aut. Maksymilian Dura 21.05.2019

ORP „ORZEŁ” JESZCZE PRZEZ 10 LAT W LINII
Wojsko Polskie zamierza wydłużyć okres użytkowania torped 53-65KE o kolejne dziesięć lat. Torpedy
te są w Polsce wyłącznie na uzbrojeniu okrętu podwodnego ORP Orzeł”. To oznacza, że Marynarka
Wojenna RP planuje wykorzystywać operacyjnie tą jednostkę jeszcze przez co najmniej jedną dekadę.
12. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu poinformował o wybraniu 16 kwietnia 2019 r. podmiotu
realizującego zadanie „Odtworzenie gotowości technicznej i wyznaczenie nowego okresu przydatności
technicznej (OPT) torped 53-65KE”. Z informacji tej wynika, że ﬁrma Thormex sp. z o.o. z Warszawy
ma za 11,3 miliona złotych ma sprawdzić stan techniczny elementów składowych ośmiu torped
53-65KE, usunąć niesprawności i przedłużyć ich OPT na okres 10 lat (prace nie obejmą więc
wszystkich torped tego typu jakie posiada MW).
Sam wybór wykonawcy zamówienia nie powinien dziwić. Zgodnie z oﬁcjalną informacją umieszczoną
na stronie internetowej spółka Thormex realizuje dostawy uzbrojenia, wyposażenia specjalnego,
części zamiennych dla polskich i zagranicznych służb mundurowych oraz agencji rządowych (w tym
dla wojska, policji i służb specjalnych). Wykonuje też usługi remontowe i modernizacyjne (w tym
remonty systemów broni podwodnej oraz armat morskich).
Jej zadaniem były m.in.: remont systemu broni podwodnej na pokładzie korwety ORP „Kaszub” w
2013 r. oraz dostawa (w ramach umowy z 2010 r.) materiałów pędnych i smarów do szwedzkich
torped TP-617/P wykorzystywanych na okrętach podwodnych typu Kobben. Spółka Thormex jest
zresztą jedynym polskim podmiotem z prawem do wsparcia logistycznego tego typu szwedzkiego
uzbrojenia.
Teraz ﬁrma Thormex ma odtworzyć gotowość torped ciężkich 53-65KE będących tylko na
wyposażeniu okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. Zadanie to jest o tyle trudne, że wymaga
wykorzystania specjalistycznego sprzętu, w tym do bezpiecznej obsługi napędu tlenowego, który
Marynarka Wojenna zakupiła wraz z okrętem w latach osiemdziesiątych. Spółka Thormex otrzymała
jednak to zamówienie również dlatego, że jako jedyna ma możliwość wydłużenia okresu
eksploatacyjnego torped 53-65KE. Współpracuje bezpośrednio z ich producentem w Kazachstanie i
ma na to wyłączność.
Po co wydłużać resurs „starym” torpedom?
Plan odtworzenia gotowości torped 53-65KE oznacza, że Siły Zbrojne planują wykorzystywać okręt
podwodny ORP „Orzeł” jeszcze przez co najmniej dziesięć lat, a więc będą musiały go doprowadzić do
pełnej sprawności operacyjnej. Z ostatnich zadań wykonywanych przez tą jednostkę pływającą na
morzu wynika bowiem, że w odniesieniu do niej są stosowane jakieś ograniczenia (szczególnie jeżeli
chodzi o sposób zanurzania).
Prace te warto przeprowadzić, ponieważ pomimo że jest to okręt podwodny wprowadzony do
Marynarki Wojennej w 1986 roku, to dysponuje on nadal jeszcze bardzo dużym potencjałem bojowym.

Jeżeli chodzi o uzbrojenie to ma on w części dziobowej sześć wyrzutni torpedowych kalibru 533 mm,
rozstawionych w dwóch rzędach. Wyrzutnie te mogą obecnie „strzelać” rosyjskimi torpedami
tlenowymi typu 53-65KE (przede wszystkim do zwalczania okrętów nawodnych, o zasięgu 19000 m) i
torpedami elektrycznymi – telekierowanymi TEST-71ME (służącymi głównie do zwalczania okrętów
podwodnych, o zasięgu 20000 m).
Okręt może zabierać w sumie sześć torped w wyrzutniach i dwanaście zapasowych, których
przeładunek jest częściowo zautomatyzowany. Istnieje również możliwość wykorzystywania min, przy
zmniejszeniu ilości uzbrojenia torpedowego.

