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Adam CICHOCKI 

DZIAŁALNOŚĆ MARYNARKI WOJENNEJ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

TRANSPORTU MORSKIEGO. METODY LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ  

OD NIEWYBUCHÓW PODWODNYCH 

 

W artykule omówione zostały metody likwidacji niewybuchów podwodnych w postaci min morskich, torped i bomb odnaj-

dywanych na dnie morza jako wynik działań bojowych w okresie II W.Ś. Niewybuchy broni podwodnej odnajdywane w pobliżu 

a nawet wewnątrz portów morskich, podejść do nich i na trasach żeglugowych stanowią zagrożenie bezpieczeństwa transportu 

morskiego. Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na skalę zjawiska oraz problemy związane z jego likwidacją i zapewnieniem 

bezpieczeństwa transportu szczególnie w pobliżu obszarów zurbanizowanych gdzie zastosowanie metod wybuchowych jest 

szczególnie trudne i niebezpieczne. 

 

WSTĘP 

Zakończone ponad 70 lat temu działania bojowe w ramach II 
Wojny Światowej pozostawiły długoletnią spuściznę w postaci, 
uzbrojenia, środków bojowych zawierających  materiał wybuchowy i 
niebezpieczny spoczywających na dnie Morza Bałtyckiego. 

Obecnie szacuje się, że po zakończeniu działań wojennych 
wojska sprzymierzone oraz armia radziecka zatopiła na dnie Bałtyku 
kilkadziesiąt tysięcy ton broni chemicznej. Fakt ten stanowi główny 
problem międzynarodowych zespołów podejmujących próbę opra-
cowania metod neutralizacji toksycznych substancji chemicznych 
(bojowych środków trujących) stanowiących zagrożenie ekologiczne 
ale równie dla działalności człowieka na morzu. 

Kolejnym zagrożeniem, choć o mniejszej skali jest fakt ciągłego 
odnajdywania na dnie morza, a pomimo upływu ponad 70 lat od 
zakończenia II wojny światowej wciąż dochodzi do operacji neutrali-
zacji niewybuchów z tego okresu zalegających w basach portowych, 
redach i w strefie przybrzeżnej, a nawet wypadków spowodowanych 
pozostałościami wojennymi, w których ludzie tracą życie lub zdro-
wie. Podczas II wojny światowej polskie wybrzeże było miejscem 
intensywnych działań bojowych, a do dnia dzisiejszego w morzu i 
pasie wybrzeża odnajdowane są przedmioty wybuchowe i niebez-
pieczne (PWiN) 

1. RODZAJE ZAGROŻENIA 

Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju 
przedmioty pochodzenia wojskowego, które z uwagi na swe właści-
wości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem w razie niewłaściwe-
go obchodzenia się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie, itp.), jak 
i w razie zetknięcia z wysoką temperaturą.  

Zalicza się do nich w szczególności uzbrojenie artyleryjskie 
(zapalniki, pociski, granaty, naboje), minowe i bombowe (miny, 
bomby lotnicze, ładunki materiałów wybuchowych, głowice bojowe 
wszelkich typów) oraz uzbrojenie broni podwodnej (miny morskie 
wszelkiego typu, torpedy i bomby głębinowe). 

Niewybuch, w przeciwieństwie do niewypału, to środek bojowy 
(pocisk, granat, bomba lub ładunek kruszący), który został użyty i 
pomimo zaistnienia warunków do wybuchu – nie zdetonował. Nie 

nastąpiła przemiana energii potencjalnej materiału wybuchowego w 
energię mechaniczną i cieplną. 

Niewypał natomiast, jest to środek bojowy, który nie został po-
prawnie użyty, odpalony np. na skutek zacięcia się broni lub innych 
usterek.  

Obydwa takie środki bojowe stanowią zagrożenie choćby z 
samego faktu, iż zawierają ładunek materiału wybuchowego.  

Niewybuchy stanowią jednakże zagrożenie większe niż niewy-
pały, głównie z powodu, iż należy zakładać ich poprawne przygoto-
wanie i użycie, natomiast nie znane są przyczyny braku wybuchu 
(detonacji) ładunku materiału wybuchowego. Należy jednakże ocze-
kiwać, iż w procesie użycia niektóre elementy zapalnika (przynajm-
niej niektóre) zadziałały prawidłowo i elementy wykonawcze (odpo-
wiedzialne za umożliwienie detonacji np. zapalnik) znajdują się w 
położeniu bojowym. Wobec braku wiedzy na temat przyczyn braku 
detonacji środka bojowego, nie znany jest stan elementów uzbroje-
nia odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa obsługi i w 
konsekwencji nie znane są warunki w jakich mogłoby dojść do 

niekontrolowanej detonacji niewybuchu. 

2. NIEWYBUCHY BRONI PODWODNEJ  
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 ma-
teriał wybuchowy o charakterze kruszącym lub analogicznych, w 
których wybuch ma charakter detonacji. Standardowym materiałem 
wybuchowym stosowanym do elaboracji uzbrojenia broni podwod-
nej w okresie II Wojny Światowej był Heksanit (ang. Hexanite), który 
początkowo stanowił mieszaninę 60% trotylu (TNT) oraz 40% hek-
sylu.  

Według dostępnych informacji [4,5] o niemieckim uzbrojeniu 
broni podwodnej w minach typu GC (LMB) stosowana była miesza-
nina Heksanitu o składzie w proporcjach 63% TNT, 13% Heksyl 
oraz 23% proszku aluminium. 
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Mina typu Mark VI natomiast elaborowana była materiałem wy-
buchowym o nazwie Amatol – mieszaniną azotanu amonu (ang. 
ammonium nitrate) i trotylu (TNT) w proporcjach około 80/20 o 
energii wybuchu od 126-130% TNT. [4, 6] 

Niezależnie od rodzaju i proporcji składników stosowane w 
środkach bojowych materiały wybuchowe posiadają następujące 
właściwości: 
– wysokie parametry detonacyjne i termochemiczne (szczególnie 

istotne dla kruszących materiałów wybuchowych jest ciepło wy-
buchu oraz prędkość detonacji); 

– dużą trwałość fizyczną  chemiczną (czyli zachowanie pierwot-
nych właściwości materiału istotnych dla procesu wybuchu 
przez maksymalnie długi okres czasu); 

– zdolność do detonacji od inicjatorów o niewielkiej masie (czyli 
posiadać dużą wrażliwość); 

– 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 90 ºC). 
Wymienione powyżej cechy charakteryzujące materiały wybu-

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

W roku 2014 i 2015 w bezpośredniej bliskości portu Gdynia 
(około 200 m od falochronu portowego) oraz w samym porcie Gdy-
nia (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. 

 
Rys. 1. Lokalizacja min dennych wykrytych w rejonie portu Gdynia  
 

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. 

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. 2. Nurek miner przy niemieckiej minie dennej typu LMB/S 

 

 
Rys. 3. Wydobycie angielskiej miny dennej 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 

3. WYZNACZANIE STREF ZAGROŻENIA 

Szacowanie stref niebezpiecznych w czasie oddziaływania wy-
buchu podwodnego (podwodnej fali uderzeniowej) na ludzi, zwierzę-
ta oraz obiekty techniczne w rejonie zagrożenia można prowadzić: 
– metodą analityczną – pośrednią – w oparciu o analizę parame-

trów wybuchu podwodnego (podwodnej fali uderzeniowej) a do-
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kładnie o analizę ciśnienia maksymalnego fali uderzeniowej w 
danych warunkach detonacji oraz jego oddziaływanie na ludzi, 
zwierzęta, jednostki pływające (w różnym stanie technicznym) 
i inne obiekty techniczne w rejonie wybuchu. Fundamentalną 
pracą naukową oraz podstawowym zależnościami w zakresie 
oddziaływania wybuchu podwodnego są tu badania R.H.Cole’a. 
[8]  
 

 
gdzie: G – masa ekwiwalentna ŁMW [kg] 

R – odległość [m] 

(1) 

 
– metodą empiryczną - podaną w pracy N. Klatki [2] uwzględnia-

jącą głębokość akwenu w miejscu detonacji, rodzaj ŁMW, 
współczynnik trotylowy oraz tzw. „współczynnik denny” (charak-
teryzujący rodzaj dna). Metoda ta przyjęta została jako podsta-
wowa metodyka określania stref bezpieczeństwa w SZ RP 
w tym marynarce wojennej [9]. 

 
Tab. 3. Strefy niebezpieczne dla detonacji min morskich. 

Typ 
miny 

q [kg] 
k 

qe =  
q*k [kg] 

qe’=  
qe*kd [kg] 

Rb [m] 
dla statków 

Rb [m] dla 
budowli 

GC 
(LMB) 

696 
1,2 

835 1336 836 ÷ 1100 198 

Mk VI 430 
1,3 

559 895 730 ÷ 960 173 

 

 
Rys. 4. Strefy zagrożenia wybuchem dla jednostek pływających 
podwodnym od min morskich w porcie Gdynia 

 

Wykryte i zidentyfikowane 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. 
Lokalizacja wykrytych niewybuchów stwarza zagrożenie zarówno 
dla budowli hydrotechnicznych (falochronów, nabrzeży portowych), 
jednostek pływających (bez względu na stan techniczny) oraz ką-
piących się na pobliskich plażach 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. 

Przedstawione wyżej przykłady, obiektów niebezpiecznych 
(wybuchowych) dowodzą realności zagrożenia bezpieczeństwa 

transportu morskiego, infrastruktury portowej oraz zagrożenia dzia-
łalności człowieka na tym obszarze. 

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.  

4. METODY NISZCZENIA NIEWYBUCHÓW  
BRONI PODWODNEJ 

Materiałami wybuchowymi nazywamy indywidua chemiczne lub 
mieszaniny, które pod wpływem energii bodźców zewnętrznych tj. 
mechanicznych, cieplnych, elektrycznych lub wybuchowych ulegają 
reakcji chemicznej przebiegającej samorzutnie i szybko z wydziele-
niem dużej ilości ciepła i gazów. Wybuch jest gwałtowną zmianą 
stanu równowagi układu prowadzącą do pracy mechanicznej.  

Wybuch składa się z dwóch etapów. Pierwszy, to zamiana 
energii chemicznej na energię substancji silnie sprężonej. Drugi to 
rozszerzanie sprężonej substancji prowadzące do niszczenia oto-
czenia. Wybuchowi towarzyszy fala detonacyjna powodująca 
wstrząsy i huk.   

Wyróżnia się następujące rodzaje wybuchu:  
– detonację,  
– eksplozję (wybuch zwykły), 
– deflagrację.  

Detonacja polega na rozkładzie cząsteczek materiału wybu-
chowego z prędkością od 1000 do 8500 m/s a nawet więcej [1], 
który prowadzi do krótkotrwałych, ale silnych ciśnień gazów, które 
rozprężając się kruszą otaczające środowisko. Materiały detonujące 
nazywamy kruszącymi. Detonacje poznaje się po obecności fali 
detonacyjnej (drgania powietrza i ziemi) i silnym huku.  

Eksplozja (wybuch zwykły)  jest rozkładem wybuchowym 
charakterystycznym dla miotających materiałów wybuchowych (np. 
prochów) o prędkości nieprzekraczającej 1000 m/s. Podczas eks-
plozji rozprężanie gazów jest wolniejsze niż przy detonacji. Eksplozji 
towarzyszy huk.  

Deflagracja polega na nierównomiernym i raczej powolnym 
niejednorodnym zachodzeniu reakcji potencjalnie wybuchowej, 
która zachodzi z prędkością od kilku do kilkudziesięciu m/s. Defla-
grację ma charakter bardzo szybkiego palenia się. Deflagracji  może 
towarzyszyć gwizd lub syk, a ulegać jej mogą zarówno materiały 
kruszące jak i motające. 

Podstawową metodą likwidacji niewybuchów podwodnych w 
MW RP jest metoda wybuchowa. Polega ona na wywołaniu detona-
cji ŁMW zawartego w głowicy bojowej (minie morskiej, torpedzie, 
bombie głębinowej itp.).  

Niezależnie od tego czy możliwe jest podjęcie (usunięcie) nie-
wybuchu z miejsca lokalizacji czy nie, stosuje się metodę wybucho-
wą albo w miejscu odnalezienia obiektu (in-situ) – jeżeli warunki 
bezpieczeństwa na to pozwalają lub na specjalnym poligonie – po 
podjęciu i transporcie obiektu niebezpiecznego do miejsca likwida-
cji. 

Niewybuchy broni podwodnej (miny morskie) opisane w refera-
cie zostały zlikwidowane metodą wybuchową po przemieszczeniu 
ich w rejon Zatoki Gdańskiej w którym operacja mogła zostać zreali-
zowana w bezpieczny sposób. Siły Marynarki Wojennej przeprowa-
dziły udaną operację likwidacji odnalezionych niewybuchów broni 
podwodnej w kwietniu 2015 roku. 

Likwidację metodami wybuchowymi przeprowadza się przy 
użyciu specjalnych ładunków wybuchowych (tzw. Okrętowej Sekcji 
Minerskiej) np. Nr 3 OSM o masie 2,4 kg odpalanych zdalnie (ra-
diowo) z odległości bezpiecznej. 
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Alternatywą do metod wybuchowych (tzw. wysokiego rzędu 
ang. High Order) są metody „deflagracyjne” (tzw. niskiego rzędu, 
ang. Low Order) – polegające na wypalaniu materiału wybuchowe-
go z głowic środków bojowych. 

Wykorzystuje się tu systemy modułowych ładunków kumula-
cyjnych przygotowywanych przez użytkownika (pirotechnika, nurka 
minera) np. systemu PLUTON, VULCAN lub MAGMA. 

 

 

 
Rys. 5. Ładunek kumulacyjny PLUTON gotowy do użycia na minie 
dennej [3] 

 
PLUTON i VULCAN stanowią modułowy system ładunków ku-

mulacyjnych,  przygotowywanych do użycia  przez  użytkownika.  
Zostały specjalnie zaprojektowane do operacji niszczenia amunicji 
wybuchowej (EOD) i mogą być używane zarówno na lądzie jak i pod 
wodą. Systemy te różniące się rozmiarem i wagomiarem zastoso-
wanych materiałów wybuchowych (w zależności od przeznaczenia i 
potrzeb) są  wszechstronnym,  lekkim,  niemagnetycznym syste-
mem  ładunków  kumulacyjnych ograniczających (w procesie wypa-
lania)  powstawanie  odłamków  od obudowy.  

Systemy te można załadować różnymi (wojskowymi jak i ko-
mercyjnymi) plastycznymi materiałem wybuchowymi i są kompaty-
bilne z większością  inicjatorów  wybuchu.  W  zależności  od  typu  
pocisku  i pożądanego  efektu  na  celu,  ładunek  materiału  wybu-
chowego  można dostosować w zakresie od 50g do 300g. 

 
Rys. 6. Pociski kumulacyjne systemu PLUTON z różnym ładunkiem 
materiału wybuchowego [3] 

 
Do likwidacji dużych środków bojowych jak miny morskie, gło-

wice torpedowe, bomby lotnicze i głębinowe stosowany jest pene-
trator zapalający wywołujący zjawisko deflagracji (tzw. technika Low 
Order). 

 

 

 
Rys.7. Pocisk kumulacyjny systemu PLUTON umieszczony przy 
kadłubie miny dennej lub miny kotwicznej [3] 
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Rys.8. Efekt działania detonacji niskiego rzędu na morską minę 
denną [3] 

 

Efekt działania pocisku magnezowego 108 o masie ładunku 
150g systemu PLUTON w czasie prób przeprowadzonych przez 
Norweską Królewską MW na morskiej minie dennej US Mk25, przy 
użyciu którego pomyślnie wywołano efekt deflagracji. Rys.8.  

W wyniku deflagracji najczęściej dochodzi do podziału kadłuba 
miny lub bomby i wypalenia od ok. od 10 do 30% materiału wybu-
chowego. Pozostałe wypełnienie zostaje rozbite i rozproszone w 
odległości kilku metrów od niewybuchu. 

PODSUMOWANIE 

Zagrożenie transportu morskiego, bezpieczeństwa ludzi, infra-
struktury portowej oraz jednostek pływających w wyniku niewybu-
chów broni podwodnej z okresu II WŚ jest ciągle realne i aktualne. 

Procedury oraz zakres wykorzystania techniki przez siły Mary-
narki Wojennej do likwidacji tego typu zagrożenia w głównej mierze 
wykorzystują środki bojowe (materiały wybuchowe) dedykowane 
użyciu pod wodą. Mają one na celu likwidację niewybuchu poprzez 
wywołanie detonacji jego głównego ŁMW. Technika taka stwarza 
oczywiście dodatkowe trudności z jej zastosowaniem, szczególnie w 
miejscach gdzie wybuch podwodny może oddziaływać na ludzi i 
elementy infrastruktury portowej. 

Od kilkunastu lat inne marynarki wojenne badają skuteczność 
zastosowania alternatywnych metod likwidacji niewybuchów (w tym 
również broni podwodnej) tzw. technikami niskiego rzędu (Low 
Order), których głównym celem jest doprowadzenie do likwidacji 
środka bojowego (niewybuchu) poprzez zniszczenie jego konstrukcji 
(kadłuba, obudowy, mechanizmów zapalnika) oraz wypalenie (przy-
najmniej częściowe) ładunku materiału wybuchowego bez inicjowa-
nia procesu jego detonacji. 

Dotychczas przeprowadzone próby (również przez MW RP) z 
wykorzystaniem zestawów pirotechnicznych firmy Alford Technolo-
gies produkującej i dostarczającej modułowe system ładunków 
kumulacyjnych przygotowywanych przez użytkownika, dają obiecu-
jące rezultaty, choć wykorzystanie ich pod wodą nie zawsze generu-
je spodziewany efekt.  

Bardzo duże znaczenie, przy wykorzystaniu tego typu technik, 
ma precyzyjne dobranie rozmiaru ładunku, jego konfiguracji i umiej-

scowienia na likwidowanym obiekcie. Brak dostatecznej wiedzy na 
temat budowy, konstrukcji i działania uzbrojenia broni podwodnej 
oraz doświadczenia w wykorzystaniu systemów ładunków kumula-
cyjnych pod wodą prowadzi w pierwszym przypadku albo do zupeł-
nie nieefektywnego ich użycia (obiekt nie zostaje uszkodzony, 
zniszczony, zlikwidowany) a w przeciwnym wypadku zainicjowany 
proces deflagracji może przerodzić się w detonację, co może pocią-
gać za sobą nieoczekiwane efekty. 
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Polish Navy activity for providing safety  
to the maritime transport.  

Underwater unexploded ordnance neutralization methods 

The article presents various aspects of neutralization 

dangerous objects, especially unexploded ordnance (UXO), 

found on Gdańska Bay seabed.  

The article describes the methodology for determine 

danger zone (safety area) in case of controlled or accidental 

detonation as well as describes UXO liquidation procedures. 

The new methods of low order detonation and devices for 

liquidation of dangerous objects and UXOs were described. 

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 construction (piers and 

breakwaters and other port facilities). 
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