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(EOD CoE – Centrum Doskonalenia Specjalistów EOD), mające swoją siedzibę
w słowackim Trenczynie, rozpoczęło funkcjonowanie 28 kwietnia 2011 roku. Misją
Centrum jest zapewnienie państwom członkowskim NATO wsparcia w zakresie
treningu, szkoleń i wymiany doświadczeń (tzw. lessons learned), a także opracowania
koncepcji, doktryn oraz standaryzacji.
Jednym ze sposobów realizacji wspomnianej
misji jest organizowanie międzynarodowych
warsztatów i konferencji – jedna z takich imprez
odbyła się w dniach 30.09 – 02.10.2014, właśnie
w Trenczynie. NATO EOD Demonstrations and
Trials 2014, bo o tej imprezie mowa, to wystawa
połączona z pokazami dynamicznymi sprzętu
oraz panelami dyskusyjnymi i wykładami.
W warsztatach uczestniczyło ponad 140
ekspertów z zakresu EOD z 26 krajów oraz ponad
40 wystawców z 14 krajów (zarówno z Europy, jak
i spoza niej – z Izraela, USA czy Kanady). Wśród

nich znalazła się także reprezentacja Wojskowej
Akademii Technicznej oraz firm Jakusz sp. z o.o.
i Przemysłowego Instytutu Automatyki
i Pomiarów PIAP.
Delegacja z PIAP, w której skład wchodzili Piotr
Szynkarczyk, Łukasz Różycki, Mateusz Wasilewski
oraz Andrzej Woźniak, pojechała na Słowację,
zabrawszy ze sobą dwa chyba najbardziej
rozpoznawalne roboty: PIAP GRYF® i IBIS®.
Głównym celem jej udziału w imprezie było
zaprezentowanie szerokiemu gronu specjalistów
możliwości mobilnych i operacyjnych obu
robotów.
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Tę edycję warsztatów zatytułowano „New
Technologies – assistance and limitation of the
EOD in post – ISAF era”, i to przede wszystkim
doświadczeniom płynącym z misji
w Afganistanie, a związanym ze zwalczaniem
oraz neutralizowaniem różnego rodzaju urządzeń
wybuchowych podporządkowano całą imprezę.
PIAP przygotował wystawę
statyczną, na której
zaprezentowano własne roboty
oraz pokaz dynamiczny obu
przywiezionych urządzeń,
a także wykład „Global Robotics
– Trends and Challenges”,
W trakcie pokazu zostały
zademonstrowane możliwości
poruszania się w terenie obu
robotów oraz ich współdziałanie
podczas symulowanej akcji.
Zadanie nie należało do łatwych
– w porzuconym pojeździe
znajdowały się urządzenia
wybuchowe, które należało
wykryć oraz zneutralizować.
Współdziałające ze sobą roboty
poradziły sobie z tym zadaniem
dzięki wykorzystaniu m.in.
zamontowanemu na nich
w specjalnie opracowanych
uchwytach uzbrojeniu typu:
wyrzutnik pirotechniczny
Chemring RE 70 M3 Plus oraz
strzelba Benelli M4 Super 90
wraz z amunicją ćwiczebną.
Zademonstrowano także
możliwości współpracy robotów
z pojazdami do przewożenia
niebezpiecznych ładunków
produkowanymi przez firmę
Jakusz sp. z o.o.

Zarówno prelekcja, jak i prezentacja
dynamiczna przeprowadzona przez
PIAP spotkały się z bardzo pozytywnym
przyjęciem uczestników oraz wzbudziły
duże zainteresowanie obydwoma
robotami. Dzięki temu nawiązane
zostały kontakty z firmami oferującymi
urządzenia mogące
stanowić dodatkowe
wyposażenie robotów, jak
na przykład: urządzenia RTG,
różnego typu detektory,
wyrzutniki pirotechniczne,
zagłuszarki, środki bojowe
i pirotechniczne, sprzęt
wspomagający. Być może
w niedalekiej przyszłości
zaowocują one ścisłą współpracą,
dzięki czemu roboty oferowane
przez PIAP zyskają nowe
możliwości.
W imprezie oprócz delegacji
z PIAP udział brały wszystkie
liczące się firmy, oferujące
zarówno zrobotyzowane
urządzenia, jak i pozostały sprzęt
wspomagający działania EOD:
Quinetiq North America
z robotami Talon i rodziną
robotów Dragon, IRobot Co.
z robotem Packboot, RoboTeam,
Allen Vanguard z robotami
Defender i Digital, Taurob
GmbH, Armtrack Ltd., Proytecsa
Secutity S.L., NIC Instrument Ltd.,
Chemring TS-EOD, Med – Eng,
Logos Imaging LLC, Asselsan,
Dynitec GmbH, Jakusz sp. z o.o.
i wiele innych.
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IBIS® i PIAP GRYF® w akcji na poligonie ćwiczebnym

