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Adam CICHOCKI 

LIKWIDACJA NIEWYBUCHÓW BRONI PODWODNEJ JAKO ELEMENT  
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI I INFRASTRUKTURY  

PORTOWEJ 

Streszczenie 

Artykuł prezentuje problematykę identyfikacji i likwidacji niewybuchów broni podwodnej z okresu II WŚ zale-

gających na dnie Zatoki Gdańskiej, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi, transportu morskiego 

oraz działalności ludzkiej na morzu. Artykuł zawiera metodykę określania stref niebezpiecznych (zagrożenia) oraz 

wybrane  aspekty jego likwidacji przez siły Marynarki Wojennej. 

WSTĘP 

Niewybuchy broni podwodnej stanowią potencjalnie zagrożenie 
dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania działalności ludzkiej 
na morzu. Doświadczenia Marynarki Wojennej RP, Biura Hydrogra-
ficznego MW, Urzędu Morskiego oraz innych instytucji związanych z 
zapewnieniem elementarnego bezpieczeństwa w polskich obsza-
rach morskich, dowodzą faktu, iż działalność związana z likwidacją 
takiego zagrożenia nie jest ani szablonowa ani łatwa. Każdy przy-
padek musi być analizowany odrębnie i charakteryzować się ade-
kwatnością podejmowanych działań. 

 

 
Rys. 1. Nurek miner przy minie typu GC-2 (LMB/S) 
 

W niniejszym artykule autor przedstawia charakterystykę i opis 
wybranych przypadków odnalezionych i sklasyfikowanych niewybu-
chów broni podwodnej w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz metody ich 
likwidacji przez wydzielone do tego typu zadań siły Marynarki Wo-
jennej RP. Artykuł stanowi kontynuację problematyki likwidacji 
zagrożenia pochodzącego od niewybuchów broni podwodnej podję-
tej przez autora od 2008 oraz przez innych (m.in. specjalistów byłe-
go Szefostwa Inżynierii Morskiej Dowództwa Marynarki Wojennej 
w Gdyni) w zakresie aspektów poszukiwania, klasyfikacji i likwidacji 
tego typu zagrożenia. 

NIEWYBUCH JAKO ZAGROŻENIE 

Niewybuchem jest każdy przedmiot zawierający ładunek wybu-
chowy lub materiał wybuchowy w stanie wolnym, który powinien 
zdetonować jednak pomimo stworzenia warunków koniecznych do 
tego procesu nie doszło do wybuchu. Pojęcie niewybuchu odnosi 
się do środków zawierających materiał wybuchowy o charakterze 

kruszącym lub analogicznych, w których wybuch ma charakter 
detonacji.  

Przyczyną powstania niewybuchu może być niezadziałanie lub 
wadliwe działanie detonatora, zmiany chemiczne w samym materia-
le wybuchowym i wiele innych czynników.Za niewybuchy nie uważa 
się środków właściwie składowanych, a jedynie te, które zostały 
użyte ale nie zadziałały lub zadziałały wadliwie. 

Filozofia  działania uzbrojenia broni podwodnej, polegająca na 
dostarczenie w pobliże celu ładunku materiału wybuchowego 
(ŁMW), a następnie doprowadzeniu do kontaktowej (przy zetknięciu 
z celem) lub niekontaktowej (w pewnej, niewielkiej odległości) deto-
nacji tego ładunku, wymusza niejako dążenie konstrukcyjne do 
umieszczenia jak największej ilości ŁMW o jak największej sile 
niszczącej w głowicach bojowych torped i kadłubach min morskich. 

Zarówno we współczesnych jak i tych z okresu II WŚ minach, 
bombach głębinowych i torpedach zastosowanie znajdują kruszące 
materiały wybuchowe na bazie wysokoenergetycznych związków 
nitrowych z uwagi na ich (w odróżnieniu od materiałów inicjujących i 
miotających) szczególnie niszczące  oddziaływanie na otoczenie 

Standardowym materiałem wybuchowym stosowanym do ela-
boracji uzbrojenia broni podwodnej w okresie II Wojny Światowej był 
HEXANIT, który początkowo stanowił mieszaninę 60% trotylu (TNT) 
oraz 40% heksylu . Materiał ten opracowany na samym początku 
XX wieku charakteryzował się dużą odpornością udarową (wstrzą-
sową) oraz był ok. 7% bardziej energetyczny od trotylu. Do elabora-
cji głowic torpedowych i min morskich stosowano różne jego odmia-
ny w postaci mieszanin wybuchowych. 

Niezależnie od rodzaju i proporcji składników stosowane w 
technice militarnej materiały wybuchowe posiadają następujące 
właściwości: 
• wysokie parametry detonacyjne i termochemiczne (szczególnie 

istotne dla kruszących materiałów wybuchowych jest ciepło wybu-
chu oraz prędkość detonacji); 

• dużą trwałość fizyczną  chemiczną (czyli zachowanie pierwotnych 
właściwości materiału istotnych dla procesu wybuchu przez mak-
symalnie długi okres czasu); 

• zdolność do detonacji od inicjatorów o niewielkiej masie (czyli 
posiadać dużą wrażliwość na detonację); 

• elaborację amunicji, komór i głowic bojowych w bezpiecznym 
zakresie temperatur (głównie tzw. topliwe materiały wybuchowe 
uzyskujące postać płynną lub półpłynną w temperaturach około od 
60 do 80 ºC). 

Wymienione powyżej cechy charakteryzujące materiały wybu-
chowe mają istotne znaczenie w kontekście niewybuchów, gdyż jak 
pokazuje doświadczenie bez znaczącej degradacji swoich właści-
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wości mogą przetrwać 70 lat pod wodą i ciągle stanowić poważne 
zagrożenie żeglugi i transportu morskiego. 

 

POSZUKIWANIE, KLASYFIKACJA I IDENTYFIKACJA 
OBIEKTÓW PODWODNYCH 
 

Procedura postępowania jest zgodna z procedurami zwalcza-
nia min metodami „minehuntingu” i w ogólnym zarysie proces obej-
muje następujące po sobie cztery etapy: 
- wykrycie i określenie położenia (wykrycie echa mino-podobnego 

(MILEC – MIneLike ECho ); 
- klasyfikację kontaktu (analizę kontaktu mino-podobnego (MILCO – 

MIneLike COntact ); 
- identyfikację obiektu (określenie czy obiekt nie jest miną (NOMBO 

– NOn MInelike Bottom Object) lub obiekt jest miną (Mine) lub 
obiektem niebezpiecznym (UUXO – Underwater UneXploded 
Ordnance); 

- likwidację zagrożenia (obiektu) poprzez detonację w miejscu lub 
wydobycie. 

 

 
 

Rys. 2. Algorytm klasyfikacji i identyfikacji obiektów minopodobnych 
 
Wykrycie (detekcja) obiektu niebezpiecznego przebiega naj-

częściej z użyciem technik hydrolokacyjnych (sonarów bocznych, 
echosond wielowiązkowych), które to pozwalają na określenie 
położenia oraz dokonanie wstępnej klasyfikacji i identyfikacji obiektu 
podwodnego. 

Przykład na Rys.3. przedstawia obiekt podwodny (niemiecką 
torpedę) wykrytą za pomocą sonaru bocznego na głębokości 11m w 
odległości 1 milę morską (1852m) od brzegu cypla oksywskiego pod 
koniec 2014 roku.  

 

 
Rys. 3. Torpeda niemiecka (G7e) na głębokości 11m 

 

 
Rys. 4. Lokalizacja niewybuchów (torped niemieckich) w pobliżu 
cypla oksywskiego.  

 
W roku 2014 w bezpośredniej bliskości portu Gdynia (około 

200 m od falochronu portowego) oraz w samym porcie Gdynia (przy 
nabrzeżu Śląskim) wykryte zostały cztery niemieckie miny morskie, 
później zidentyfikowane jako miny typu GC-1, GC-2 (LMB lotnicze / 
morskie)  oraz mina angielska typu Mk VI. 

Morskie miny denne wg. oznaczenia niemieckiego LMB (niem. 
Luft Minen Model B) a według oznaczenia aliantów GC-1 (ang. 
German Mine Type C) były minami w wersji lotniczej czyli przysto-
sowanymi do stawiania z samolotu z wykorzystaniem spadochronu 
zintegrowanego z konstrukcją miny. 
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Druga wersja miny GC, bliźniaczo podobna do poprzedniej to mina 
wg. oznaczenia niemieckiego LMB/S (niem. Luft Minen Model B) a 
według oznaczenia aliantów GC-2 (ang. German Mine Type C) 
przystosowana do stawiania z nosiciela nawodnego np. okrętów 
typu E-boat (niem. Schnellboot lub S-Boot) – nie zawierająca spa-
dochronu (Rys.1, Rys. 5).  

 

 
Rys. 5. Niemiecka mina denna typu GC (LMB) 

 

 
Rys. 6. Angielska mina denna typu Mk VI 

 
Tab. 1. Parametry wykrytych min dennych  

Typ miny 
Średnica 

[mm] 
Długość 

[mm] 
Rodzaj 
ŁMW 

Masa 
ŁMW [kg 

GC-1 (LMB) 660 2980 heksanit 696 

GC-2 (LMB/S) 660 ~ 2000 heksanit 696 

Mark VI 470 2765 amatol 430 

 
Końcowa faza operacji (likwidacja) jest kluczowym elementem, 

gdyż w tej fazie musi dojść do fizycznego kontaktu z przedmiotem 
niebezpiecznym (wybuchowym). Podjęcie przedmiotu niebezpiecz-
nego, często o masie prawie 1 tony (mina t. GC – 986 kg, mina t. 
Mk VI – 816 kg) wymaga asysty nurka-minera, który przygotowuje 
przedmiot do podjęcia przez dźwig. 

W przypadku decyzji o likwidacji niewybuchu w miejscu zale-
gania konieczne jest założenie odpalanych zdalnie ładunków wybu-
chowych. W tym przypadku, jeżeli nie istnieje uzasadniona potrzeba 
użycia nurka-minera, wykorzystuje się bezzałogowe pojazdy pod-
wodne (np. typu „Ukwiał”) z systemem zdalnie odpalanych ładun-
ków podwodnych typu „Toczek”. 

 

 
Rys. 7. Bezzałogowy pojazd podwodny ROV  t. „Ukwiał” z ładun-
kiem wybuchowym t. „Toczek A” (źródło: www.ctm.pl) 

 
WYZNACZANIE STREF PRZY DETONACJI PODWODNYCH 
ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH  

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa tego etapu operacji nie-
zbędne jest określenie stref bezpieczeństwa oddziaływania wybu-
chu podwodnego (podwodnej fali uderzeniowej) na ludzi, zwierzęta 
oraz obiekty techniczne w rejonie prowadzenia operacji. 

Zgodnie z metodyką i zależnościami przyjętymi do wyznacza-
nia odległości bezpiecznej przy detonacji podwodnej ŁMW o okre-
ślonej masie w określonych warunkach. 

Zależności wykorzystywane przy wyznaczaniu ciśnień fali ude-
rzeniowej (a co za tym idzie odległości bezpiecznych) dla obiektów 
technicznych i ludzi w wodzie w czasie detonacji ŁMW przyjmują 
rodzaj materiału wybuchowego w postaci ładunku trotylu prasowa-
nego. Wówczas zależność na ciśnienie maksymalne fali uderzenio-
wej przyjmie postać wzoru Cole’a: 

 

          
  
 

 
 
    

  [Pa] (1) 

gdzie: G – masa ekwiwalentna ŁMW [kg] 
  R – odległość [m] 

 
Dla zastosowania powyższej zależności masę ŁMW innego niż 

trotyl (np. heksanit, amatol , minol ) należy najpierw wyrazić w tzw. 
równoważniku trotylowym (2).  

 

qe = k ∙ q (2) 

gdzie:   
qe – masa ekwiwalentna ŁMW [kg] 
k – współczynnik (ekwiwalent) trotylowy,  dla TNT k = 1 
q – masa rzeczywista ładunku materiału wybuchowego [kg] 

 
Z uwagi na fakt, iż w uzbrojeniu broni podwodnej stosowane są 

mieszaniny materiałów wybuchowych o sile większej niż trotyl, 
wówczas współczynnik trotylowy dla materiału wybuchowego typu 
hexanit należy przyjąć wartość 1,2  a dla materiału wybuchowego 
typu amatol – 1,3 [3]. Do poprawnych oszacowań należy dodatkowo 
wziąć pod uwagę tzw. współczynnik denny, którym koryguje się 
ekwiwalentną masę ŁMW uwzględniając odbicie fali detonacyjnej od 
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różnego typu dna. Wartość współczynnika dennego teoretycznie 
zawiera się w przedziale od 0 do 2. Zakres wartości od 0 do 1 doty-
czy ładunków zagrzebanych w dnie morskim. Współczynnik kd=2 
oznacza dno absolutnie twarde, wtedy odbiciu ulega połowa energii 
wybuchu.  

Dla akwenów portowych przyjęto wartość współczynnika den-
nego kd=1,6.  

Tab. 2. Wartości współczynnika dennego. [5] 

 
Wówczas zależność (3) na skorygowaną masę ŁMW będzie 

uwzględniała współczynnik denny: 
 

   qe’ = k ∙ qe = kd ∙ k ∙ q (3) 

gdzie:    
qe’ -  skorygowana masa ekwiwalentna ŁMW [kg] 
qe – masa ekwiwalentna ŁMW [kg] 
k – współczynnik (ekwiwalent) trotylowy,  
q – masa rzeczywista ŁMW [kg] 

 
Kalkulacje stref bezpieczeństwa oddziaływania wybuchu pod-

wodnego (podwodnej fali uderzeniowej) od ww. niewybuchów broni 
podwodnej dla jednostek pływających wyznaczać można w oparciu 
o zależność (4) [8]: 

            
  
  [m] (4) 

gdzie:  
Rb – odległość bezpieczna od miejsca detonacji    
qe’ -  skorygowana masa ekwiwalentna ŁMW [kg] 

 
W oparciu o powyższą zależność wyznaczono strefy bezpieczeń-
stwa dla jednostek pływających od każdego typu miny. 

 
Tab. 3. Kalkulacja stref bezpieczeństwa dla statków 

Typ miny q [kg] qe [kg] qe’ [kg] Rb [m] 

GC-1 (LMB) 696 835 1336 836 ÷ 1100 

Mark VI 430 559 895 730 ÷ 960 

 
Wykryte obiekty wybuchowe znajdują się w odległości od 200 

do 250 metrów od linii falochronu portu Gdynia oraz w odległości do 
150m od środka toru wodnego wejścia do Portu Marynarki Wojennej 
oraz wejścia głównego portu Gdynia.  

Kalkulacje stref bezpieczeństwa oddziaływania wybuchu pod-
wodnego (podwodnej fali uderzeniowej) od ww. niewybuchów broni 
podwodnej dla budowli betonowych i żelbetonowych (infrastruktury 
portowej) wyznaczać można w oparciu o zależność (5) [8]: 

 

        
  
   [m] (5) 

gdzie: 
Rb – odległość bezpieczna od miejsca detonacji    
qe’ -  skorygowana masa ekwiwalentna ŁMW [kg] 

 
W oparciu o powyższą zależność wyznaczono strefy bezpieczeń-
stwa dla infrastruktury portowej od każdego typu miny. 

 
 
 

Tab. 4. Kalkulacja stref bezpieczeństwa dla infrastruktury portowej 

Typ miny q [kg] qe = q*k [kg] qe’ [kg] Rb [m] 

GC-1 (LMB) 696 835 1336 198 

Mark VI 430 559 895 173 

 
Ilustracja wyników kalkulacji stref bezpieczeństwa dla statków 

zawiera oraz dla obiektów infrastruktury portowej zawierają poniż-
sze rysunki. 

 

 
Rys. 8. Strefy zagrożenia wybuchem min dennych dla statków  
  

 
Rys. 9. Strefy zagrożenia wybuchem min dennych infrastruktury 
portowej  
 
 
 

Rodzaj dna Wartość współczynnika dennego kd 

Kamieniste 1,8 

O średniej gęstości 
(glina z piaskiem, żwir) 

1,6 

Lżejszy grunt  
(ił, piasek, grys) 

1,4 
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PODSUMOWANIE 

Lokalizacja wykrytych niewybuchów – min morskich z okresu II 
W.Ś. stwarza zagrożenie zarówno dla budowli hydrotechnicznych 
(falochronów, nabrzeży portowych), jednostek pływających (bez 
względu na stan techniczny) oraz kąpiących się na pobliskich pla-
żach ludzi. 

Detonacja każdego z niewybuchów na głębokości około 10 m 
powoduje przynajmniej deformację kadłuba jednostki pływającej a 
wybuch pod kadłubem jednostki (tzw. podstępkowy) spowodowała-
by przebicie zewnętrznego poszycia kadłuba i uszkodzenia we-
wnętrznych mechanizmów i urządzeń powodując znaczne uszko-
dzenia wewnętrzne z pożarem włącznie. 

Dodatkowe zagrożenie występuje w przypadku min zalegają-
cych wewnątrz basenów portowych w odległości mniejszej niż 
bezpieczna od obiektów infrastruktury portowej (falochronów, na-
brzeży, pirsów). 

W przypadku detonacji takiej miny należałoby uwzględnić rów-
nież falę uderzeniową rozchodzącą się w gruncie i jej oddziaływanie 
na pobliskie budynki, urządzenia i ludzi. 

Likwidacja (usuwanie) zagrożenia realizowana przez siły Mary-
narki Wojennej stanowi najbardziej wrażliwy i niebezpieczny ele-
ment operacji ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno 
przy wydobyciu niewybuchu jak i przy jego likwidacji metodami 
wybuchowymi. 

Ten etap operacji poprzedza etap rozpoznania, w czasie które-
go dokonywana jest szczegółowa klasyfikacja i identyfikacja obiek-
tu, a jej wyniki determinują dalszą metodykę postępowania.  Po-
prawne zrealizowanie tych dwóch procesów zapewni adekwatne 
użycie sił i środków w procesie likwidacji, a co najważniejsze za-
pewni elementarne bezpieczeństwo ludzi którzy ten proces realizu-
ją. 

Niewybuchy broni podwodnej (miny morskie) opisane w refera-
cie zostały zlikwidowane przez siły Marynarki Wojennej w kwietniu 
2015 roku. 
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NEUTRALIZATION OF UNDERWA-
TER UNEXPLODED ORDNANCE AS 
A CRITICAL PART FOR SAFETY OF 
SHIPPING AND PORT FACILITIES 

Abstract 

The article presents various aspects of neutraliza-

tion dangerous objects, especially unexploded ordnance 

(UXO), found on Gdańska Bay seabed. The underwater 

unexploded ordnance still, after over 70 years make 

serious danger to maritime shipping, transportation 

and human activity at sea. 

The article describes the methodology for determine 

danger zone (safety area) in case of controlled or acci-

dental detonation as well as describes UXO liquidation 

procedures. 

The research problem considered by author in the 

paper was to assess the scale of threat from UUXO to 

maritime shipping (ships and vessels), ashore construc-

tion (piers and breakwaters and other port facilities). 
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