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Jakub GÓRNIAK

We wtorkowy wieczór 15 kwiet-
nia, przed 19:00 nad dachem ka-
tedry Notre Dame w Paryżu poja-
wiły się kłęby dymu. Wysuszone 
przez stulecia drewniane kro-
kwie podtrzymujące zewnętrzne 
poszycie dachu płonęły jak ogni-
sko i  wkrótce cały dach niemal 
700-letniego sanktuarium stał 
już w płomieniach...

Gdy pierwsze zastępy paryskiej straży po-
żarnej (Brigade des Sapeurs-Pompiers de 
Paris – jednostki wchodzącej formalnie 
w  skład Wojsk Lądowych francuskich sił 
zbrojnych) stawiły się na miejscu zdarzenia, 
pożar był już niemożliwy do opanowania. 
O 20:04 zapadła się charakterystyczna iglica 
katedry, a o 20:30 zawalił się cały dach. Pło-
nące belki stropowe przebiły strop i  ogień 
zaczął pochłaniać wnętrze katedry, w  tym 
najcenniejsze dzieła sztuki i  przechowywa-
ne w niej relikwie. Szalejące płomienie i spa-
dające elementy stropu i  sufitu uniemożli-
wiały wejście do wnętrza kościoła strażaków. 
W tej sytuacji jedyną możliwością uratowa-
nia ołtarza głównego, pozostało wysłanie 
w płomienie maszyny. Do walki z żywiołem 
ruszył Colossus

Wykorzystany podczas tej dramatycznej 
akcji gaśniczej robot Colossus produkcji 

Shark Robotics z La Rochelle, to lekka, zdal-
nie sterowana platforma gąsienicowa o na-
pędzie elektrycznym, przeznaczona do 
wspierania działań straży pożarnej. Masa 
pojazdu wynosi 500 kg, a  jego ładowność 
wynosi nawet do 550 kg. Wykonany z dura-
luminium i  stali kadłub jest całkowicie wo-
doodporny i  zabezpieczony przed działa-
niem promieniowania cieplnego. Dzięki 
modularnej konstrukcji, opartej na szynach 
Picatinny, zmiana funkcji robota (działko 
wodne, transporter sprzętu, transporter 
ewakuacyjny) jest czynnością bardzo prostą 
i, zgodnie z zapewnieniami producenta, zaj-
muje nie więcej niż 30 sekund. 

Również wyszkolenie operatora tego 
sprzętu nie jest skomplikowanym procesem 

i zajmuje nie więcej niż jeden dzień. Produ-
cent przewiduje możliwość integracji robo-
ta z  wszystkimi typami działek wodnych 
i  wyposażenie maszyny w  dodatkowe ele-
menty takie jak wentylatory dymowe, no-
sze, ramię z wysięgnikiem, urządzeniem za-
ładowczym, sensory HazMat i  CBRN oraz 
głowice optoelektroniczne z kamerami nok-
to- i termowizyjnymi. Istnieje też możliwość 
zwiększenia zasięgu urządzenia do 5 km, 
przy wykorzystaniu dodatkowych routerów 
radiowych (istnieje również możliwość za-
stosowania stałego kabla zasilającego). Ro-
bot może być również wyposażony w lekkie 
ochrony balistyczne. 

Sterowanie urządzeniem odbywa się za 
pomocą konsoli; obraz z kamer przekazywa-

Dach katedry Notre 
Dame w płomieniachN a  r a t u n e k  N a s z e j  P a n i

M o b i l n e 
r o b o t y 
g a ś n i c z e 
w   a k c j i

Akcję gaśniczą prowadzono na zewnątrz 
i wewnątrz paryskiej katedry
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Oprócz działka wodnego, podobnie jak 
inne roboty DOK-ING, MVF-5 może być wy-
posażony w narzędzia takie jak chwytak czy 
wciągarka. Narzędzia są napędzane hydrau-
licznie, co wynika z doświadczeń w zwalcza-
niu IED i  zapór minowych – bezpośrednia 
detonacja pod narzędziem nie ma wpływu 
na korpus maszyny (w  przeciwieństwie do 
konstrukcji, w których wykorzystano wał na-
pędowy). Opcjonalnie maszyna może zo-
stać wyposażona w  głowice optoelektro-
niczne (z  termo- i  noktowizją), detektory 
skażeń i promieniowania. 

Pojazd może poruszać się z prędkością do 
11 km/h. Zasięg zdalnego sterowania wyno-
si 1500 m i może być realizowany zarówno 
przez konsolę operatora (której konstrukcja, 
co ciekawe, oparta jest na kontrolerach do 
konsoli PlayStation, co przy wyrobionych 
nawykach operatora pozwala na szybkie, 
intuicyjne opanowanie podstaw sterowania 
pojazdem) lub z wozu dowodzenia. System 

Colossus pręży muskuły, a w tle Notre Dame, 
którą niebawem przyjdzie mu gasić...

ny jest na urządzenie przenośne (tablet 
przemysłowy lub smartfon). Istnieje też 
możliwość sterowania nim za pomocą zine-
growanej konsoli zainstalowanej na pojeź-
dzie transportowym. 

Colossus jest największym robotem w ofer-
cie Shark Robotics. Przedsiębiorstwo to oferu-
je również mniejszą maszynę rozpoznawczo-
-gaśniczą Rhyno Protect o masie 160 kg. 

Nie posyłać człowieka 
do zadań dla maszyny! 
Zastosowanie Colossusa było niewątpli-

wie koniecznością i gdyby paryska brygada 
straży nie dysponowała tego rodzaju sprzę-
tem, prawdopodobnie najcenniejsze skarby 
katedry Najświętszej Marii Panny w  Paryżu 
stałyby się tylko wspomnieniem, padając  
łupem płomieni. Na szczęście roboty pożar-
nicze w ciągu ostatnich lat stały się standar-
dem – szeroko wykorzystywanym w  służ-
bach ratowniczych na całym świecie. 
Przykładem takiej maszyny, znacznie cięż-
szej klasy, jest MVF-5 produkowany przez 
chorwacką DOK-ING. 

MVF-5 jest efektem wielu lat doświadczeń 
nabytych podczas budowy zdalnie sterowa-
nych pojazdów inżynieryjnych przeznaczo-
nych do prowadzenia rozminowania. Pierw-
sze niewielkie roboty saperskie chorwackiej 
produkcji pojawiły się już w  latach 1990., 
jednak przełomem w ich rozwoju była ma-
szyna MV-4, która dzięki swojej prostocie, 
wytrzymałości i  modułowości konstrukcji 
stała się chorwackim sukcesem eksporto-
wym. 

Przyjęcie MV-4 do wyposażenia US Army 
spowodowało znaczny wzrost zaintereso-
wania tą konstrukcją. Obecnie ponad 200 
maszyn tego typu jest wykorzystywanych 
do prowadzenia rozminowania na całym 
świecie. Co ciekawe, oprócz dostarczania ro-
botów, DOK-ING oferuje również prowadze-
nie rozminowań, a jej specjaliści mają w tej 
dziedzinie niemałe doświadczenie, zebrane 
na polach minowych pozostałych po wojnie 
domowej w Jugosławii.

 Wróćmy jednak do kwestii pożarniczych. 
MVF-5, będący rozwinięciem konstrukcji 
MV-4, jest maszyną przeznaczoną do pro-
wadzenia działań gaśniczych. Impuls do 
rozwoju tego segmentu produktów przy-
szedł z Rosji, gdzie po rozlicznych pożarach 
w składach amunicji pojawiło się zapotrze-
bowanie na opancerzony, zdalnie sterowa-
ny pojazd zdolny do pracy w  warunkach 
skrajnie niebezpiecznych dla człowieka. Wy-
buch wojny na Ukrainie i późniejsze między-
narodowe sankcje wobec Rosji wstrzymały 
eksport na kierunek wschodni wyproduko-
wanych w Chorwacji MVF-5 (w źródłach ro-

syjskich określany jest on jako Uran-14, bez 
nawiązania do chorwackiego producenta), 
jednak pozostałe maszyny szybko znalazły 
nowych nabywców. 

MVF-5 jest ciężką platformą gąsienicową 
przeznaczoną do wspierania działań ratow-
niczych i  gaśniczych. Kadłub pojazdu jest 
zespawany ze stalowych płyt (stal HARDOX). 
Napęd stanowi 6-cylindowy turbodiesel Ca-
terpillar o mocy 205 kW. Pojazd o masie cał-
kowitej wynoszącej 16 ton wyposażony jest 
w zbiornik wody o poj. 2500 l i zdalnie stero-
waną armatkę wodną na wysięgniku z pom-
pą o wydajności do 2 tys. l na minutę (przy 
ciśnieniu 10 bar). 

Pojazd dysponuje też zbiornikiem piany ga-
śniczej o  poj. 500 l. Zasięg działka wodnego 
pozwala na podawanie środka gaśniczego 
w zakresie 360 stopni do odległości 55 m dla 
wody, lub ok. 45 metrów w przypadku kombi-
nacji woda + piana. Pojazd może być zasilany 
zarówno z wozów gaśniczych, jak i z hydrantu. 

Colossus w walce z płomieniami wewnątrz katedry
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strukcja, a także innych mobilnych platform 
oferowanych przez Łukasiewicz – Instytut 
PIAP, pozwala na zamontowanie dodatko-
wych akcesoriów, które mogą być użyte do 
neutralizacji niebezpiecznych ładunków, 
prowadzenia rozpoznania chemicznego, 
czy działań ratowniczych. Zadaniem kon-
struktorów z  warszawskiego instytutu było 
opracowanie takich zestawów akcesoriów 
CBRN, które umożliwiają m.in. pozyskiwanie 
materiału do analizy laboratoryjnej poprzez 
dokonywanie wymazów środowiskowych 
na powierzchniach obiektów, pobieranie 
próbek podłoża, wykrywanie i pomiar pro-
mieniowania α, β, γ oraz x, a także pozyski-
wanie cząsteczek chemicznych z powietrza 
i  cieczy do dalszej analizy laboratoryjnej, 
pobieranie i magazynowanie próbek cieczy 
oraz wyświetlanie wyników pomiarów ska-
żeń na mapie terenu.

W celu realizacji tych zadań w PIAP opra-
cowano i skonstruowano następujące akce-
soria CBRN: 

- wymazówka środowiskowa do pozyski-
wania materiałów do analizy laboratoryjnej 
poprzez dokonanie wymazu na powierzch-
ni obiektów, na których mogły nagromadzić 
się nieznane substancje,

- próbnik podłoża służący do pobierania 
próbek skażonego podłoża (ziemia, piasek, 
lód, itp.) zabezpieczony przed kontaminacją 
robota,

- R-Sensor (EKO-C) umożliwiający wykry-
wanie i pomiar promieniowania,

- adsorber SPME służący do akwizycji czą-
steczek chemicznych z powietrza i cieczy,

- modułowe próbniki cieczy do pobiera-
nia i magazynowania próbek płynów za po-
mocą kilku rodzajów końcówek pobierają-
cych, 

Chorwacki MVF-5 
w zakładzie produk-
cyjnym DOK-ING 
w Zagrzebiu

Zdjęcie: DOK-ING

Samobieżna platforma szturmowa MV-3 Testudo 
Zdjęcie: DOK-ING Prototypowy MV-4, w wersji C-IED prezentowany na MSPO 2018 / Zdjęcie: Autor

GPS-INS (Global Position System – Inertial 
Nafigation System) pozwala na wprowadze-
nie zaprogramowanej trasy dla maszyny 
i  zapewnia autonomiczny powrót do wy-
znaczonego miejsca – w razie utraty bezpo-
średniej kontroli nad urządzeniem. 

Roboty mobilne w Polsce
Roboty mobilne są wykorzystywane w Pol-

sce już od kilka lat w Specjalistycznych Gru-
pach Ratownictwa Chemicznego i Ekologicz-
nego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy 
mają w  wyposażaniu lekkiego robota pol-
skiej produkcji PIAP GRYF® i taktycznego ro-
bota miotanego pierwszej generacji TRM®.

Warto mieć na uwadze, że zagrożenia 
występujące w  czasie pożarów nie sprowa-
dzają się wyłącznie do skutków działania ży-
wiołu ognia – wysokich temperatur i  zady-
mienia. Niestety postęp cywilizacyjny 
stwarza – w  przypadku wybuchu pożaru 

– istotne zagrożenia wywołane uwalnianiem 
się substancji toksycznych. Ten fakt i świado-
mość zaistniałego stanu rzeczy wpłynęła na 
rozbudowę odpowiedniego wyposażenia, 
jakie może być zainstalowane na robotach 
pożarniczych i pirotechnicznych. 

W  zeszłym roku trafiły do PSP pierwsze 
duże i ciężkie platformy bezzałogowe IBIS® 
dostarczane przez Łukasiewicz – Instytut 
PIAP, służące do rozpoznania i przeciwdzia-
łania zagrożeniom CBRNE. Jest to kołowy 
pojazd z  niezależnym napędem dla każde-
go z 6 kół ważący ponad 300 kg. Zaletą tego 
robota mobilnego jest płynne sterowanie 
napędami, co umożliwia wysoką precyzję 
wykonywania operacji przy stosunku dużej 
prędkości dochodzącej do 10 km/h. Platfor-
ma ma niezależne napędy na każde z  kół, 
a  jej potężny manipulator może podnieść 
przedmiot o masie ponad 50 kg. Zdalne ste-
rowanie odbywa się za pomocą fal radio-

wych. Robot może 
pracować w  odległo-
ści ponad 1000 m od 
operatora na terenie 
otwartym. Transmisja 
jest kodowana i  za-
bezpieczona. 

P o d s t a w o w y m 
przeznaczeniem ro-
bota mobilnego IBIS® 
jest rozpoznanie 
i  działań pirotech-
nicznych. Jego kon-
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IBIS z kompletem wyposażenia... / Zdjęcia: PIAP ...i podczas załadunku / Zdjęcie: KW PSP w Poznaniu

- moduł GPS umożliwiający zobrazowanie 
miejsca pobranych danych na konsoli akce-
soriów,

- konsola akcesoriów w postaci militarne-
go tabletu, wyposażonego w moduł komu-
nikacji do bezprzewodowego sterowania 
akcesoriami CBRN i  wyświetlania wyników 
z czujników środowiskowych.

Akcesoria mogą być zdalnie kontrolowa-
ne, zaś wyświetlanie wyników na tablecie 
następuje poprzez konsolę. Dzięki odpo-
wiedniemu oprogramowaniu wszystkie ofe-
rowane przez Łukasiewicz – Instytut PIAP 
roboty są przystosowane do zamontowania 
na nich uniwersalnych manipulatorów 
i  chwytaków, systemów pozycjonowania 
(GPS i  inercyjnych) lub nawigacji i sterowa-
nia wizyjnego. 

Pierwsza dostawa robotów IBIS® wraz 
z pojemnikami platformowymi do przewo-
zu akcesoriów CBRN nastąpiła w  kwietniu 

2018. Nowoczesne urządzenia wsparły gru-
py Państwowej Straży Pożarnej w  realizacji 
działań ratowniczych w  likwidacji bezpo-
średnich zagrożeń stwarzanych przez sub-
stancje niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, 
środowiska i mienia. Sprzęt jest wykorzysty-
wany przez Specjalistyczne Grupy Ratow-
nictwa Chemicznego i  Ekologicznego PSP 
w Warszawie, Katowicach i Poznaniu.

Kolejnym polskim projektem robota ga-
śniczego dla Straży Pożarnej jest Florian 
zbudowany przez przedsiębiorstwo Hydro-
mega we współpracy z WB Electronics i WAT, 
w  ramach projektu NCBiR. Florian – w  od-
różnieniu od omówionych dotychczas kon-
strukcji – ma hydropneumatyczne zawiesze-
nie i  podwozie kołowe pozwalające na 
poruszanie się z  prędkością większą niż 20 
km/h. Jednakże konstrukcja ta pozostaje na-
dal jedynie prototypem.

Jakub GÓRNIAK

Robot Colossus produkcji Shark Robotics
Masa własna 485 kg
Wymiary 160 x 78 x 76 cm
Ładowność do 550 kg
Prędkość 3,5 km/h 
Autonomia 6 – 8 h
Przekraczanie przeszkód do 30 cm
Maks. nachylenie terenu 45
Zasilanie 6 x akumulator 29,8 V – 46Ah
Napęd silniki elektryczne 2x4kW

Robot mobilny IBIS®
Wymiary 135 x 88 x 125 cm (przy złożonym ramieniu)
Masa całkowita 320 kg
Prędkość do 10 km/h
Udźwig manipulatora do 50 kg
Zasięg manipulatora 3,3 m
Liczba kamer 4
Czas pracy robota przy zasilaniu z akumulatorów ok. 4 h

Robot DOK-ING MVF-5
Masa 1300 kg (transportowa) 1600 kg (bojowa) 
Wymiary 442x153x240 cm (bez narzędzia) 
 632x228x240 cm (z chwytakiem)
Prędkość 11 km/h
Przekraczanie przeszkód do 30 cm
Maksymalne nachylenie terenu 20o 
Napęd silnik Caterpillar C7.1 ACERT o mocy 275 KM 
Liczba kamer 9 (5 na kadłubie, 
 3 w głowicy optoelektronicznej, 
 1 na narzędziu)

Robot RMF z PIAP. 6-kołowa platforma robota 
RMF wyposażona w manipulator ze 
strażacką prądownicą do podawania 
różnorodnych środków gaśniczych była 
opracowywana w ramach projektu Proteus, 
koordynowanego przez PIAP w latach 2007 
– 2010. Łukasiewicz – Instytut PIAP dysponuje 
wiedzą i doświadczeniem w budowie 
gaśniczych robotów mobilnych i jest gotowy 
do realizacji ewentualnego zamówienia ze 
strony PSP, czy Wojskowej Straży Pożarnej
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