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Antygrawitacja i siła bezwładności w dzwonie 

z kompleksu „Riese”

Streszczenie: Inspirację autorów stanowią badania podjęte nad kompleksem „Riese”, który Niemcy 
budowali w czasie wojny w Górach Sowich. W niniejszej pracy zajmiemy się tzw. dzwonem z wirują-
cymi w nim przeciwstawnie dwiema tarczami. Pomysłodawcy tego rozwiązania uważali, że dużą siłę 
pionową skierowaną do góry daje antygrawitacja, którą wytworzyły w dzwonie dwie wirujące z dużą 
prędkością i przeciwbieżnie tarcze. Inspiracją są najnowsze badania japońskie z 1989 r., eksperymen-
talnie sprawdzające prace niemieckie. Badacze japońscy uzyskali znaczące wartości siły pionowej 
do góry. Uważamy, że nie tylko antygrawitacja daje pionową siłę unoszącą niemieckie spodki 
do góry, ale także składowa pionowa odśrodkowych sił bezwładności mas wirujących.

Słowa kluczowe: antymateria, antygrawitacja, kwantowa teoria grawitacji, siła odśrodkowa.

Anti-gravity and inertial force in the bell of the “Riese” complex
Summary: The researches undertaken in the complex “Riese”, which was built by the Germans during 
the war in the Sowie Mountains, have been the inspiration for the article. In the following work we 
will take a look at so called bell with two, counter-rotating discs. The originators of this solutions 
thought that a great vertical power up is caused by anti-gravitation, which was created by the discs 
that counter-rotate at a high speed. The inspiration was the latest Japanese research of 1989 that 
experimentally examined the German works. The Japanese researchers obtained considerable values 
of the vertical power in the upper direction. We think that, not only is the anti-gravitation the source 
of the vertical power in the upper direction that can lift the German saucers but also constitutes the 
vertical centrifugal inertial force of the rotating masses.
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 1. Wprowadzenie, rys historyczny

Kierownictwo Rzeszy Niemieckiej już przed wybuchem II wojny światowej starało się 

opracować nowe rodzaje uzbrojenia (niem. neue waffe). Prace te przyspieszono w miarę 

niepowodzeń na frontach, szczególnie wschodnim. W miarę wzrostu liczby bombardo-

wań Niemiec przez aliantów przenoszono prace badawcze w skryte miejsca, a przemysł 

lokowano pod ziemią. Szczególnie przyspieszono je po klęsce na łuku kurskim (1943 r.). 

Nastąpiła wtedy intensywna budowa podziemnych instalacji, w tym kompleksu „Riese” 

w Górach Sowich. Zaangażowano najlepszych naukowców (nieraz wyciągniętych z obo-

zów koncentracyjnych), zastosowano wszystkie możliwe teorie fizyczne, bo czas naglił. 

Opiekę nad nim przejęło SS kierowane przez Himmlera. Z tych projektów nowej cudow-

nej broni do walki weszły tylko pociski niekierowane V1 i V2, niewykrywalna przez radar 

nowa łódź podwodna typu XXI (pokryta tworzywem gumowym) i myśliwce „jaskółka”, po 

niemiecku Schwalbe M-162, które tylko jeden raz uczestniczyły w walce w marcu 1945 r. 

Spośród praw rządzących fizyką chciano wykorzystać antymaterię, która, jak sądzono, 

będzie odpychać się od ziemi z wielką siłą. Wierzono, że teoria ta umożliwi zbudowa-

nie szybkich samolotów. Starano się przyspieszyć prace nad bombą atomową. Niemcy 

wiedzieli, jak to zrobić, ale po pierwsze, nie mieli dużej ilości rudy uranowej, a po dru-

gie, nie mieli już czasu. W czasie wojny zbudowali tylko trzy reaktory atomowe, z których 

pierwszy, usytuowany w Lipsku, wybuchł (w czerwcu 1942 r.) prawdopodobnie przy ba-

daniu nad kontrolowaną reakcją łańcuchową. Amerykanie zbudowali bombę atomową 

2 grudnia 1942 r. (E. Fermi) w Chicago (program Manhattan). Mieli oni już w czerwcu 1940 r. 

1 tys. ton rudy uranowej z Konga Belgijskiego [2]. Szybkie tempo rosyjskich ofensyw nie 

pozwoliło Rzeszy na realizację wszystkich projektów, wśród nich tego z antygrawitacją, 

który chcieli realizować w Górach Sowich. Projekty te były znacznie oddalone od alianc-

kich bombardowań i położone głęboko pod ziemią. Po wojnie wiele z nich kontynuowali 

Rosjanie i Amerykanie.

 2. Aspekty techniczne

Nie ma całkowitej pewności co do tego, jak zamierzano wykorzystać antygrawitację. 

Była ogromna potrzeba posiadania nowego napędu. Istnieje wiele niewiadomych doty-

czących zbudowania obiektu zwanego dzwonem, w którym znajdywały się wirujące prze-

ciwbieżne tarcze położone blisko siebie. Zastosowano także wirujące magnesy. Wirujące 

części zasilano bardzo wysokim napięciem (generator Van der Graffa). Stosowano duże 

prędkości obrotowe rzędu 30 tys. obrotów/min. Dzwon miał wysokość ok. 2,5 m, a średni-

cę ok. 1,8 m. Jego kształt wynikał z faktu, iż wirujące tarcze znajdowały się w dolnej czę-

ści konstrukcji. Sądzono, że bardzo duże obroty, magnesy zasilanie elektryczne zmienią 

materię w walcach w antymaterię, zwłaszcza że obiekty te dawały siłę pionową do góry. 
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Pod koniec wojny (marzec–kwiecień 1945 r.) ewakuowano plany i środki finansowe 

do Argentyny, gdzie planowano dokończyć rozpoczęte badania. Ostatecznie wyniki ba-

dań z wykorzystaniem antymaterii i antygrawitacji nie dały pozytywnych rezultatów, 

co przyczyniło się do przerwania dalszych prac badawczych.

 3. Antymateria i prawo Heima

Za antymaterię uważa się substancje złożone z atomów i cząstek, których jądra atomo-

we są zbudowane z protonów naładowanych ujemnie, zwanych antyprotonami ͞p,  neu-

tronów, zwanych antyneutronami ͞n, dodatnich elektronów, zwanych pozytonami oe [4]. 

Pierwsze w świecie odkrycie cząstki antymaterii dotyczyło pozytonu, odkrytego w 1932 r. 

w USA przez astrofizyka Carla Andersona [1]. Prowadzone przez Niemcy prace związane 

z wykorzystaniem antymaterii, a co za tym idzie, antygrawitacji, w chwili wybuchu wojny 

były przedwczesne. O antymaterii i antygrawitacji wiedziano zbyt mało, aby można było 

zweryfikować stawiane hipotezy. Obowiązywała teoria względności Einsteina i były czte-

ry wymiary (x, y, z i czas) [1]. Nie było wtedy, i do dzisiaj nie ma, ogólnie zaakceptowanej 

kwantowej teorii grawitacji [1]. Było wiele teorii, ale bez możliwości udowodnienia ich 

eksperymentem lub zjawiskiem fizycznym [1] czy astronomicznym. Potrzebowano teorii 

kwantowej, która wiązałaby ze sobą oddziaływania grawitacyjne, antygrawitacyjne, cza-

soprzestrzeń i elektromagnetyzm [1]. Dokonała tego kwantowa teoria Burkharda Heima 

w 1984 r. (a więc znacznie później niż niemieckie próby z antymaterią i antygrawitacją 

w latach 1942–1945). Udoskonalił on prawo grawitacji Newtona określające siłę przycią-

gania dwóch mas, z których to masa o ciężarze 1 kg, a druga to dowolna masa M [1, 8, 9]. 

Równanie Newtona ma postać:

 

                 
,  (1)

gdzie: 

γ – stała grawitacji,

r – odległość między masami.

Heim wprowadził pojęcie pola masy wpływające na przyciąganie tych dwóch mas. 

Równanie Heima jest pewną modyfikacją równań Newtona i ma postać:

                                         , (2)

gdzie:

ρ – odległość równa 150 mln lat świetlnych.
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W przypadku odległości równej r = ρ dwie masy nie przyciągają się. Jeżeli r jest więk-

sze od ρ = 150 • 106 lat świetlnych, to występuje wg Heima odpychanie grawitacyjne, ale 

inne niż sobie wyobrażamy [1]. Obiekty poruszające się w kierunku centralnej masy są 

odpychane (trwa ich wyhamowywanie), a obiekty oddalające się nie podlegają odpy-

chaniu [1]. Teoria Heima znalazła potwierdzenie w astronomii. Świadczą o tym budowa 

i obroty galaktyk spiralnych, np. naszej Drogi Mlecznej, które obracają się jak sztywne 

bryły (wbrew prawu Keplera) oraz rozmieszczenie galaktyk we Wszechświecie (grupują 

się, a grupy te są bardzo oddalone od siebie) [1]. Heim wprowadził też pojęcie mezopola, 

proponuje sześć wymiarów (teoria względności ma ich cztery) [1]. 

 4. Ocena i weryfikacja teorii antygrawitacyjnej

W Japonii wykonano eksperyment na trzech wirujących żyroskopach. Dwa wirowały 

w prawo, jeden w lewo. Celem pomiarów było zbadanie zmniejszenia wagi żyroskopów 

w czasie wirowania. Stwierdzono ubytek wagi znacznie silniejszy, niż przewidywały to 

istniejące teorie antygrawitacyjne Finsteina–Cartana [6]. Ale zaobserwowano to tylko 

w dwóch żyroskopach wirujących w prawo [1] (por. rys. 1).

Rys. 1. Wykresy z eksperymentu japońskiego, zmniejszenie ciężaru żyroskopów w funkcji obrotów [6]

Źródło: za zgodą autora [1, 12].
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Eksperyment zaprzeczył teoriom powstawania siły antygrawitacyjnej. Urządzenia ba-

dane to seryjne żyroskopy ważone na bardzo dokładnej wadze laboratoryjnej. Żyroskopy 

znajdowały się w próżniowym szklanym pojemniku, silnik zasilany był lekkimi długimi 

przewodami. Prędkość obrotową mierzono tachometrem stroboskopowym. Masy żyro-

skopów i średnice były niewielkie: 139,86 g – 52 mm, 175,504 g – 58 mm, 175,50 g – 58 mm. 

Przebieg doświadczenia, ze względu na jego znaczenie, był weryfikowany przez naukow-

ców z Physical Reviev Letters i trwało ono 1,5 r. (wykonane było przed rokiem 1989). Wynik 

doświadczenia był zadziwiający, do dzisiaj niewytłumaczalny. Obliczono, że przy prędko-

ści wirowania 3,27–3,95 MHz dyski ważyłyby 0 g (zero gram). Takie właśnie wirujące dyski 

zmniejszające siłę grawitacji zamontowano w dzwonie (działanie antygrawitacyjne nazy-

wa się dyskami Kerra. Tak nazywali je eksperymentatorzy dzwonu). Zaprzeczenie teoriom 

antygrawitacyjnym Finsteina–Cartana dotyczyło wartości siły unoszącej dysk Kerra. War-

tości uzyskane w eksperymencie japońskim były większe, niż przewidywały teorie. Nie-

wytłumaczalne do dzisiaj jest to, że oddziaływanie antygrawitacyjne występowało, gdy 

żyroskopy wirowały w prawo. Dopatrujemy się przyczyny tego zjawiska w przyspieszeniu 

Coriolisa [7] − a
c
. Przypomnijmy, że

                   , (3)

gdzie:

ωz – wektor prędkości kątowej Ziemi (ω = 0,0000729 1/s), v‾ w – wektor prędkości względnej, który 

rozkłada się na v‾wI  (prostopadła do wektora ω‾ ) i  v‾ wII (równoległa do ω‾ ).

Tylko v‾wI  daje wartość przyspieszenia Coriolisa. Wektory ω‾ i v‾wI  tworzą układ prawy 

i zgodnie z zasadą śruby prawoskrętnej wyznaczają kierunek i zwrot wektora przyspie-

szenia Coriolisa. Japonia leży na półkuli północnej i wartość przyspieszenia Coriolisa do-

daje się do przyspieszenia odśrodkowego przy obrotach w prawą stronę. Dowodem na 

to byłoby powtórzenie eksperymentu na półkuli południowej (najlepiej na ok. 40o szero-

kości geograficznej południowej, czyli w Nowej Zelandii lub południowej Australii). Na-

leży zwrócić uwagę na pewne osobliwe zjawisko związane z przyspieszeniem Coriolisa, 

zauważone przez eksperymentatorów. Mianowicie w stolicy Ekwadoru Quito, przez który 

przechodzi równik (0o) pokazywane są na ulicy doświadczenia. W niewielkiej odległości 

od siebie usytuowane są dwa kuchenne zlewy. Jeden ustawiony za linią równika na pół-

noc, drugi na południe. Zlew dwukomorowy wypełniono wodą. Poczekano, aż woda się 

uspokoiła i otwierano zawory regulujące odpływ wody znajdujące się na dole pod nimi. 

W północnym zlewie woda wypływała, wirując w lewo, a w południowym – w prawo. Zdzi-

wienie wywołuje fakt, że niewielkie zmiany położenia zlewu w stosunku do położenia 

równika dają tak różne efekty. 

 )(2 wzC va ×= ω
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 5. Obliczenie siły unoszącej i odśrodkowej w dzwonie

Przyjęto dwie masy po 1 kg każda, znajdujące się w odległości 1 m od siebie (r = 0,5 m), 

wirujące z prędkością obrotową n = 30 tys. obr/min, napędzane silnikiem znajdującym się 

u dołu na osi obrotu symetrycznie umiejscowionej w środku. Pokazano to na rysunku 3 

z zaznaczeniem krzywizny powierzchni Ziemi. Narysowano tę krzywiznę z przesadą, by nie 

zlewały się ze sobą linie działania wektorów. Promień Ziemi przyjęto jako R = 6 150 000 m. 

Na rysunku 2 pokazano w przesadzie kąt α, jaki tworzy odległość r = 0,5 m naniesiona na 

powierzchni Ziemi w stosunku do jej wielkości, celem obliczenia tangensa i sinusa tego 

kąta, oznaczonego jako α.

Rys. 2. Sposób wyznaczenia kąta α 

Źródło: wykonanie własne.

   (4)

   (5)

W przedstawionej koncepcji obliczenia siły odśrodkowej wirujących mas m = 1 kg 

w przekroju aż do środka Ziemi posłużono się schematem pokazanym na rysunku 3. 

Rys. 3. Schemat działania sił bezwładności oraz sił unoszenia z uwzględnieniem krzywizny Ziemi 

Źródło: wykonanie własne.
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W analizie uwzględniono następujące parametry: R − siła pozioma, Q = mg, kieru-

nek siły grawitacji, (͞U) ͞F
w

– siła unoszenia, będąca składową pionową siły odśrodkowej, 

m = 1 kg, r = 0,5 m, n = 3000 obr/min, B − siła odśrodkowa bezwładności, α − kąt oparty na 

wycinku łuku zawartego pomiędzy promieniami rozchodzącymi się od środka Ziemi.

Siła odśrodkowa jest równa:

            ,  (6)

gdzie: ω – prędkość kątowa wirującej masy, n – liczba obrotów w ciągu jednej minuty. Po podstawie-
niu wartości liczbowych otrzymamy:

   (7)

   (8)

Siła unosząca tę masę do góry jest równa:

   (9)

gdzie: sin α ≈ tag α dla tak małych kątów.

Ponieważ są dwie masy, każda po m = 1 kg, więc F
u
 będzie większe. Jak pokazano na 

rysunku 3, kąt α jest bardzo mały, można przyjąć, że cała siła unosząca te dwie masy do 

góry będzie dwukrotnie większa (F
u1 

= 2F
u
). To znaczy F

u1 
= 2F

u
 = 0,802 N. Przyjęto, że masy 

są z żelaza o ciężarze właściwym                       Dla m = 1 kg będzie to objętość                        

Sześcienna kostka z żelaza ma więc wymiar boku 

Obliczmy, ile takich par (po dwie masy) można ułożyć na obwodzie, by otrzymać pierścień 

o średnicy jednego metra.                                                                  

czyli takich par będzie 31,  więc cała siła unosząca pierścień wirujący z n = 3000 obr/min 

wyniesie:

 (10)

Całkowita siła unosząca pierścień wirujący wynosi ok. 25 N. Pytanie jest zasadnicze: 

czy to jest dużo, czy mało?

30
,2 nrmB ⋅=⋅⋅= πωω

s
159,3141

30
30000 =⋅= πω

N
s

mkgrmB 864 793 9344505931411 2
22 ,,),( =⋅=⋅⋅= ω .

N,FBF uu 401,0)1081(864,793 9344,sin 9 =⋅⋅=⋅= −α
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 6. Wybrane charakterystyki obiektów antygrawitacyjnych

Zbudowano w ramach różnych projektów szereg pojazdów podobnych do latających 

spodków (Vril, Haunebu, bączki Schaubergera). Miały one przeważnie we wnętrzu dwa 

wirujące dyski (niektóre jeden), magnesy i zasilanie doprowadzone z własnych genera-

torów. Niektóre miały bardzo duże średnice w porównaniu do dzwonu. Haunebu I miały 

średnicę równą 25 m, a Haunebu II ok. 30 m. Były też wersje bojowe, np. Vril I uzbrojony 

w działka 30 mm i karabiny maszynowe, który został oblatany zimą 1943 r. (kiedy wojska 

niemieckie otoczone były pod Stalingradem i wycofywały się w Afryce). Na rysunku 4 po-

kazano przekrój spodka (latającego talerza) Vril 1 (bojowy), a na rysunku 5 – widok ogólny 

spodka Haunebu II (za zgodą autora [1, 12]).

Rys. 4. Przekrój przez spodek Vril 1 (bojowy), 1 – dzwon, 1A – biegun YX, 1B – biegun XY, 2 – generator 
główny i rozruchowy, 3 – osłona dzwonu, 4 – obrotowa osłona, 5 – ramy, 6 – wirnik, 7 – elektromagne-
sy, 8 – zasilacz elektryczny, 9 – próżnia, 10 – pancerz 

Źródło: za zgodą autora [1].

Rys. 5. Widok ogólny spodka Haunebu II 

Źródło: za zgodą autora [1, 12].
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 7. Ewakuacja do Argentyny i dalsze prace

W kwietniu 1945 r. ewakuowano do Argentyny plany, niektóre urządzenia i personel, 

ponieważ prezydent tego kraju Peron sprzyjał ideologii nazistowskiej. Ewakuację prze-

prowadzono na dwóch okrętach podwodnych typu XXI i przy wsparciu lotnictwa. Zało-

żono osady u podnóża Andów. Kontynuowano badania, których rezultaty okazały się 

niezadawalające. W innych krajach, jak USA czy ZSSR również prowadzono w tym zakre-

sie intensywne badania. Warto wspomnieć, że Rosja prowadziła prace związane z UFO 

i zbudowała taki pojazd (prędkość ok. 16 M [macha]), ale oparty był on na zupełnie innych 

zasadach niż wirujące przeciwbieżnie dyski. Miały one napęd, nazwany magnetohydrody-

namicznym (pole magnetyczne, elektryczne oraz plazma o temperaturze 3500oC w przed-

niej części pojazdu).

 8. Podsumowanie historyczne i techniczne

Niemcy jeszcze przed II wojną światowa rozpoczęli prace nad pojazdem, który na-

pędzałaby antygrawitacja, czyli odpychanie się od Ziemi. Próbowano to uzyskać za 

pomocą wirujących mas (dyski, walce) oraz przy wykorzystaniu pól magnetycznych 

i elektrycznych. Były to początki nauki o antymaterii, ponieważ dopiero 1932 r. odkryto 

pierwszą cząsteczkę – pozyton (dodatni elektron). Tworzono nowe teorie, ale niemoż-

liwe do sprawdzenia eksperymentalnie. Dopiero w 1984 r. ukazała się teoria Heima 

(dająca się sprawdzić w astronomii). Ogromne środki finansowe, jak i intelektualne 

pochłonął kompleks „Riese” (olbrzym), na który tak liczyli Niemcy. Warto wspomnieć, 

że dopiero w marcu 1945 r. zakłady Dorniera otrzymały pierwsze zamówienie na pro-

dukcję seryjną Hauneba II, a 2 maja 1945 r. nastąpiła kapitulacja Berlina. Przeznaczenie 

niewspółmierne dużych środków na ten projekt siłą rzeczy spowodowało ograniczenie 

produkcji innych maszyn, urządzeń i obiektów bojowych, takich jak czołgi, samoloty czy 

infrastruktura obronna. Złe rozdzielenie środków miało wpływ na losy tej wojny. Alianci 

wyprodukowali dziesięć razy więcej czołgów, z tego połowę Rosja.

Współczesne prace zawężono do działań o znaczeniu podstawowym. Są budowa-

ne olbrzymie urządzenia (cyklony) do rozpędzenia naładowanych elektrycznie cząstek 

i bombardowania nimi różnych materiałów.

Jak starano się dowieść, te ogromne nakłady na rozbudowę infrastruktury badawczo-

-naukowej wymagały bardzo dużych nakładów finansowych kosztem innych wydatków 

zbrojeniowych. Idea antymaterii w tamtych czasach wydawała się być pewną „utopią” ze 

względu na ograniczenia zdolności badawczych. Nawet dzisiaj zagadnienie to zawiera 

wiele niewiadomych i pozostaje w sferze zainteresowania licznych badaczy.
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 8. Uwagi końcowe

Można sformułować następujące uwagi:

1.  Nie tylko antygrawitacja i antymateria unosiły niemieckie spodki do góry (dwa udoku-

mentowane przypadki lotu), ale także siła bezwładności, której wektor składowy działa 

pionowo do góry. Przyczyną jej działania jest krzywizna Ziemi.

2.  Siła unoszenia dla pierścienia o średnicy 1 m i masie 62 kg wynosiła 25 N, ale przeli-

czony (Vril 1) o średnicy 28 m, grubości 40 cm, obrotach n = 30 000 obr/min wyniosłaby 

ponad 275 tys. N (ponad 27,5 tony do góry).

3.  Zastanawiające jest, dlaczego Niemcy przed wojną i w czasie wojny głosili poufnie, że 

jest to antygrawitacja. Może sami nie wiedzieli, albo dla wprowadzenia w błąd alian-

tów, co jest najbardziej prawdopodobne.

4.  Nakłady na obiekt „Riese”, gdzie miała być prowadzona produkcja „Neue Waffe”, były 

olbrzymie (do września 1944 r. zainwestowano 150 mln marek, stal i beton). Tylko trzy 

nowe bronie wprowadziły Niemcy do walki – V-1, V-2 i odrzutowiec Schwalbe (jaskółka), 

wszystkie wyprodukowane poza kompleksem „Riese”.

5.  W doświadczeniu japońskim z wirującymi żyroskopami wystąpił „paradoks obroto-

wy” dotyczący zwrotu wektora prędkości obrotowej, a mianowicie obroty w lewo nie 

dawały pionowej siły do góry. Można przypuszczać, że jest tu wpływ siły Coriolisa, co 

należałoby potwierdzić eksperymentalnie.
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