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STRESZCZENIE 
W artykule omówiono szczegółowo przypadek wspomagania prac podwodnych bezzałogowymi pojazdami głębinowymi (ROV) w rejonie wraku jednostki 
pływającej. Przedstawione zadania zrealizowano podczas prac podwodnych z okrętu ratowniczego na wraku kutra rybackiego WŁA-127. Omawiane 
przykłady obejmują przeprowadzenie identyfikacji i inspekcji zatopionej jednostki, oraz wsparcie prac podwodnych realizowanych na wraku przez nurków 
ratownictwa morskiego Marynarki Wojennej RP. 
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WSTĘP 

W dniu 29 kwietnia 2009 roku u wschodnich wybrzeży wyspy Bornholm zatonął polski kuter rybacki WŁA-127. 

Wrak kutra został odnaleziony przez duński okręt HDMS HAVKATTEN na głębokości około 68 m [6d]. Zadanie ostatecznej 

identyfikacji wraku oraz sporządzenia dokumentacji o jego stanie w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zatonięcia zostało 

powierzone Marynarce Wojennej RP [6a].  

Ze względu na ograniczony czas realizacji prac podwodnych uwarunkowany pozwoleniami zawartymi w notach 

dyplomatycznych (wrak kutra zalega na wodach terytorialnych Królestwa Danii) oraz zmienne warunki atmosferyczne, 

podjęto decyzję, żeby większość prac podwodnych związanych z identyfikacją i oceną stanu technicznego wraku wykonać za 

pomocą zdalnie sterowanych pojazdów głębinowych typu ROV. Do tego celu wykorzystano przede wszystkim pojazdy ROV 

FALCON.  

SYSTEM GŁĘBINOWY TYPU ROV FALCON 

Pojazdy podwodne typu ROV Falcon zostały wprowadzone do użytkowania w Marynarce Wojennej RP w grudniu 

2008 roku. Zastąpiły one wysłużone pojazdy ROV Achille M4 oraz Benthos MKII. System bezzałogowego pojazdu 

głębinowego ROV Falcon składa się z następujących elementów:  

• jednostka głębinowa – pojazd,

• kablolina z ręczną wciągarką bębnową,

• powierzchniowa jednostka zasilająco-sterująca,

• ręczny pulpit kontrolno-sterujący.

Pojazd Falcon (Rys. 1) jest zdalnie sterowanym pojazdem głębinowym przeznaczonym przede wszystkim do

realizacji zadań inspekcji podwodnej. Sterowanie pojazdem odbywa się z powierzchni. Sygnały sterujące wraz z zasilaniem 

przesyłane są do jednostki głębinowej za pomocą kabloliny. Konstrukcja układu napędowego pojazdu zapewnia sześć stopni 

swobody a oprogramowanie wspomagające proces sterowania w funkcji autopilota pozwala na utrzymanie zadanego kursu 

i głębokości pływania. Operator ponadto ma możliwość sterowania systemem video, oświetleniem, manipulatorem 

jednofunkcyjnym, sonarem oraz innym zainstalowanym wyposażeniem pojazdu. 

Rys. 1. Jednostka głębinowa systemu ROV Falcon [4]. 

Rama nośna pojazdu wykonana jest w systemie sztywnego szkieletu z polipropylenu i wypornościowej pianki 

syntaktycznej, wzmocnionej włóknem szklanym. Wyposażenie w większości zamocowane jest bezpośrednio do głównego 

elementu wypornościowego. Pozostałe umieszczono na listwach narzędziowych i elementach szkieletu. Cechą 

charakterystyczną wyposażenia jest jego niezależność. Każde urządzenie jest samodzielnym obiektem, które połączone jest 

kablem elektrycznym z jednostką przyłączeniową i pracuje jako indywidualny „węzeł”. Niesprawność jednego elementu nie 

ma wpływu na pracę innego, w szczególności podczas nieszczelności i jego zalania.  

Układ napędowy pojazdu składa się z piciu pędników elektrycznych. Cztery odpowiadają za ruch w płaszczyźnie 

poziomej, jeden za ruch w kierunku pionowym. Sterowaniem pędników w płaszczyźnie poziomej zarządza komputer 

stosownie do zadanego przez operatora kierunku ruchu. Zastosowane w konstrukcji pędnika sprzęgło magnetyczne przenosi 

moment obrotowy z osi na śrubę z wykorzystaniem pola magnetycznego, co wyeliminowało problem tradycyjnego 

uszczelniania wału. 

Wyposażenie użytkowe jednostki głębinowej ROV Falcon wykorzystanej podczas omawianych prac, stanowią 

następujące elementy [4]: 

• kolorowa kamera wysokiej rozdzielczości z automatyczną przesłoną i stałą ogniskową. Charakteryzuje się czułością

0,35 Lux i kątem widoczności 91°; 

• jednostka nachylająca, która steruje pochyleniem kamery w płaszczyźnie pionowej; 

• dwie lampy halogenowe z płynną regulacją jasności o mocy 75 W;

• manipulator jednofunkcyjny do zdalnego utrzymywania obiektów z przecinaczem linek; 
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• jednostka nawigacyjna, która zawiera kompas elektroniczny, czujnik przemieszczenia, żyroskop oraz czujnik

głębokości;

• sonar dookrężny Imagenex typu 881A pracujący z częstotliwościami 310, 675 lub 1000 kHz.

Skrzynka podłączeniowa sygnałów sterujących i jednostka zasilająca stanowią elementy sterujące pracą wszystkich

węzłów. Jednostka zasilająca zamienia dostarczone do pojazdu napięcie 500 V prądu stałego na napięcie 48 V prądu stałego 

niezbędnego do zasilenia  wszystkich urządzeń. 

Pojazd posiada możliwość doposażenia lub zmiany konfiguracji o dodatkowe wyposażenie specjalistyczne 

niezbędne do realizacji określonego zadania. Może to być dodatkowe oświetlenie, druga kamera, manipulator 

wielofunkcyjny, przecinak lin stalowych, magnetometr i szereg innego wyposażenia, w szczególności urządzeń pomiarowych.  

A B 
Rys. 2. Elementy składowe systemu głębinowego ROV Falcon [4]. 
A – powierzchniowa jednostka kontrolno-sterująca, B – kablolina pojazdu z ręczną wciągarką bębnową. 

Kablolina pojazdu (Rys. 2B) o długości 300 m odpowiada za przesłanie zasilania, sterowania telemetrycznego  

i sygnału video z kamer do powierzchniowej jednostki sterującej. Składa się ona z wielożyłowego kabla elektrycznego  

z rdzeniem wypełnionym żelem absorbującym wodę, oraz z zewnętrznego płaszcza ochronnego. Umieszczona jest ona na 

bębnie ręcznej wciągarki. 

Powierzchniowa jednostka zasilająca (Rys. 2A) jest interfejsem sterującym pomiędzy operatorem a pojazdem. 

Opowiada ona za zasilenie pojazdu napięciem 500 V prądu stałego, przekazywanie telemetrycznych sygnałów sterujących 

oraz odbiór sygnału video. Zawiera ona komputer, który bezpośrednio steruje każdym węzłem oraz kontroluje jego pracę. 

Odebrany sygnał video wyświetlany jest na zintegrowanym monitorze. Odpowiada ona także za bezpieczeństwo pojazdu  

w przypadku wystąpienia przebicia elektrycznego kabloliny lub węzłów a także ich zalania. Zainstalowany monitor 

stanuizolacji w sytuacji zagrożenia automatycznie odcina zasilanie pojazdu, celem jego ochrony i minimalizacji uszkodzeń. Do 

powierzchniowej jednostki kontrolno-sterujące podłączany jest ręczny pulpit sterujący, za pomocą którego operator steruje 

funkcjami użytkowymi pojazdu.  

PRACE IDENTYFIKACYJNE NA WRAKU 

Pozycja zalegania wraku kutra WŁA-127 została określona przez okręt HDMS HAVKATTEN [6d]. Przeprowadzone 

badania dna przy użyciu sonaru bocznego SSS (Side Scan Sonar) Homar-P potwierdziły występowanie obiektu na zadanej 

pozycji. Precyzyjniejszy obraz sonarowy obiektu uzyskano przy użyciu sonaru dookrężnego zmiennej głębokości VDS 

(Variable Depth Sonar) MS1000. Analiza uzyskanego obrazu sonarowego uprawdopodobniła rozpoznanie obiektu jako kuter 

rybacki.  

Dokładna identyfikacja wraku przy użyciu sonarów jest trudna do realizacji i składa się na nią wiele czynników min. 

klasa sprzętu pomiarowego, technika i warunki pomiarowe oraz zdolności odczytu obrazów sonarowych przez 

hydrografa/analityka [1]. 

Postanowiono uzyskać ostateczną identyfikację wraku metodą porównania aktualnego obrazu charakterystycznych 

elementów z materiałami zebranymi w fazie portowej dotyczącej przygotowania do operacji. Do identyfikacji miał posłużyć 

materiał video zebrany przy wykorzystaniu pojazdów ROV Falcon.  
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Rys. 3. Obiekt zlokalizowany w pobliżu miejsca zalegania badanego wraku (badania własne). 

Pierwszym etapem pracy dla operatorów ROV było zapoznanie się z rejonem prac, w szczególności analiza 

zebranych sonogramów pod kątem występowania zagrożeń dla pojazdu ROV jak zalegające sieci i ogólnej charakterystyki 

dna ze znajdującymi się na nim obiektami (Rys. 3).  

Biorąc pod uwagę położenie wraku na prawą burtę oraz położenie własnego okrętu określono strefy operacyjne 

pojazdu ROV pod kątem bezpieczeństwa i ryzyka uszkodzenia lub utraty pojazdu. Wykorzystując charakterystykę 

wykonywania prac podwodnych na okrętach ratowniczych, w szczególności fakt używania układu nurkowego1 do 

zanurzenia sonaru VDS, operacje zanurzania i wynurzania pojazdu realizowano przy linach układu nurkowego, używając ich 

jako lin opustowych.  

W ten sposób wyeliminowano możliwość znosu pojazdu podczas zanurzenia ze względu na występujące prądy 

morskie, jednocześnie dając operatorowi informację iż pierwszy kontakt z dnem ma miejsce pod okrętem, a dokładniej pod 

podestem nurkowym. Zastosowany w pojeździe Falcon układ obrotowy kamery w płaszczyźnie pionowej, umożliwia 

obserwację toni wodnej pod pojazdem podczas zanurzania jak i nad nim podczas jego wynurzania, dając operatorowi 

pełniejszą informację na temat sytuacji nad i pod pojazdem zmniejszając ryzyko zderzenia z przeszkodami podczas 

manewrów za/wynurzania. 

A B 

C D 
Rys. 4. Elementy konstrukcyjne zatopionego kutra zobrazowane w położeniu podwodnym za pomocą systemu wizyjnego zamontowanego na ROV Falcon 
(badania własne). 
A – zejściówka na śródokręciu lewej burty, B – bulaje nadbudówki, C – rufa, D – rufa, wejście do maszynowni. 

Podczas pierwszego zanurzenia pojazdu ROV dokonano inspekcji dna i wraku pod kątem stopnia zagrożenia 

pływania pojazdu, biorąc pod uwagę kierunek i wartość prądu morskiego, widoczność w rejonie działania, elementy 

konstrukcyjne wraku (maszty, wanty, wystające elementy nadbudówki) z sieciami rybackimi, które mogłyby być zaczepami 

dla pojazdu i jego kabla sterującego (Rys. 4). Elementem ułatwiającym operowanie pojazdem okazała się przejrzystość toni 

wodnej na poziomie do 4 m. 

Podczas zbierania materiału do identyfikacji należało zwrócić szczególną uwagę na sposób prowadzenia 

(trajektorię) pojazdu nad strukturą wraku. W tego typu pracach istotne jest aby materiał zebrany za pomocą pokładowego 
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systemu telewizyjnego układał się w logiczną całość, postępujących po sobie poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

identyfikowanej jednostki. W taki sposób aby podczas analizy porównawczej materiału wideo zebranego za pomocą pojazdu  

i materiału dotyczącego konstrukcji jednostki można było jednoznacznie potwierdzić tożsamość poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych i ich usytuowanie w kadłubie.  

Dokonując identyfikacji wraku i analizując zebrane wcześniej materiały zdjęciowe, potwierdzono zgodność 

elementów konstrukcji z poszukiwanym kutrem. Ze względu na krótki okres zalegania wraku na dnie i braku porośnięcia 

kadłuba, identyfikacja elementów konstrukcyjnych nie nastręczała problemów, pozwalając przyjmować wysokie 

współczynniki prawdopodobieństwa zgodności stanu faktycznego wraku ze stanem z materiałów zdjęciowych z przed 

zatonięcia. 

Ostatecznym elementem potwierdzającym identyfikację poszukiwanego wraku była dobrze  

Rys. 5. Napisy identyfikacyjne na kadłubie zatopionego kutra (badania własne). 

INSPEKCJA WRAKU 

Pozytywna identyfikacja wraku rozpoczęła kolejną fazę prac, jakim była inspekcja zatopionej jednostki, którą 

zrealizowano w dwóch etapach. Pierwszy etap dotyczył oględzin zewnętrznego poszycia i elementów wraku, który został 

przeprowadzony przez pojazdy podwodne ROV. Drugi etap inspekcji wewnątrz jednostki wykonywany został zarówno przy 

użyciu nurków jak i pojazdów ROV. Celem przeprowadzonej inspekcji było dostarczenie materiałów zdjęciowych i video 

służbom administracyjnym celem wyjaśnienia przyczyn zatonięcia kutra, oraz przeszukanie wnętrza jednostki celem 

odnalezienia ciał załogi. 

Inspekcję zewnętrznego kadłuba rozpoczęto od oględzin ze strony lewej burty wraku (Rys. 6). Pierwszymi 

zbadanymi rejonami były okolice śródokręcia i części dziobowej. Oględzinom podlegała ocena stanu poszycia pod kątem 

występowania ewentualnych wgnieceń, uszkodzeń, wycieków czy stan elementów wyposażenia kutra. Inspekcja nadbudówki  

wiązała się już ze zwiększonym ryzykiem wykonywania prac ze względu na wystające elementy masztu, anten i lin 

konstrukcyjnych mogących stanowić ewentualne zaczepy dla kabla sterującego pojazdu.  

Wykonanie inspekcji części rufowej wiązało się z największym ryzykiem zaczepu o elementy konstrukcyjne kutra, 

w szczególności o zwisający takielunek, liny i sieci unoszące się w toni wodnej. Dokonywanie oględzin pod nawisami 

nadbudówki, urządzeniami do połowów czy pod masztami wymagało od operatorów szczególnej uwagi i  umiejętności 

operatorskich w celu wyprowadzenia pojazdu po zakończeniu pracy z rejonu po drodze dojścia tyłem do kierunku ruchu. 

Rys. 6. Pojazd ROV Falcon w czasie realizacji inspekcji wraku WŁA-127 (badania własne). 

Jednym z zadań cząstkowych inspekcji było określenie przez operatora ROV kąta przechyłu wraku. Analiza zdjęć 

dziobnicy i masztów pozwoliła tylko oszacować ten kąt. Dodatkowo wykorzystując ciąg pędnika pionowego „przyklejono” 

pojazd do burty okrętu celem odczytu z pokładowej jednostki nawigacyjnej kąta przechylenia pojazdu, który odpowiadał 

wówczas kątowi przechylenia wraku. Pomiaru tego parametru dokonano też pośrednio wykorzystując do tego celu metodykę 

opartą o pomiar, za pomocą urządzeń pokładowych pojazdu, dwóch głębokości (Rys. 7). 
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Rys. 7. Graficzne przedstawienie położenia wraku dla obliczenia kąta jego przechyłu na podstawie pomiaru dwóch głębokości (schemat poglądowy bez 
skali). 

Za pomocą głębokościomierza zamontowanego na pojeździe zmierzono głębokość w punkcie A i w punkcie  

B, następnie korzystając ze znanej wielkości AB i prostych zależności trygonometrycznych (1), (2) obliczono kąt przechyłu 

kadłuba wraku.  
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W wyniku oględzin poszycia kadłuba stwierdzono wyciek substancji ropopochodnych z jednego z pomieszczeń 

wraku (Rys. 8).  

Dokładniejsze badanie wskazało jego przyczynę. Była to nieszczelność bulaja. Następnie na podstawie 

zarchiwizowanego materiału wideo oszacowano skalę przecieku i opracowano metodę jego uszczelnienia. 

Rys. 8. Wyciek substancji ropopochodnych (badania własne). 

Wyniki prac realizowanych za pomocą pojazdów pozwoliły na potwierdzenie nazwy zatopionej jednostki 

(identyfikacja wraku) oraz na oszacowanie jej stanu technicznego po zatonięciu (inspekcja wraku). Efekty tych działań 

zostały wykorzystane podczas przygotowania i planowania kolejnego etapu prac podwodnych w otoczeniu wraku i jego 

strukturze – prac nurkowych.  

Wyciek substancji 

ropopochodnych 
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WSPOMAGANIE PRAC NURKOWYCH 

PRZYGOTOWANIE DO NURKOWANIA  

Wykorzystanie pojazdów podczas przygotowania do nurkowania obejmowało: pomiary głębokości w rejonie prac, 

ustawienie układu nurkowego oraz wykorzystanie zgromadzonego materiału video w przedstawieniu sytuacji na wraku  

i w jego rejonie nurkom w trakcie odprawy nurkowej przed zanurzeniem ekipy nurkowej.  

Przeprowadzenie operacji pomiarów głębokości rejonu wykonywania prac podwodnych jest podstawową 

czynnością przed rozpoczęciem prac nurkowych. Wykonano pomiary głębokości dna wokół wraku, kluczowych punktów na 

wraku i ewentualnych zaczepów. Informacja ta jest wykorzystywana podczas planowania nurkowania i określenia głębokości 

bezpiecznej wody, pozwala także na prawidłowe zdefiniowanie profilu wymaganej dekompresji.  

Istotnym elementem przed przystąpieniem do nurkowania było wykorzystanie pojazdu do ustawienia elementów 

układu nurkowego jak kotwice i podest nurkowy względem wraku. Po zanurzeniu podestu na głębokość wykonywania prac 

nurkowych operator pojazdu określał ułożenie podestu względem wraku. Określane odległości tych elementów względem 

siebie w płaszczyźnie pionowej i poziomej stanowiły kluczowe informacje dla kierownika prac i oficera nawigatora do 

ustawienia okrętu i podestu nurkowego względem badanej jednostki. Ustawienie podestu nurkowego względem wraku 

odbywało się w 3 kierunkach (Rys. 9).  

Rys. 9. Położenie kotwicy układu nurkowego względem rufowej części wraku (badania własne). 

Głębokość ustawiano wykorzystując wyciągarkę układu, natomiast położenie w płaszczyźnie poziomej ustawiano 

przemieszczając okręt w płaszczyźnie poziomej względem dna. Operowanie pojazdem podczas ustawiania podestu 

nurkowego względem wraku, polega na ciągłej obserwacji tych obiektów. Operator musiał obserwować i kontrolować 

położenie elementów układu względem wraku, przewidywać wystąpienie ewentualnych zaczepów czy kolizji i odpowiednio 

wcześniej zareagować by przekazać sygnał do oficera nawigacyjnego okrętu celem uniknięcia kontaktu układu nurkowego  

z wrakiem.  

Celem dokładnego określenia pozycji podestu nurkowego względem wraku w przestrzeni 3D, operator był 

zmuszony do ciągłej zmiany pozycji pojazdu i prowadzenia obserwacji pod różnymi kątami względem obiektów, by móc 

dokładnie określić odległości pomiędzy elementami w przestrzeni 3D. Utrudnieniem tej operacji było kontrolowanie 

położenia i układania się w toni wodnej kabla sterującego pojazdu podczas dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Operator 

nie mógł dopuścić do sytuacji by przewód sterujący pojazdu znalazł się pomiędzy układem nurkowym a wrakiem, tak aby nie 

doszło do jego zgniecenia czy przecięcia.  

Ważnym elementem było także prawidłowe określenie wartości prądu morskiego, by uwzględnić jego 

oddziaływanie na kabel sterujący w celu uniknięcia jego zaczepów o układ nurkowy czy elementy wraku kutra. W warunkach 

występujących przy dnie widoczność pozwalała na kontrolę ułożenia kabla sterującego w odległości tylko do kilku metrów 

od pojazdu. Jednoczesna kontrola przez operatora wszystkich wymienionych powyżej elementów przyczyniła się do 

zakwalifikowania powyższych operacji do zadań trudnych, obarczonych znacznym ryzykiem dla bezpieczeństwa pojazdu 

ROV. 

PRACE NURKOWE  

Podstawowym wykorzystaniem pojazdów podczas prac nurkowych było dostarczenie kierownikowi prac 

podwodnych aktualnego obrazu z rejonu prac z bezpośrednim podglądem na nurków (Rys. 10), na wykonywane przez nich 

czynności czy sytuację wokół stanowiska roboczego. Zmiany perspektywy zobrazowania poprzez zmianę położenia kamery 

jak i pozycji pojazdu w toni wodnej pozwoliły kierownikowi uzyskać obszerną informację o sytuacji w rejonie prac 

ograniczając tym samym korespondencję z nurkami na temat sytuacji pod wodą, co pozwalało oszczędzać czas pracy nurków.  

W zadaniach wymagających ciągłej i nieprzerwanej obserwacji obiektów z jednoczesną zmianą pozycji w toni 

wodnej (zmiana perspektywy widoku), pojazdy ROV Falcon spisywały się bez zarzutów. Zastosowany układ napędowy  

w pojeździe umożliwia mu ruch w płaszczyźnie poziomej wzdłuż osi wzdłużnej i/lub poprzecznej pojazdu, jak również obrót 

wokół osi pionowej. W płaszczyźnie pionowej pojazd porusza się w kierunku góra/dół, bez możliwości przechyłu wokół osi 

poprzecznej czy wzdłużnej.  

Przechyły te są automatycznie niwelowane przez automatykę pojazdu. Operator ma możliwość prowadzenia 

pojazdu w każdym z opisanych powyżej kierunków z osobna, lub łącząc je razem, co w połączeniu z jednoczesną możliwością 
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obracania kamerą wzdłuż osi poprzecznej, pozwala operatorowi zmieniać położenie pojazdu w przestrzeni 3D utrzymując 

ciągłą nieprzerwaną obserwacją wybranego obiektu. 

Rys. 10. Obserwacja techniczna podwodnego stanowiska pracy nurka za pomocą systemu wizyjnego zamontowanego na pokładzie jednostki głębinowej 
systemu ROV (badania własne). 

Prace podwodne realizowane były na głębokościach przekraczających 65 m o różnej porze doby, co wiązało się  

z pracą nurków w warunkach ograniczonej widoczności. Nurkowie wyposażeni w oświetlenie zamocowane na hełmach 

nurkowych oświetlali bardzo ograniczony obszar w odległości do kilku metrów. Wykorzystanie przez nurków tylko własnego 

oświetlenia którego snop światła posiada ten sam kierunek co ich wzrok, znacznie pogarsza widoczność w wyniku 

rozpraszania światła i występowania odbić o detrytus zawieszony w toni wodnej.  

Eliminacja tego zjawiska polega na oświetleniu obiektu czy obszaru z innego kąta w przestrzeni niż kierunek 

wzroku nurków. Zadanie to wykonywane było przy użyciu pojazdów ROV. Pojazdy Falcon wyposażone są w standardowe 

oświetlenie halogenowe (opcjonalnie diodowe) o regulowanej mocy. Dodatkowo w celu zwiększenia natężenia światła na 

pojazdach domontowano oświetlenie typu hid. Zadaniem operatora pojazdu było takie manewrowanie pojazdem, by zawsze 

oświetlać obiekty od strony nurków i ich nie oślepiać. Szczególna uwagę zwracano na układanie się kabla sterującego by nie 

dopuścić do splątania z wiązką nurkową łączącą nurków z dzwonem nurkowym.  

Oświetlenie pojazdu wykorzystywane było także w fazie przystępowania nurków do prac. W ograniczonej 

widoczności orientacja nurków była znacznie utrudniona, w szczególności podczas przemieszczania się nurków do miejsca 

prac z podestu nurkowego. Celem ograniczenia czasu nurków niezbędnego na orientację w rejonie i szybkim dotarciu na 

stanowisko prac, operator odpowiednio wcześniej zajmował pojazdem stanowisko prac i kierował oświetlenie pojazdu  

w kierunku dzwonu nurkowego. Przedstawiony sposób naprowadzania nurków w szczególności wykorzystywano podczas 

prac linowych odbywających się w rejonie masztów wraku (Rys. 11). 

Rys. 11. Nadzorowanie czynności wykonywanych przez nurków za pomocą pojazdu ROV (badania własne) 

Ważnym zadaniem realizowanym przez pojazdy ROV było także asystowanie nurkom w pracach związanych  

z penetracją wraku, czy pracami spawalniczymi. Te szczególnie niebezpieczne prace wymagały od operatora pojazdu 

ciągłego nadzoru pod kątem kontroli układania się i przebiegu wiązek nurkowych i przewodów spawalniczych, by nie 

dopuścić do ich zaczepu o elementy wraku czy ich splątania. 

Samodzielna kontrola wiązek nurkowych przez nurków ograniczona była widocznością w toni wodnej do kilku 

metrów. Wykorzystanie pojazdów dla zobrazowania pełnej sytuacji ze stanem nurków i ich wyposażeniem, ukazywało 

kierownikowi aktualną sytuację co miało wpływ na bieżące kierowanie pracami podwodnymi (Rys. 12). 
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Rys. 12. Nadzór przy wejściu do maszynowni podczas penetracji wnętrza kutra (badania własne). 

Inspekcja wnętrza sterówki i pokładów wewnętrznych wraku nie była możliwa, ze względu na zaleganie wraku na 

prawej burcie, z której to strony znajdowały się włazy wejściowe do nadbudówki. Celem dostania się do jego wnętrza, 

podjęto się zadania sprowadzenia kutra do pionu. To skomplikowane zadanie w skrócie polegało na wykorzystaniu 

otwartych pontonów wydobywczych do uniesienia masztu jednostki i tylnej bramownicy, tym samym sprowadzenia wraku 

kutra do pionu.  

Zgromadzony za pomocą pojazdu materiał video posłużył do opracowania metody spionowania wraku. Pojazdy 

podwodne zabezpieczały realizację całości prac linowo-stropowych, w szczególności proces kontroli i stanu realizacji zadania 

(Rys. 13).  

W kluczowej fazie, podczas unoszenia pontonów wydobywczych ze względu bezpieczeństwa w toni wodnej był 

tylko pojazd ROV. Operator na bieżąco nadzorował postępy w naprężaniu stropów i ich pracy. Określał on także stopień 

wykonania zadania, poprzez ciągłe określanie aktualnego stopnia przechyłu wraku. Sama operacja prostowania kutra trwała 

kilka godzin, co przy stosowanej technologii nurkowania uniemożliwiało sprawowanie ciągłej kontroli nad przechyłem kutra 

z wykorzystaniem nurków.  

Zadanie to wykonywał nieprzerwanie pojazd, w systemie wachtowym zmieniano tylko jego operatorów. 

A B 
Rys. 14. Operacja pionowania wraku (badania własne): 
A - przeciąganie cumy do podpięcia pontonów wydobywczych przez bramownicę 
B – mocowanie pontonów wydobywczych. 

Podczas penetracji wraku znaleziono ciała zaginionych rybaków. Wydobycie ciał i umieszczenie ich na podeście 

nurkowym spoczywało na nurkach. Ze względu na technologię nurkowania i wydłużony proces przygotowania okrętu do 

podjęcia na pokład zwłok, na operatorze pojazdu spoczywało zadanie ciągłej obserwacji ciała przymocowanego do podestu 

nurkowego. Występujące prądy morskie oraz falowanie na powierzchni morza skutkowały ciągłym ruchem podestu w toni 

wodnej, a tym samym i ciałem, co mogło doprowadzić do jego uwolnienia. W takiej sytuacji operator był gotowy do 

natychmiastowej interwencji poprzez utrzymanie ciała na podeście i jego przytrzymanie odpowiednio manewrując 

pojazdem. 

Operatorzy pojazdów wykonywali również pomocnicze zadania interwencyjne. W czasie prac na wraku nastąpiło 

wyczepienie latarki nurkowej jednemu z nurków. Ze względu na oszczędność czasu pracy nurków zadania poszukiwania  

i wydobycia zagubionej latarki powierzono pojazdowi. Zadanie to wykonano przy pomocy manipulatora jednofunkcyjnego, 

który jest podstawowym wyposażeniem pojazdu typu ROV Falcon. 
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PODSUMOWANIE 

Wykorzystanie pojazdów podwodnych typu ROV Falcon w inspekcji wraku kutra WŁA-127, było ich pierwszym 

użyciem realizowanym w Marynarce Wojennej RP na dużych głębokościach. Pojazdy przepracowały łącznie około 200 

godzin. Praca ta przyczyniła się do powiększenia doświadczenia przy wykorzystaniu nowego rodzaju pojazdów ROV.  

Główne atuty pojazdu Falcon uwidoczniły się w jego dzielności morskiej i w stabilnym utrzymywaniu pozycji. 

Szerokokątna kamera o niskim współczynniku oświetlenia dobrze spisywała się w warunkach ograniczonego 

nasłonecznienia. Lampy o regulowanej mocy dobrze oświetlały rejon prac, w szczególności podczas oświetlania stanowisk 

pracy nurków.  

Do podejmowania drobnych przedmiotów wykorzystywano manipulator jednofunkcyjny. Przy bardziej 

skomplikowanych pracach wymagających większej motoryki manipulatora wskazane byłoby użycie manipulatora 5-cio 

funkcyjnego. Podczas realizacji tego zadania oprócz opisanych szczegółowo pojazdów ROV typu ROV będące na wyposażeniu 

Marynarki Wojennej RP. Praktyczne porównanie możliwości użytkowych i manewrowych pomiędzy zastosowanymi 

konstrukcjami podczas omawianych prac podwodnych potwierdziło słuszność decyzji o rezygnacji z dalszej eksploatacji 

starszych systemów na korzyść nowej wówczas w MW RP konstrukcji pojazdu Falcon.  

W pracach podwodnych przy wraku kutra WŁA127 udział wzięło szerokie spektrum specjalistów z dziedziny prac 

podwodnych z rożnych jednostek organizacyjnych MON: Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3FO, Ośrodka Szkolenia Nurków  

i Płetwonurków WP, Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego oraz Zakładu Technologii Prac Podwodnych AMW.  
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1 Układ nurkowy tj. urządzenie wyciągowe dzwonu nurkowego to zespół urządzeń wykorzystywanych do realizacji prac nurkowych. Podstawowymi 
elementami układu są: dzwon nurkowy, ruchomy podest, wychylna rama z wyciągarką (urządzenie dźwigowe). Układ nurkowy umożliwia kontrolowane 
zanurzanie i podnoszenie nurków w toni wodnej na podeście lub w dzwonie nurkowym na głębokość wykonywanych prac. Podest i dzwon nurkowy 
zanurzane są za pomocą stalowych lin, które w toni wodnej są dobrym układem odniesienia dla operatora pojazdu ROV w czasie za / wynurzania pojazdu. 




