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a początek należy wyjaśnić, że Sieć Badaw- 
cza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Auto-
matyki i  Pomiarów PIAP od 1 kwietnia br. 
należy do skupiającej 38 instytutów Sieci Ba- 
dawczej Łukasiewicz. Stąd i  nowa nazwa 

Instytutu, pod którą podmiot ten występuje od kilku 
miesięcy. Oczywiście dla PIAP roboty mobilne nie sta-
nowią jedynego obszaru działalności, choć na pew-
no są najbardziej zauważalne w przestrzeni publicz-
nej. Instytut zajmuje się również obszarami bardziej 
cywilnymi, jak procesy robotyzacji stanowisk i  linii 
technologicznych czy automatyzacji montażu.

Podczas XXVII MSPO Instytut PIAP zaprezen-
tował się oczywiście z nowymi produktami, ale nie 
tylko one mogły zainteresować odwiedzających. 
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element 
jego obecności w  Kielcach – stoisko. Instytut na-
wiązał do szeroko obecnej w przestrzeni publicznej 
koncepcji obecności wojsk amerykańskich w  na-
szym kraju i wykreował własny „Fort PIAP”, tworząc 
ze swojego stoiska quasi ufortyfikowany obiekt 
wojskowy z  „polową” prezentacją oczywiście wła-
snych wyrobów. Pośród branżowych uczestników 
MSPO można było usłyszeć wiele dobrych słów 
o sposobie aranżacji stoiska, ale zostało to również 
docenione przez organizatora MSPO. Łukasiewicz-
Instytut PIAP otrzymał wyróżnienie za atrakcyjną 
formę i nowoczesny styl prezentacji stoiska. 

Na stoisku Łukasiewicz–Instytut PIAP nie zabra-
kło robotów mobilnych i osprzętu specjalistyczne-

go, głównie związanych z  działaniami saperskimi 
czy rozpoznawczymi. Niewątpliwie do takich nale-
żał mobilny zestaw rentgenowski MONOS amery-
kańskiej firmy LOGOS Imaging montowany na robo-
cie PIAP Gryf wraz z wyrzutnikiem pirotechnicznym 
RDS/CSL VIPER. Instytut zorganizował także miejsce 
do praktycznej prezentacji małego, miotanego ro-
bota TRM. Lata działalności spowodowały, że wiele 
miejsc MSPO 2019 stanowiło żywą reklamę i dowód 
działalności PIAP w  sektorze wojskowym i  bezpie-
czeństwa – na stoiskach Sił Zbrojnych RP czy służb 
bezpieczeństwa podległych MSWiA prezentowane 
były liczne roboty powstałe w Instytucie. 

PRZECIWLOTNICZY PERKUN
Niewątpliwie tym kluczowym, namacalnym ele-
mentem ekspozycji „Fort PIAP” był Autonomiczny 
System Bojowy Obrony Powietrznej Perkun. Zestaw 
ten jest efektem współpracy Łukasiewicz-Instytut 
PIAP oraz CRW Telesystem-Mesko i  łączy w  jeden 
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Przeciwlotniczy Perkun 
w obronie „Fort PIAP” 

Na międzynarodowych wydarzeniach 
wystawienniczych licznie pokazywane 
są roboty do działań pirotechnicznych 

oraz rozpoznania, nie zaskakują 
na nich już także prezentacje 

rozwiązań stricte bojowych. Podobna 
sytuacja ma miejsce na kieleckim 

Międzynarodowym Salonie Przemysłu 
Obronnego. Od lat za „robotyzację” 

MSPO odpowiadał Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut 

Automatyki i Pomiarów PIAP,  
co dotyczyły głównie ambulansów 

pirotechnicznych, robotów minersko- 
-pirotechnicznych i rozpoznania. 

Podczas tegorocznej edycji imprezy, 
na stoisku Łukasiewicz–Instytut PIAP, 
pokazano nowość na skalę światową 

– robot z kierowanymi pociskami 
przeciwlotniczymi. 

MARIUSZ CIELMA ]

funkcjonalny organizm platformę w  postaci sze-
ściokołowego zdalnie sterowanego robota Ibis, po-
ciski przeciwlotnicze Grom/Piorun oraz niezbędne 
systemy wykrywania/śledzenia. Na obecnym eta-
pie możemy mówić o  powstałym w  kilka tygodni 
demonstratorze koncepcji. Biorąc jednak pod uwa-
gę, że praktycznie każda z  jego składowych sta-
nowi element znajdujący się w  produkcji, czy re-
prezentujący zaawansowany już poziom gotowo-
ści technologii, na jego dojrzałość należy spojrzeć 
pozytywnie. 

Koncepcyjnie Perkun przeznaczony będzie prze- 
de wszystkim do ochrony infrastruktury krytycznej 
(wojskowej, przemysłowej, administracyjnej) przed 
zagrożeniami czyhającymi z  powietrza, przede 
wszystkim bezzałogowymi statkami powietrznymi, 
pociskami skrzydlatymi, śmigłowcami czy samolo-
tami. Perkun otrzymał własne zdolności do wykry-
wania obiektów w  powietrzu, może także współ-
pracować z systemami swój-obcy, a sterowanie ze- 

  Zestaw przeciwlotniczy Perkun zbudowany  
w oparciu o robot PIAP Ibis, pociski Piorun  
oraz systemy celownicze – główny  
element stoiska „Fort PIAP”. 



stawem prowadzone jest zdalnie za pomocą kla-
sycznego pulpitu znanego z robota Ibis. W zakresie 
zadań mowa przede wszystkim o  długotrwałych 
i wręcz nużących dla człowieka działaniach dozoru-
jących przestrzeń powietrzną, wymagających efek-
tywnej reakcji w  sytuacji pojawienia się zagroże-
nia. Do takich zadań mogą służyć roboty z  uzbro-
jeniem przeciwlotniczym, co jest korzystne pod 
kątem ekonomii sił i  wydajności takiego systemu. 
Roboty są oczywiście kontrolowane przez ludzi, 
szczególnie w  zakresie podjęcia decyzji o  użyciu 
uzbrojenia i neutralizacji obiektu uznanego za wro-
gi. Niewątpliwą zaletą takiego zestawu jest możli-
wość kontroli działania kilku takich robotów przez 
jeden zespół operatorów, znajdujących się w  bez-
piecznym i stosunkowo komfortowym miejscu służ-
by (kontener). Wykonawcy projektu mają świado-
mość, że propozycja skierowana jest głównie do 
odbiorców zagranicznych i stanowi element budo-
wy oferty eksportowej. 

Nośnikiem dla systemów zadaniowych został 
stosunkowo duży, tym samym stabilny, kołowy ro-
bot Ibis o  masie blisko 320 kilogramów. W  warian-
cie pirotechnicznym jest on z powodzeniem od lat 
wykorzystywany w  lotniskowych pododdziałach 
polskiej Straży Granicznej oraz w  Samodzielnym 
Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji, Żandar-
merii Wojskowej i w Grupach Ratownictwa Chemi- 
cznego i Ekologicznego PSP. Opracowując Ibis dążo-
no do uzyskania robota wysoce mobilnego, co uda-
ło się dzięki niezależnemu napędowi na wszystkie 
sześć kół zasilanych poprzez taką samą liczbę sil-
ników elektrycznych. Maksymalna prędkość robo-
ta dochodzi do 10 km/h. Rozbudowany układ ste-
rowania pozwala, aby Ibis mógł obracać się w miej-
scu. Zdolności pokonania terenu umożliwiają także 
na swobodniejszy wybór stanowiska dozorowe-
go. Jego praca jest zarządzana poprzez stanowi-
sko operatorskie typu walizkowego z  15-calowym 
monitorem LCD, dżojstikami oraz przyciskami. 
Stanowisko bez ładowania baterii może pracować 
przez 5 godzin, sama mobilna platforma robota 

przez 4 godziny (istnieje możliwość szybkiej wy-
miany akumulatora). W odmianie dla obrony powie- 
trznej Ibis otrzymał dwuramienną wyrzutnię pod-
noszoną do pozycji bojowej, obracającą się także 
w  poziomie, co umożliwia skierowanie wyrzutni  
pocisków Grom/Piorun w  kierunku wykrytego czy 
tylko spodziewanego zagrożenia. Standardowo Ibis 
otrzymuje trzymetrowy manipulator współpra- 

cujący z  różnego rodzaju 
szczękami, ale i specjalisty- 
cznymi dodatkami w  po-
staci strzelb, RTG, czujników 
materiałów wybuchowych 
oraz CBRN czy wyrzutni-
ków pirotechnicznych. 

Uzbrojenie robota sta-
nowi para pocisków przeciwlotniczych Grom/Piorun. 
Oba modele charakteryzują się masą niewiele po-
nad 10 kg i pozwalają na rażenie obiektów powietrz-
nych na odległości odpowiednio 5000 i 6000 m oraz 
maksymalnej wysokości 3500 i  4000 m. Pociski wy-
posażone są w  głowicę samonaprowadzającą się na 
podczerwień. Prócz efektorów na platformie Perkun 
znalazły się także systemy wykrywania celów w  po-
staci kamery termowizyjnej i  celownika dziennego 
oraz system identyfikacji swój-obcy. 

EKSPORT
Kielecki salon jest dobrym miejscem do prezenta-
cji swoich wyrobów delegacjom z różnych zakątków 
świata. PIAP ma we współpracy z zagranicznymi pod-
miotami duże doświadczenie biznesowe. Sprzęt wy-
twarzany przez Instytut trafił do blisko 20 odbiorców 
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zagranicznych z  sektora militarnego i  bezpieczeń-
stwa. Takie działania są stale prowadzone. W  okre-
sie trwania MSPO, we wrześniu br., poinformowano 
o  wykonaniu zlecenia eksportowego dla Wietnamu 
związanego z  trzema zestawami pirotechniczno-mi-
nerskimi przeznaczonymi dla sił zbrojnych tego kraju. 
W skład każdego z zestawów wchodzi mobilny robot 
wspomagająco-neutralizujący Expert-S, pojazd piro-

techniczny (tzw. Ambulans Pirotechniczny) ze specjal-
nym wyposażeniem oraz wentylowany pojemnik wy-
buchowy VERA. Inny z ciekawych kierunków ekspor-
towych, a dotyczących armii NATO, stanowią dostawy 
do rumuńskich sił zbrojnych zmodernizowanych roz-
poznawczych robotów PIAP Gryf, co także PIAP pro-
wadził w  bieżącym roku. Powstanie zestawu prze-
ciwlotniczego Perkun jest kolejną taką szansą, godną 
przynajmniej analizy, szczególnie po atakach mają-
cych miejsce w ostatnich tygodniach na saudyjską ra-
finerię i  zbiorniki z  ropą naftową w  Bukajk i  Churajs 
na wschodzie kraju, z użyciem prawdopodobnie sto-
sunkowo prostych środków napadu powietrznego. 
Perkun ma szansę na zainteresowanie, a  być może 
i  zamówienia, szczególnie, że na tym etapie nie ma 
praktycznie konkurencji. 
Fotografie w artykule: Mariusz Cielma, Sławomir Puchalski/PIAP.

  PIAP jest podstawowym 
dostawcą robotów  
dla Sił Zbrojnych RP. 
Na stoiskach wojska  
bez problemu można 
znaleźć wyroby Instytutu, 
tak jak pokazany  
na zdjęciu Lekki Robot 
Rozpoznawczy 1507.  

  Instytut w swoim portfolio ma blisko 20 odbiorców 
zagranicznych. Ostatnie zrealizowane dostawy 
dotyczącą trzech zestawów pirotechniczno-minerskich 
przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Wietnamu.


