnego działania ta-

UZBROJENIE

Wizualizacja systemu  
– materiały ZM Tarnów

Wizualizacja 
możliwości użycia 
systemu – materia-
ły ZM Tarnów

kich obiektów. Uwzględ-
niając zapotrzebowanie, 
postawiono na mobilność 
zaprojektowanego sys-
temu, ponieważ może 
być on wykorzystany do 
czasowej ochrony waż-
nych obiektów, wydarzeń, 
a także do szybkiego 
przemieszczania się wraz 
z zagrożeniem.
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OPRACOWANIE NOWEGO PODWOZIA  
WYRZUTNI BM21

Realizowana w latach 1998-2001 w Instytucie Pojazdów Mechanicznych Wydziału Mechanicznego 
praca Przystosowanie samochodu Star 1366 do współpracy z wyrzutnią BM-21 była częścią projektu 
celowego Modernizacja systemu wyrzutni BM-21. Celem było przygotowanie nowego podwozia do 
wyrzutni BM-21, montowanej dotychczas na samochodzie Ural 375D. Jednostki współpracujące: STAR 
TRUCKS Sp. z o.o., Politechnika Krakowska, Politechnika Radomska, Wojskowe Zakłady Inżynieryjne 
w Dęblinie, Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu. 
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Badania zmodernizowanego samochodu Star 1366/1466  
(opracowanie własne)

Wyrzutnia BM-21/Ural 375D

Zakres prac modernizacyjnych podwozia:
– modernizacja układu nośnego i jezdnego sa-

mochodu STAR 1366;
– modernizacja urządzeń mocujących i stabili-

zujących położenie wyrzutni; 
– przystosowanie układu podwozia samochodu 

STAR 1366/1466 do współpracy z mechanicz-
nymi, elektrycznymi i pneumatycznymi ukła-
dami sterowania pracą wyrzutni.

Badania modelowe układu nośnego i jezdnego (opracowanie własne)

Wyrzutnia BM-21 na zmodernizowanym podwoziu Star 1466  
(opracowanie własne)

Główne osiągnięcia prac modernizacyjnych: 
znacznie korzystniejsze parametry taktyczno-
-techniczne niż samochód Ural 375; odporność 
układu nośnego na obciążenia dynamiczne pod-
czas jazdy z wyrzutnią; wyraźne obniżenie drgań  
nadwozia, wysokie wskaźniki komfortu jazdy 
załogi.
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BADANIA 
POJAZDÓW WOJSKOWYCH

Badania pojazdów wojskowych realizowane są w rzeczywistych warunkach ich eksploatacji w celu 
określenia poziomu wytężenia konstrukcji, bezpieczeństwa eksploatacji i komfortu użytkowania. Uzy-
skuje się informacje oraz dane umożliwiające ocenę konstrukcji pojazdu jako całości lub wybranych 
(istotnych) elementów. 

Badania prowadzone są na podstawie autorskich metodyk badań. Wyniki pozwalają na wskazanie 
kierunków działań zmierzających do zwiększenia walorów trakcyjnych pojazdów (podwyższenie ru-
chliwości, możliwość pokonywania terenu), ich odporności na wymuszenia udarowe oraz obniżenia 
poziomu ekspozycji załóg i wyposażenia specjalnego na oddziaływania dynamiczne. 

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Pojazdów i Transportu 

Zdzisław Hryciów 
tel. 261 837 403 

e-mail: zdzislaw.hryciow@wat.edu.pl

UZBROJENIE

Analiza obciążeń kadłuba czołgu Anders w trakcie strzelania 
 (opracowanie własne)

Badania drogi hamowania czołgu Leopard 2PL  
(opracowanie własne)

Badania transportera opancerzonego w różnych warunkach eksploatacji (opracowanie własne)

Badania drogowe i dynamiczne elementów zestawu przeciwlotniczego 
„Pilica” (opracowanie własne)

Mobilne laboratorium do poboru próbek środowi-
skowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych PBR  

nr O ROB 003101/ID 31/1 (opracowanie własne)
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PANCERZE WIELOWARSTWOWE  
NOWEJ GENERACJI DO OCHRONY  

BALISTYCZNEJ POJAZDÓW

Rezultat projektu badawczego rozwojowego pt. Pasywna ochrona obiektów mobilnych (powietrznych 
i lądowych) przed oddziaływaniem pocisków AP, realizowanego w latach 2010-2012 przez konsorcjum 
naukowo-przemysłowe PANCERMET w składzie: Instytut Transportu Samochodowego (lider), Woj-
skowa Akademia Techniczna, Instytut Lotnictwa, Instytut Odlewnictwa, Politechnika Warszawska, 
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Instytut Podsta-
wowych Problemów Techniki PAN, AMZ-KUTNO Sp. z o.o., AUTOSAN S.A.
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Parametry modułowych pasywnych pancerzy CAWA

Rodzaj 
pancerza

Masa powierzchniowa 
pancerza, kg/m2

Poziom ochrony  
wg STANAG 4569

CAWA 3 61 AP 7,62 B32 (poziom III)

CAWA 3+ 105 AP 12,7 B32 (poziom III+)

CAWA 4 121 AP 14,5 B32 (poziom IV)

Widok pojedynczej kasety (a)  
i  9 kaset CAWA mocowanych 
równolegle (b) oraz kaskadowo  
(c) (źródło: wytworzone w ramach 
realizacji projektu)

Rezultaty projektu:
– Opracowanie konstrukcji nowoczesnego mo-

dułowego pancerza kompozytowego (wielo-
warstwowego) zapewniającego odpowiedni 
stopień ochrony balistycznej do poziomu IV 
wg STANAG 4569 dla pojazdów lądowych  
oraz poprawę ochrony balistycznej dla obiektów 
latających.

– Energochłonne i ochronne właściwości mate-
riału kompozytowego i wykonanych z niego 
barier są zapewnione przede wszystkim dzię-
ki wykorzystaniu do jego budowy materiałów 
ceramicznych, metalowych oraz kompozytów 
polimerowych o wysokiej wytrzymałości two-
rzących strukturę wielowarstwową.

– Panele zawierają połączenia szybkozłączne, 
które umożliwiają bardzo szybki demontaż, bez 
uszkodzenia paneli sąsiednich, po uszkodzeniu 
podczas ostrzału lub mechanicznym uszkodze-
niu w warunkach eksploatacji obiektu.

Przykładowe obiekty przewidziane do poprawy ochrony balistycznej:  
(a) śmigłowiec – widok modelu kadłuba  „Sokół”  w skali 1:6, (b) kabina-
-kontener, (c) drzwi lekkiego pojazdu opancerzonego (źródło: wytworzone 

w ramach realizacji projektu)

a) b) c)

a) b)

c)

– Istnieje opcja szyb-
kiej zmiany na da-
nym obiekcie paneli 
i uzyskania wyższej 
lub niższej zdolności 
ochronnej wg STA-
NAG, np. z poziomu 
III na poziom IV.
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Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej 

Robert Panowicz 
tel. 261 837 272 

e-mail: robert.panowicz@wat.edu.pl

SYSTEM OBRONY AKTYWNEJ

System obrony aktywnej umożliwia niszczenie zagrożenia w postaci kierowanych i niekierowanych 
pocisków z głowicami kumulacyjnymi bez ich kontaktu z ochranianym obiektem. Rozwiązanie, opraco-
wane przez konsorcjum WAT i AMZ Kutno w ramach realizacji projektu O R00 0082 12 finansowanego 
ze środków NCBiR, zostało sprawdzone w symulowanych warunkach operacyjnych podczas badań poli-
gonowych. Unikatowe cechy systemu chronione są zarówno polskim, jak i międzynarodowym patentem. 

System był opracowywany przez interdyscyplinarny zespół z WAT, w skład którego wchodzili przedsta-
wiciele: Instytutu Optoelektroniki, Wydziału Elektroniki, Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

UZBROJENIE

Schemat funkcjonalny systemu

Kadry z filmu zarejestrowa-
nego szybką kamerą podczas 
badań poligonowych: 1) po-
cisk RPG7, 2) detonacja kase-
ty odłamkowej, 3) detonacja 
pocisku z głowicą kumulacyj-
ną na skutek oddziaływania 
z odłamkami
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Agnieszka Derewońko 
tel. 261 837 906 

e-mail: agnieszka.derewonko@wat.edu.pl

WIELOFUNKCYJNA OSŁONA BALISTYCZNA

Wielofunkcyjna osłona balistyczna pojazdu stanowi niezależną konstrukcję i podnosi poziom od-
porności balistycznej na ostrzał według założonego poziomu. Dodatkowo zapewnia wspomagającą siłę 
wyporu podczas przeprawy pojazdów przez przeszkodę wodną. W stanie transportowym spełnia funk-
cję osłony balistycznej oraz pojemnika na elastyczną powłokę, natomiast w trakcie przeprawy pojazdu 
przez przeszkodę wodną pozwala na uzyskanie dodatkowej siły nośnej poprzez napełnienie powietrzem 
elastycznej powłoki znajdującej się w kasecie osłony.

Demonstrator ostatniej wersji konstrukcji wielofunkcyjnej osłony balistycznej został wyprodukowany 
w Wojskowych Zakładach Inżynieryjnych S.A. z Dęblina i zaprezentowany na Międzynarodowym Salonie 
Przemysłu Obronnego 2013 w Kielcach. 
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Rozmieszczenie modułów wielofunkcyjnej osłony balistycznej:
1 – stan bierny (moduł złożony), 2 – rozkładanie modułu, 3 – stan 

rozwinięty, 4 – moduł brzegowy

Dwa stany pracy konstrukcji

Zalety rozwiązania
1. Odporność balistyczna według wymagań 

użytkownika (w zależności od typu płyt 
ochronnych).

2. Zapewnienie dodatkowej pływalności.
3. Wysokowytrzymała, niepalna elastyczna 

poduszka powietrzna.
4. Niezależna konstrukcja, która może być 

montowana na dowolnym pojeździe.
5. Regularny kształt – dogodny transport 

i przechowywanie.
6. Alternatywne źródła napełniania poduszki 

powietrznej, wymienne poduszki.

Pojazd „Wilk”, a także wóz wsparcia ogniowego na podwoziu KTO „Rosomak” zostały doposażone 
w wielofunkcyjne osłony balistyczne.

Stan rozwinięty – elastyczna po-
włoka wypełniona gazem zapew-
niająca dodatkową siłę wyporu, 
której ochronę balistyczną daje 

rozwinięta osłona

Stan bierny – ochrona balistycz-
na oraz pojemnik na elastyczną 

powłokę

Demonstrator technologii
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Piotr Rybak 
tel. 261 839 752 

e-mail: piotr.rybak@wat.edu.pl

NOWY BOJOWY PŁYWAJĄCY  
WÓZ PIECHOTY

 
Od 2014 roku konsorcjum w składzie Huta Stalowa Wola S.A. (lider), Wojskowa Akademia Tech-

niczna, Akademia Sztuki Wojennej, Politechnika Warszawska, WITPiS, OBRUM Gliwice, ROSOMAK 
S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Wojskowe Zakłady 
Motoryzacyjne S.A. realizuje projekt badawczo-rozwojowy nr DOB BiO5/001/05/2014 pt. Nowy pływający 
bojowy wóz piechoty. Jego głównym celem jest podwyższenie potencjału Sił Zbrojnych RP o wóz bojowy 
o założonych charakterystykach taktyczno-technicznych zapewniających: zdolność do przetrwania na 
polu walki, ochronę żołnierzy w wymaganym stopniu, zdolność do rażenia celów opancerzonych, dużą 
ruchliwość i działanie w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, pokonywanie przeszkody 
wodnej pływaniem, możliwość transportu drużyny piechoty i wsparcia jej działań. Pojazd budowany 
jest w konstrukcji modułowej umożliwiającej w przyszłości aplikacje innych systemów uzbrojenia lub 
urządzeń technicznych. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne stawiają  projekt na bardzo 
wysokiej pozycji wśród tej klasy pojazdów.

UZBROJENIE

Pojazd zaprezentowany na MSPO Kielce w 2019 roku. Widok na mechanizm 
gąsienicowy i napęd na wodzie (po lewej). Wyróżnienie specjalne  

Ministra Obrony Narodowej

Symulacja numeryczna oddziaływania fali ciśnienia na pełny  
model pojazdu

Badania modelowe obciążeń dynamicznych działających  
na pojazd i załogę podczas przejazdu przez przeszkodę

Nowy bojowy pływający wóz piechoty prezentowany  
na MSPO Kielce w 2017 roku
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Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej 

Robert Panowicz 
tel. 261 837 272 

e-mail: robert.panowicz@wat.edu.pl

LEKKI PANCERZ PRĘTOWY
UZ
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Elementy składowe pojedynczego modułu lekkiego pancerza pręto- 
wego: 1 – rama, 2 – płaskowniki, 3 – elementy dystansująco-mocujące

Badania eksperymentalne

Koncepcja montażu na pojeździe

Lekki pancerz prętowy zwiększa ochronę pojazdów oraz obiektów 
przed kierowanymi i niekierowanymi pociskami z głowicami ku-
mulacyjnymi. Rozwiązanie, opracowane przez konsorcjum WAT 
i AMZ Kutno w ramach realizacji projektu O R00 0126 09 
finansowanego ze środków NCBiR, oprócz znaczącego 
zwiększenia ochrony jest znacząco lżejsze (ok. 30%) 
od konkurencyjnych. Unikatowe cechy tego pancerza 
chronione są zarówno polskim, jak i międzynarodo-
wym patentem. Lekki pancerz prętowy zdobył liczne 
nagrody na krajowych i międzynarodowych wystawach. 
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Instytut Optoelektroniki 
Jacek Wojtanowski 

tel. 261 837 406 
jacek.wojtanowski@wat.edu.pl

LIDAR FLUORESCENCYJNO- 
-DEPOLARYZACYJNY DO ZDALNEJ DETEKCJI  

BRONI BIOLOGICZNEJ

UZBROJENIE

LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) to 
technologia umożliwiająca zdalną detekcję mikro-
skopijnych cząstek w atmosferze za pomocą lasera. 
Wykonany prototyp lidaru przeznaczonego do 
wykrywania patogenów biologicznych sytuuje się 
na 8. poziomie gotowości technologicznej (TRL). 
Platforma zapewnia możliwości detekcji i klasyfikacji 
wykrywanych bioaerozoli w odległości dochodzącej 
do kilku kilometrów. System został zaprojektowany 
również do bezobsługowej pracy w trybie automa-
tycznego skanowania zadanego sektora przestrzeni. 

Lidar biologiczny (jak również jego zminia-
turyzowana wersja o krótszym zasięgu) został 
włączony w struktury zabezpieczenia Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 pod kątem 
wczesnego wykrywania zagrożeń w powietrzu. Oba 
lidary umieszczono na dużej wysokości w jednym 
z pomieszczeń Pałacu Kultury i Nauki i stamtąd 
prowadzony był monitoring atmosfery nad Strefą 
Kibica (zlokalizowaną w otoczeniu PKiN) oraz nad 
Stadionem Narodowym.

W kolejnych latach prototypy lidarowe uczest-
niczyły w testach na specjalistycznym poligonie 
doświadczalnym Dugway Proving Ground w Stanach 
Zjednoczonych. Jest on zlokalizowany na pustyni, 
w bezludnych rejonach stanu Utah, co pozwala na 
prowadzenie badań również w otwartej atmosferze. 
Poligon dysponuje także komorami (lub bardziej 
poprawnie – tunelami), w których, kontrolując 
koncentrację i jednorodność, można generować 
badane aerozole biologiczne. 
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Henryk Madura 
tel. 262 839 383 

e-mail: henryk.madura@wat.edu.pl

STRZELECKI CELOWNIK TERMOWIZYJNY  
SCT „RUBIN”

Wprowadzony na wyposażenie Wojska Polskiego strzelecki celownik termowizyjny SCT „Rubin” 
jest przeznaczony do obserwacji oraz prowadzenia ognia z broni ręcznej i zespołowej o kalibrze do 
12,7 mm włącznie. Umożliwia wykrycie i identyfikację celów w dowolnej porze dnia i nocy, bez wzglę-
du na warunki oświetlenia, a także przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (lekka mgła, 
zadymienie). Obraz termowizyjny jest wyświetlany we wbudowanym okularze oraz na zewnętrznym 
wyświetlaczu nahełmowym, dającym strzelcowi dużą swobodę operowania i możliwość prowadzenia 
obserwacji i strzelań „zza węgła”.

W 2015 roku zespół badawczy kierowany przez prof. dr. hab. inż. Henryka Madurę otrzymał na-
grodę II stopnia Ministra Obrony Narodowej w konkursie na najlepszą pracę naukową i wdrożenie 
z obszaru obronności.
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Celownik termowizyjny SCT  
„Rubin” z wyświetlaczem naheł-
mowym (fotografia PCO S.A.)

Obraz termiczny na ekranie celownika (odległość do grupy ludzi 100 m) 
(materiały własne)

Podstawowe parametry techniczne

Zasięgi zgodnie ze STANAG 4347 
(dla celu o rozmiarze 1,5 × 0,5 m)

zasięg rozpoznania  1100 m

zasięg identyfikacji  600 m

Detektor mikrobolometryczny 384 × 288 pikseli

Kąt pola widzenia 7,5 × 5,5°

Rozdzielczość termiczna 0,07°C

Czas gotowości do pracy 30 s

Zasilanie
6 szt. baterii (akumulatorów) 

typu AA

Masa z bateriami i uchwytem 1,4  kg

Czas pracy 14  godzin

Temperatura pracy -35 ÷ +60°C

Montaż na szynie (wg MIL STD-1913)
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Instytut Optoelektroniki 
Tomasz Sosnowski 

tel. 262 839 383 
e-mail: tomasz.sosnowski@wat.edu.pl

CELOWNIK TERMOWIZYJNY KOMPATYBILNY  
Z SYSTEMEM C4ISR ISW TYTAN, ZINTEGROWANY  
Z WYŚWIETLACZEM NAHEŁMOWYM, MODUŁEM  

LASEROWEGO SYSTEMU IDENTYFIKACJI „SWÓJ–OBCY” 
(IFF) Z MOŻLIWOŚCIĄ ZDALNEGO STEROWANIA GŁÓWNYMI 

FUNKCJAMI CELOWNIKA

W latach 2012-2015, w ramach projektu rozwojowego na rzecz bezpieczeństwa i obronności pań-
stwa nr DOBR/0027/R/ID1/2012/03 (konsorcjum WAT, PCO S.A., WB Electronics S.A.), opracowano 
celownik termowizyjny kompatybilny z systemem C4ISR ISW TYTAN, zintegrowany z wyświetla-

UZBROJENIE

Celownik termowizyjny kompatybilny z systemem C4ISR ISW TYTAN 
z laserowym modułem IFF (materiały własne)

czem nahełmowym, modułem laserowego systemu identyfikacji „swój‒obcy” (IFF) z możliwością 
zdalnego sterowania głównymi funkcjami celownika. Przeznaczony jest do obserwacji terenu, wy-
krywania i identyfikacji obiektów oraz prowadzenia ognia z broni ręcznej i zespołowej o kalibrze od 
5,56 mm do 12,7 mm w dowolnej porze dnia i nocy, bez względu na warunki oświetlenia, a także 
przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (lekka mgła, zadymienie). Jest unowocześnionym 
następcą celownika SCT „Rubin” ‒ charakteryzuje się większą rozdzielczością obrazu (640 × 480) oraz 
rozdzielczością termiczną poniżej 0,08°C.

                                         Podstawowe parametry techniczne

Detektor mikrobolometryczny 640 × 480 pikseli
Kąt pola widzenia  

(zależny od obiektywu)
8 × 6°, 10 × 7,5°,  

12 × 9°, 14 × 10,5°
Rozdzielczość termiczna <  0,08°C

Zasilanie 6 szt. baterii (akumulatorów) typu AA
Masa z bateriami i uchwytem <  1,3 kg

Czas pracy 16 godzin
Temperatura pracy -30÷+60°C

Celownik termowizyjny kompatybilny 
z systemem C4ISR ISW TYTAN podczas 
testów na strzelnicy WAT  
(materiały własne)
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Tomasz Sosnowski 

tel. 262 837 555 
e-mail: tomasz.sosnowski@wat.edu.pl

CELOWNIK TERMOWIZYJNY CTP-1  
DO PRZENOŚNEGO PRZECIWLOTNICZEGO  

ZESTAWU RAKIETOWEGO PIORUN

Projekt dotyczący opracowania celownika termowizyjnego do przenośnego przeciwlotniczego  
zestawu rakietowego Piorun (PPZR) realizowany był przez IOE WAT, PCO S.A. i Centrum Rozwojowo-
-Wdrożeniowe Telesystem – Mesko Sp. z o.o. w latach 2012-2013. Celownik przeznaczony jest do obserwacji, 
namierzania, celowania i prowadzenia ognia z użyciem PPZR do celów latających w dzień i w nocy, bez 
względu na warunki oświetlenia, jak również przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (lekka  
mgła, zadymienie). W celowniku termowizyjnym CTP-1 zastosowano matrycę mikrobolo-
metryczną o rozdzielczości 640 × 480 pikseli pracującą z częstotliwością ramki 30 Hz. Celow-
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Celownik CTP-1: pierwotna koncepcja projektowa (materiały własne)

nik jest wyposażony w obiektyw aterma- 
lizowany, co pozwala na korzystanie z niego 
przy zmieniającej się temperaturze otoczenia 
bez konieczności regulacji ostrości obrazu. 
Wyposażono go w kompas elektroniczny, 
który umożliwia pomiar azymutu. Sterowa-
nie i integrację celownika z mechanizmem 
startowym wyrzutni zrealizowano za pomocą 
interfejsu komunikacyjnego. Ponadto przez 
specjalne złącze celownik termowizyjny  
może przekazywać dane do komputera za 
pomocą zaprojektowanej magistrali ko-
munikacyjnej. Po pozytywnych wynikach 
badań poligonowych celownik CTP został 
wdrożony do produkcji w PCO S.A.

Celownik CTP-1:  
finalna wersja wdrożona do produkcji  
(materiały własne)
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Krzysztof Firmanty 

tel. 262 839 383 
e-mail: krzysztof.firmanty@wat.edu.pl

OPTOELEKTRONICZNY, WIELOWIDMOWY  
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LĄDOWANIE  

SAMOLOTÓW

W wyniku realizacji projektu rozwojowego nr O R00 0164 12 przez konsorcjum IOE WAT, PIT-
-RADWAR S.A. oraz PCO S.A., kierowanego przez prof. dr. hab. inż. Edwarda Sędka, opracowano 
w latach 2010-2013 pasywny, wielowidmowy system obrazowy do wspomagania lądowania samolotu. 
Zadaniem systemu jest dostarczanie następujących informacji o lądującym samolocie: umiejscowienie 
samolotu w osi pasa, wysokość lotu, odległość do punktu przyziemienia samolotu, obraz podwozia 
oraz innych elementów samolotu. Wymienione dane są przekazywane do stanowiska kontrolera lot-
niska znajdującego się na wieży portu lotniczego. Zapewnienie wykrywania i obserwacji samolotów 
ze znacznych odległości w warunkach nocnych i w trudnych warunkach pogodowych zrealizowane 
zostało poprzez zastosowanie dwóch chłodzonych kamer termowizyjnych (o rozdzielczościach 640 × 512 
pikseli) pracujących w zakresie średniofalowym (MWIR) i długofalowym (LWIR). W systemie zasto-
sowano dodatkowo kamerę wideo. 

W 2016 roku zespół badawczy otrzymał wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej oraz Prezesa 
Urzędu Patentowego RP za najlepszy patent lub wzór przemysłowy chroniony prawem własności 
przemysłowej.

UZBROJENIE

Podstawowe parametry kamer termowizyjnych

Nazwa parametru
Wartość

Kamera MWIR Kamera LWIR
Model detektora PelicanD 640 x 512 CMT 640 x 512

NETD 0,025 K 0,040 K
Kąt pola widzenia 4 × 3°** 4 × 3°
Zasięg wykrycia* 17 000 m

Zasięg rozpoznania* 6800 m
Zasięg identyfikacji* 3400 m

* dotyczy standardowego celu NATO 4 x 3 m zgodnie ze STANAG 4347 
** kamera posiada obiektyw zmiennoogniskowy (zoom)

Zespół kamer złożony z dwóch kamer termowizyjnych dla zakresu 
MWIR i LWIR oraz kamery wideo VIS (materiały własne)

Obrazy lądującego samolotu M28B BRYZA (odległość około 2 km) 
(materiały własne)
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DWUSPEKTRALNA OPTOELEKTRONICZNA  
GŁOWICA SAMONAPROWADZAJĄCA  

DLA PRZENOŚNYCH PRZECIWLOTNICZYCH  
ZESTAWÓW RAKIETOWYCH 

Dwuspektralna (MWIR i SWIR) optoelektroniczna głowica samonaprowadzająca GSN naprowa-
dza pocisk rakietowy typu MANPADS na powietrzne cele temperaturowe z wykorzystaniem detekcji 
w podczerwieni. Głowica samonaprowadzająca została zastosowana w rakietowych zestawach prze-
ciwlotniczych bardzo krótkiego zasięgu typu MANPADS (ppzr GROM/PIORUN). Wykorzystany 
w niej dwupasmowy układ detekcyjny pracujący w pasmie bliskiej i średniej podczerwieni selekcjonuje 
zakłócenia termiczne względem celu rzeczywistego, zapewniając skuteczność trafienia rakiety w cel 
z prawdopodobieństwem powyżej 70%. Zastosowana technologia: detektory podczerwieni, chłodze-
nie kriogeniczne, żyroskop. Członkowie grupy: mgr inż. Bogdan Tułodziecki, mgr Zbigniew Blaim,  
mgr inż. Maciej Daniec, mgr inż. Krzysztof Jankowski.
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Widok ogólny ppzr PIORUN (źródło: MESKO S.A.)

Pocisk (a), wyszczególnienie głowicy (b), przekrój głowicy (c) (źródło: MESKO S.A.)
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Maksymilian Włodarski 

tel. 261 839 801 
e-mail: maksymilian.wlodarski@wat.edu.pl

WIELOKANAŁOWY CZUJNIK  
GAZÓW DO POJAZDÓW BEZZAŁOGOWYCH  

ChemDet

UZBROJENIE

Szybka detekcja i identyfikacja 
środków chemicznych w miejscu wy-
stąpienia skażenia jest niezbędna do 
szybkiej oceny ryzyka i minimalizacji 
szkód. Bezpieczeństwo ludzi w służ-
bach szybkiego reagowania wymaga 
stosowania systemów bezzałogowych 
w zagrożonym rejonie. Urządzenia 
detekcyjne wykorzystywane w takich 
warunkach muszą być lekkie, małoga-
barytowe i pozwalać na zdalną obsługę. 
Wielokanałowy czujnik gazów ChemDet 
umożliwia jednoczesną detekcję sześciu 
gazów za pomocą modułów elektroche-
micznych. Detekcja odbywa się w czasie 
rzeczywistym. Rodzaje wykrywanych 
gazów można dostosowywać według potrzeb. Niewielkie rozmiary czujnika ChemDet i jego niska masa, 
osiągnięta dzięki zastosowaniu kompozytowych materiałów konstrukcyjnych, pozwalają na przenoszenie 
go za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (drona) o średnich rozmiarach. Moduł komunikacji 
bezprzewodowej umożliwia zdalną pracę w zasięgu do 300 m. Konstrukcja czujnika pozwala na stoso-
wanie go również na zdalnie sterowanych pojazdach, takich jak roboty saperskie. 
Członkowie grupy: dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, dr hab. inż. Jarosław Młyńczak, ppłk dr inż.  
Bartłomiej Jankiewicz, dr inż. Miron Kaliszewski.
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DETEKTOR DO POMIARU BIOAEROZOLI  
W CZASIE RZECZYWISTYM (BARDET)

W Instytucie Optoelektroniki WAT został opracowany przyrząd do wczesnego ostrzegania przed 
skażeniami biologicznymi powietrza (BARDet ‒ BioAeRosol Detector). Urządzenie działa na podstawie 
fluorescencji wzbudzonej laserowo na pojedynczych cząstkach biologicznych. Jego sercem jest komora 
pomiarowa, w której następuje interakcja promieniowania generowanego przez laser z pojedynczymi 
cząstkami bioaerozoli. Charakterystyki fluorescencyjne, uzyskane z indywidualnych cząstek, analizo-
wane są w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem trzech metod: PCA (Principal Component Analysis), 
LDA (Linear Discriminant Analysis) oraz SN (sieci neuronowe). Algorytm samoistnie „decyduje” 
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Fluorescencja bioaerozolu wewnątrz komory pomiarowej

Wizualizacja danych pomiarowych metodą PCA prowadzona 
jest w czasie rzeczywistym

Biodetektor zamontowany na robocie PIAP

o wysłaniu sygnału alarmowego do operatora 
urządzenia. Zaletą tej techniki, w porównaniu 
z testami biochemicznymi i mikrobiologicznymi, 
jest możliwość wykrywania i klasyfikowania za-
grożenia w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym. 

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie 
zastosowaniem fluorescencyjnych detekto-
rów w monitoringu alergenów, np. w okresach  
pylenia roślin, jak również do badania czystości 
pomieszczeń szpitalnych.

BARDet może być używany zarówno jako moduł 
montowany na robocie, jak również jako stacjo-
narne urządzenie stale monitorujące powietrze 
pod kątem obecności potencjalnych patogenów 
lub/i alergenów. Biodetektor pomyślnie przeszedł 
laboratoryjne i poligonowe testy walidacyjne 
w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii 
w Puławach. 
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UKŁADY DETEKCYJNE FAD MOD.1  
DO GŁOWICY SAMONAPROWADZAJĄCEJ  

RAKIETY MORSKIEJ P-22 NA PROMIENIOWANIE  
PODCZERWONE CELU

UZBROJENIE

FAD Mod.1 (źródło własne)

Detektor FAD Mod.1 został wdrożony do 
uzbrojenia w Marynarce Wojennej WP, a także 
sprzedany do krajów takich jak Wietnam, Al-
gieria, Indie (2019). Modernizacja polegała na 
opracowaniu nowego modułu detektora ozn. FAD 
Mod.1 mającego stanowić bezpośredni zamiennik 
oryginalnego modułu detekcyjnego FAD 1,5-66SN 
(produkcji rosyjskiej) w głowicy samonaprowa-
dzającej SNIEGIR rakiety P-22 będącej jeszcze 
na wyposażeniu wielu armii świata. Zastosowanie 
chłodziarki Peltiera zamiast dotychczasowego 
układu chłodzenia sprężonym powietrzem spo-
wodowało znaczne skrócenie czasu osiągania 
gotowości detektora do pracy z ponad 2 min do  
ok. 30 s. Jednocześnie umożliwiło likwidację  
zawodnej instalacji chłodzenia sprężonym powie-
trzem na okręcie i w bazie technicznej przygoto-
wania rakiet. Zarówno parametry elektryczne, 
jak i optyczne detektora FAD Mod.1 w całości 
odpowiadają parametrom oryginalnego detektora 
produkcji rosyjskiej. Całkowita funkcjonalna za-
mienność nie wymusiła żadnych istotnych zmian 
w okablowaniu wewnętrznym oraz w metodyce 
strojenia rakiety, dzięki czemu procedury przy-
gotowania technicznego rakiet oraz praca bojowa  
nie uległy zmianie. Członkowie grupy: mgr Zbi-
gniew Blaim, mgr inż. Marek Puchta.
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SYSTEM TRENINGOWY DLA SZKOLENIA  
OPERATORÓW RAKIET MANDPADS

System treningowy przeznaczony jest do szkolenia i doskonalenia umiejętności operatorów ppzr 
GROM i ppzr PIORUN w zwalczaniu celów powietrznych przy zakłóceniach termalnych. Umożliwia 
przeprowadzenie ćwiczeń z użyciem realnych celów powietrznych (samoloty odrzutowe, śmigłowce 
oraz bezzałogowe środki latające) oraz imitatorów celów powietrznych ICP w warunkach poligono-
wych, a także przy użyciu środowiska wirtualnej rzeczywistości VR (classroom simulation). Urzą-
dzenie Szkolno-Treningowe UST-1, które otrzymało nagrodę DEFENDER na targach MSPO Kielce  
2000 r., zostało wprowadzone na wyposażenie SZ RP w 2002 roku. Umożliwia przeprowadzenie 
treningu doskonalącego umiejętności taktycznego użycia rakiet typu MANPADS przy zastosowaniu 
komputerowej rejestracji, archiwizacji, analizy przebiegu szkolenia oraz automatycznej oceny wyko-
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Szkolenie operatorów z wykorzystaniem UST (źródło własne)

Jednostka Centralna JC (a), okno rejestracji przebiegu szkolenia (b), okno oceny wykonania zadania bojowego (c) (źródło własne)

a) b) c)

nania zadania bojowego na podstawie parametrów ćwiczenia ustawionych 
przez instruktora. UST-1 zapoczątkowało rodzinę urządzeń treningowych 
przeznaczonych dla operatorów (UST-2 PIORUN) i załóg mobilnych zesta-
wów przeciwlotniczych wyposażonych w przenośne zestawy rakietowe ppzr 
GROM/PIORUN (RST GROM i RST-2 PIORUN), które w pełni odtwarzają 
pracę bojową zestawu bojowego w realnych warunkach współczesnego 
pola walki. Członkowie grupy: mgr inż. Krzysztof Jankowski, mjr mgr inż. 
Radosław Ryniec, mgr inż. Marek Puchta.
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AMUNICJA PRECYZYJNEGO RAŻENIA
UZBROJENIE

A) Głowica z detektorem do APR 155 mm, B) pocisk kal. 155 mm,  
(źródło: CRW TSM)

A) Głowica z detektorem, B) pocisk ppk PIRAT (źródło: CRW TSM)Głowica z detektorem do APR  
120 mm (źródło: CRW TSM)

W wyniku prac badawczych opracowano rodzinę 
głowic samonaprowadzających do amunicji arty-
leryjskiej precyzyjnego rażenia dla samobieżnych 
haubic KRAB 155 mm do moździerza 120 mm RAK, 
a także pocisków przeciwpancernych ppk PIRAT. 
Pociski kalibru 155 mm i 120 mm oraz rakieta ppk 
PIRAT zbudowane są na bazie żyroskopowego 
koordynatora śledzącego z układem optycznym 
oraz detektorem kwadrantowym. 

Głowice wykorzystują odporny na zakłócenia 
system naprowadzania laserowego, który może być 
używany przez operatorów, a także przez bezzało-
gowe systemy powietrzne. Laserowy oświetlacz celu 
generuje kodowane impulsy promieniowania, co 
uniemożliwia zakłócenie procesu naprowadzania 
na cel oraz pozwala na jednoczesne zastosowanie 
różnego typu amunicji względem celu. Członko-
wie grupy: mgr inż. Adam Nowakowski, mgr inż. 
Ryszard Czarnota.

A

A

B

B
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LASEROWY SYSTEM IDENTYFIKACJI  
SWÓJ–OBCY (IFF)

Współczesne pole walki charakteryzuje się znaczącą mobilnością wojsk. Często małe, kilku- lub 
kilkunastoosobowe grupy sił zwiadowczych lub specjalnych, wspomagane najnowszą technologią, 
oddziałują na obszarze przeciwnika. Informacja o takich działaniach nie jest jednak powszechna – ze 
zrozumiałych przyczyn. W efekcie w wyniku ostrzału terytorium zajmowanego przez przeciwnika może 
omyłkowo dochodzić do neutralizacji własnych sił, gdyż dokonujący ostrzału nie dysponuje wiedzą 
o ich nieoczywistej lokalizacji. Wbrew pozorom takie sytuacje zachodzą współcześnie bardzo często. 
Stąd dążenie wielu koncernów zbrojeniowych do opracowania skutecznych technologii służących 
zdalnej klasyfikacji obiektów na polu walki. W funkcjonujących aktualnie systemach identyfikacji, 
gdzie w procesie zapytania lub odpowiedzi wykorzystuje się promieniowanie radiowe, w bardzo prosty 
sposób można przechwycić transmisję lub ją zakłócić. 

Prace nad laserowym systemem identyfikacji obiektów na polu walki swój‒obcy, nazywanym też 
z angielska IFF (Identification Friend or Foe), rozpoczęto w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Aka-
demii Technicznej już w 2007 roku. Idea opierała się na wykorzystaniu dalmierza laserowego jako układu  
pytającego (tzw. interrogatora). Dalmierz laserowy w tym trybie generuje szereg impulsów laserowych 
z zakodowaną informacją i pytaniem o identyfikację. Identyfikowany obiekt jest wyposażony w moduł 
identyfikacji zawierający detektor promieniowania laserowego oraz specjalny moduł modulujący wartość 
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współczynnika odbicia. Moduł identyfikacji wykrywa pytanie generowane przez 
interrogator, a następnie steruje modulatorem optycznym, zmieniając wielkość 
sygnałów odbitych od identyfikowanego obiektu. Modulator optyczny odbija 
promieniowanie padające na jego powierzchnię dokładnie w tę stronę, z której 
to promieniowanie zostało wyemitowane. Interrogator odbiera promieniowanie 
odbite od modulatora i dekoduje odpowiedź. Porównuje klucze i identyfikuje 
obiekt. Taki sposób identyfikacji powoduje, że system jest bardzo selektywny 
i precyzyjny. Strona trzecia nie ma możliwości ingerencji w proces identyfikacji.

W ostatnich latach idea ta została zrealizowana pod postacią demonstrato-
rów technologii i przetestowana w warunkach rzeczywistych. Funkcjonalność 
interrogatora IFF zaimplementowano w miniaturowym dalmierzu laserowym, 
który z kolei został zintegrowany z celownikiem termowizyjnym. 
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LASEROWY SKANER  
DO WYKRYWANIA  

DRONÓW

Dynamiczny rozwój technologii masowego wytwarzania niewielkich dronów oraz wynikający stąd 
wzrost ich dostępności dla nabywcy indywidualnego oprócz wielu nowych przydatnych możliwości 
spowodował również negatywne konsekwencje w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Drony wy-
korzystywane są między innymi do nielegalnej obserwacji, przemytu czy też pozycjonowania ładunków 
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wybuchowych. Ich cena jest na tyle 
mała, że ewentualna utrata poje-
dynczego egzemplarza w wyniku 
przechwycenia nie stanowi dla 
przestępców znaczącej straty.

W odpowiedzi na tę sytuację 
powstało wyraźne zapotrzebowanie 
na rozwój technologii wykrywania 
zwłaszcza niewielkich (formalnie 
o masie < 5 kg) bezzałogowych 
pojazdów powietrznych. Opisywa-
ne wyzwanie charakteryzuje kilka 
czynników utrudniających związa-
nych z jednej strony z niewielkimi 
rozmiarami dronów oraz ich zna-
czącymi prędkościami, a z drugiej 
z koniecznością monitorowania 
dużego sektora pod względem miary 
kątowej i radialnej.

W IOE WAT, przy współpracy 
z Instytutem Technicznym Wojsk 
Lotniczych, w ramach projektu 
naukowo-badawczego finansowa-
nego za pośrednictwem NCBiR 
skonstruowano unikatowy skaner 
laserowy do wykrywania przelotu 
drona. Oprócz detekcji sygnału echa 
skaner pozwala również na ocenę 
współczynnika jego depolaryzacji. 
Rozwiązanie to zapewnia potencjał 
do odróżniania dronów od ptaków, 
które mogłyby powodować liczne 
fałszywe alarmy.
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FLUORESCENCYJNO-ROZPROSZENIOWY  
LIDAR BLISKIEGO ZASIĘGU DO ZDALNEJ  

DETEKCJI SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH
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Zasada działania lidara opiera 
się na zjawisku laserowo wzbudza-
nej fluorescencji (LIF) ośrodków 
biologicznych oświetlonych pro-
mieniowaniem UV. Urządzenie 
emituje promieniowanie wzbudzające 
o długości fali 375 nm, natomiast 
odbiera promieniowanie rozproszone 
oraz promieniowanie fluorescencji 
w pasmie 400-550 nm. Promienio-
wanie rozproszone i fluorescencja 
są detekowane za pomocą trzech 
fotopowielaczy. Wybór odpowied-
niego pasma detekcji realizowany 
jest poprzez zastosowanie właściwych filtrów na wejściu fotopowielaczy. Sygnały z fotopowielaczy są 
przetwarzane w odpowiednim układzie elektronicznym, a następnie analizowane za pomocą specja-
listycznego oprogramowania komputerowego wypracowującego informację na temat występującej 
substancji biologicznej. Zastosowanie nowych źródeł promieniowania opartych na technologii pół-
przewodnikowej umożliwiło miniaturyzację urządzenia oraz redukcję poboru energii. Lidar charakte-
ryzuje się zasięgiem do 300 m i dzięki swojej niewielkiej wadze znakomicie nadaje się do zastosowań 
militarnych oraz kryzysowych w terenie zurbanizowanym, a także do monitorowania dużych obiektów 
użyteczności publicznej takich jak lotniska, dworce, centra handlowe, stadiony. Urządzenie jest w stanie 
wykryć bakterie, spory oraz grzyby, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.

Aby przetestować działanie lidara w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przeprowadzono badania 
wykrycia różnych symulantów substancji biologicznych (Bacillus globigii, Bacillus thuringiensis, Bacillus 
ceresus, pollens i fungi). Substancje biologiczne były wypuszczane w specjalnej komorze pomiarowej o dłu-
gości 5 m i średnicy 1,5 m. Ponadto przeprowadzono badania lidara na lotnisku, wykorzystując do tego 

mały samolot. Wszystkie badania  
wykonano z odległości do 40 m,  
jednak w warunkach nocnych  
zasięg lidara zwiększył się do 
ok. 300 m. 

Lidar został także przetesto-
wany w warunkach operacyjnych 
podczas finałów Mistrzostw Eu-
ropy w piłce nożnej organizowa-
nych przez UEFA (EURO 2012). 
Podczas rozgrywanych meczów 
monitorował strefę kibica.
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SYSTEM OSTRZEGANIA  
O PROMIENIOWANIU LASEROWYM OBRA++

UZ
BR

OJ
EN

IE

Współczesne pole walki charakteryzuje się 
wszechobecnością promieniowania laserowego. 
Technika laserowa stała się nieodzowna między 
innymi w systemach kierowania ogniem, układach 
naprowadzania pocisków, układach podświetlania 
celów, pomiarach odległości, łączności optycznej, 
systemach identyfikacji IFF, układach wykrywania 
skażeń, systemach meteorologicznych, olśnie-
waczach itp. W wielu sytuacjach odnotowanie 
faktu bycia opromieniowanym przez niewidzialne 
najczęściej dla wzroku ludzkiego światło laserowe 
jest niezwykle istotne, gdyż może oznaczać proces 
namierzania/wskazywania celu przez przeciwnika. 

Kolejną pożądaną cechą wojskowych syste-
mów ostrzegania o promieniowaniu laserowym 
jest możliwość wskazywania kierunku, z którego 
emitowana jest wiązka laserowa. Informacja taka 

może posłużyć do neutralizacji obiektu namierza-
jącego w wyniku zadziałania zautomatyzowanego 
systemu uzbrojenia własnego lub sprzymierzonego. 
W Zespole Laserowej Teledetekcji IOE WAT 
w odpowiedzi na wspomniane zapotrzebowanie 
na rozwiązania wysokoczułe i o dużej rozdzielczo-
ści kątowej określania kierunku padającej wiązki 
powstał system Obra++. Posiada on wszystkie 
atuty współczesnego systemu LWS/LWR (ang. 
Laser Warning System/ Laser Warning Receiver): 
dużą czułość (~4 W/m2), dużą dynamikę (~104), 
wysoką precyzję określania kąta padania wiązki 
(~1,5°), sieciocentryczność.


