
Stątek turystyczny dla P.P. >Zegluga na Wiśle<

Inż. Czesław Śladkowski - Wrocław

Przejazdy tury,styczne na Wiśle mają ,największe
nasilenie w miesiącach od czerwca do sierpnia. W tym
czasie przypadają okresy najn,iższych stanów wo,dy, co
zmusza armatora do rygo,rystyczlnego stawiania pro-
jektantowi statku warunku nie przekroczenia zanu-
izenia 0,?5 m. Długość statku musi zapewnić prze,jaz,d
jeg,o przez ,śIuzy z Wi,sły d,o Gdańska i na Zalew Wi-
ślany. Ogranicza t,o długość kadłuba do 59 rn, Wsponr-
niane śluzy mają szerokość 12,5 m, co również nie
pozostawia swo,body projektantowi co do całkow,itej
szćr,ok,ości statku.

Jak z powl"ższego widać, głów.ne wym,iary statku
są o,graniczone. Pr,o,jektant, nie mając swobody dotlc-
ru wymiarów ka,dłuba, ma narzuconą warunkami ek.s-
ploatacyjnymi 1iczbę pasażerów i prędkość statku. Za-
dania te stoją w wyraźnej ze sobą sprzeczn,ości.

Mał,e zanurzenie nasuwa myśl budowy statk,u tra-
dycyjnego o napędzie boczn,okołowym. Taki typ statku
zapewn,ia najwyższą sprawnośó pę,dnika, daje dobre
rozłożenie ciężarów, przez zastosowanie siłow,rr,i na
śródokręciu. Poważnymi wadami tego układu są: po-
dział siłownią pomieszczeń pasażerskich statku, drga-
nia kadłuba spLowodowane pracą silnika glównegc i
mechanizmów p.ornocniczych oraz uderzeniami ł,olpat
koła ,o wodę, hałas w części śrcd,kowej statku. Załoga
siłowni podczas zmiany wachty musi przecho,dzić przez
pomieszczenia pasażerskie, bądź wychodząc z siłow,ni
dla chwilowe,go zaczerpnięcia świeżergo powietrza lub
o,dprężenia systemu nerwowego zmęczonego hałasem,
znajduje się wśród pasażerót, na pokładzie głównym,
co nie ,jest właściwe, ch,ociażby ze względu na stan
ubrań roboczych. Poza tym szer.okość całkowita 1imi-
towana szerokością śluzy, ogranicza szerokość kadłu-
ba, co nie jest wskaz,ane ze względu na małe zanvTze-
nie.

P,odczas sądu konkursowego na pr,ojekt statku tu-
rystyczneg,o, jaki ,o,dbył się w 1957 roku, wysunięto
koncepcję statku o napędzie kołami łopa,tkowymi z ru-
fy, dla uzyskania większej ,szerokośc,i kadłuba. Przy
tym projekcie, jak również przy napędzie pędnikami
śrubowymi z siłownią na rufie, p,owstaje bardzo trud-
ny problem wzdłużnego zrówn,oważenia ciężarów stat-
ku, Koło ł,opatkowe stwarza jeszcze jeden problern
jakim jest przekładnia redukcyjna silnika. Zagadnie-
n,ie to nie istnieje na ,obecnych kołowcach o napędzie
parowym, na których silnik parowy tłok,owy i koło
łopatk,owe mają o,broty w stosunku 1:1.

Na nowolbudowanych statkach ma być zastosowa-
ny napęd spalinowy, ze względu na mniejszy ciężar
siłowni, mniejszą liczbę personełu ,obsługi oraz kra-

: jowe możliwości w dostawie silników. Przy tym na-
:pqdzie należałtlby stosować redukcję obrotów o sto-,sunku 1:10 a nawet 1:20. Przekładni takictr nie pro-
,dukuje ,na§z przemysł, a ciężar jej wraz z kołami ło-
patkowymi bardzo niekorzystnie wp}ynąłby na zanu-
rzenie statku.

W 1960 I. opraco,wano projekt wstępny statku tu-
rystycznego z napę,dem śrub,owym trzema silnikami
szybk,obieżnymi 3X150 KM, o wymiarach głównych
Lc - 58,25 mi B1 : 8,20 m; H : 2,35 m; T:0,75m.
Statek ten p,osiada 128 miejsc sypialnych pasażerskich
i 18 miejsc załogowych.

Zaprojektowany statek miał być typu .,turystycz-
nego", lecz jak wyniJ<a z jego rożkładu jaz,dy miał on
w jał< najkrótszym czasie pckonać przestrzeń z War-
szawy d,o Gdańska lub do Krynicy M,orskiej i z po-
wrotem. Po krótkim posto.ju w jednej z tych miejsco-
w,ości, ,,turysta" j,ak i pasażer miał być prędko prze-
wieziony, co nie zgodne jest z zasadą turystyki.

Hasło głoszone przez ,,żeglugę na O,drze'': ,,Pracuj
na lądz,ie * odpoczywaj na ulo,Czie" wydaje się słusz-
ną wotbec tego nie m,oźna turyście stwarzać uczucia
pośpiecłru. Turysta musi mieć czas nie tylko na poko-
nanie przestrzeni, lecz również na p,oznanie trasy, któ-
rą Jedzie, na zwiedzanie ,miast poł,oźonych nad rzeką.
Zmiana kraJo,brazu, nowe wra,żenia, mają człowieka
pracy oderwać o,d p,ośpiechu jaki cechuje nasze wa-
runLki codzienne przy dużej dynamice naszego żyqią
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gospodarczego. ,Można to osiągnąć przez zupeł,ną zmia-
nę bucio,wy i ekspi,oatacji statku turystyczneg,o.

Dla celów turystycznych nalożałoby zastosować me-
todę pchania, umorżIiwiającą ciągłą jazdę pchaczy, przy
jednoczesnych postojach hoteli w m,ie jscow,ościach
atrakcyjnych. Zestaw wyru,sza z portu początkowego
Warszawy, Gdaństka czy te,ż Elbląga, d,ojeżdża do
Pł,ocka ,lub Grudziądza, gdzie znąjd,uje się już hotel
doprowadzony przez ,in,ny pchacz, pozostawia swój
holel na postój przez jedną czy też dwie d,oiby, przy-
czepia hotel, który zastał na miejsecu i udaje się w
dalszą dr,o,gę. Jest t,o odwrócona zasada dawnej meto,dy
p,o,dróżowania w rozstawne konie, tu konie me,cha-
niczne wraz z główną załogą jadą Lbez przerwy z portu
wyjś,ciowego dio docelowego, a hotełe pozostają na po-
stoj ach.

Pchacz z hotelem w sylwetce b,ocznej powinien ,sta-
nowió jedną całolść architektoniczną. Poiączenie ich
powinno r,olbić wrażenie korytarza poprzecznego po-
między pokładówkami pchacza i hotelu. Na wysokości
pokładu słonecznego hotelu i pokła,du pokładówki
pchacza wskazany jest pomost komunikacyjny dla za-
logi, który jednocześnie \ł,, sylwetce bocznej zestawu
ibędzie łączył dwa o,ddzielne kadłuby w jedną całoŚĆ.
Wydzielając siłownie w oddzielnyrn kaclłubie będzie
można osiągnąć następu,jące korzyści:

Ekonomżczne:
Czas eksploatacji zestawu będzie dŁuzszy niż kla-

sycznego statku tturysity,cznego. Pchacze hędzie rno,żna
ekspl,oatować p,odczas szczyi,u przewozów jesiennych,
po zm.ianie śrub ,na śruby hol,ownicze. Czas eksploata-
cji hotelu można wydłużyć poza okres turystyki w po-
rozumieniu z ,,Oribisem" lub ,,Turystą" jak,o hotel dla
wycieczek czy też zjazdów.

Liczba pasażerskich m,iejsc syp,iatlnych zwiększy się
do minimum 160, przy jednoczesnym zwiększeniu wy-
gód w kab,inach.

Przedłużając czas eksploatacji hotelu rozwiąże się
również trudny proIblem zatrudnienia pracowników
gospodarczy,ch ,na krótki okres sez,onu turystycznego

Podczas prizeglądów bieżących, remontów plano-
wych lub awaryjnych pchacza, których czasokre,s jest
często ,d,o,ść długi, ,o,d,dzie1,ony hotel m,oźe być eksplo-
atowany.

Wskaźnik liczby pasażerów, przypadających na 1

członka całkowitej załogi bę,Czie morżna podwyższyć
z 7,55 d,o 8,55, przyjmując zatrudnienie na proponow,a-
nym statku tu,rysty,cznym wyższe o 1 członka załogi
w stosunku do projektu wstępnego statJ<u opracowa-
nego przez B.lP. i ST.T.Rz. w wyniku sądu k,onk,urso-
wego.

Eksploatacyjne:
Właściwości nawiigacyljne zes,tawu przy małej wo-

dzie ibędą wyższe niż statku jedno,1iteg,o. Pchacz bę-
dzie mógł ,samodz,ielnie po odczepieniu się ściągać z
przemiału część hotelową, czy taż ordmul,ać ją własny-
mi śr,ubami, Pchacz, jako kardłu,b krótki o rnałej po-
wierzchn,i dna, sam będzie mógł dobrze manewrować
na przemiale i ściągać ozęść h,otelową.

,Od,dzielona siłownia pchacza umożliwi olirninac ję
drgań s,iłowni w części pasażerskiej przez zastosowa-
nie zderzaków elasty,cznych.

Hałas siłowni, przy zastos,owan,iu odpowiednich
tłumików, nie będz,ie sły,szalny w części pasażerskiej.

Konstrukcg jne:
Wskaźnik wytrzymałości wzdłużnej będzie ustala-

ny dla L pĆhacza i L hotelu a n,ie dla Lg : Lpch ł
L hot. Wplynie to na zmniejszenie ciężaru kadłuba.
Kadłub hotelu będzie obliczony jako statek bez napę-
du, co umożliwi stos,cwanie 1żejszych wiązań niż dla
statku jednołitego.

Zrównoważenie wzdłuźne dla zestawu będzie ła-
twiejsze, zarówlo dla stanu z zapasami oraz bez za-
pasórv, jak też w sta.nie załadowanym ;i próżnym.
Część pasaźerska powi,nna pos,iadać siłownię pomoc-
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7, Przekładńa d,o ńInżka_ S-324, wyk.onywanaobecnie przez watsztaty^Bazy Sprzętu PRiM i ńającabyć zastosowana na H Ż0.
2. Przekładnźą do sżInźko S-53, budowana przez

Stoczn,ię Marynalki Wojennej. Przekła,dnia-ia odzna-
::1 ._ię Trly",.r. ciężarem (r64 kG). Korpui- w}łonińy
Jest z hydronalium. Ma być ona zastosowana ni Hn ZÓ,moźe być z powodzeniem_ stoso,wana na ńaiycn jeal
nostkach. Pr;zekładni,a hędzie rnogla być zaŚtosowanapo 1il$\oy S-530 (moditikacja s*imila s-s'i) i sitni-ka 5-316 (Ursus).

Trudności wynikające przy projektowaniu
statków śrótllądowych

, ,Wbrew pozorom. projektowanie małych statkówśródlądowych jest zagaanieniem ń";;;;;' zwłaszczaże wiele_ urządzeń i -pomieszczeń -i;;6; 
zmieścićw małych. gabarytach. kadluba..Do t"s; Oo.ńŃ;iograniczenia zanurzenia, tr,udności w,w}trymowaniujednostki itp. Prócz trudrn,ości 'ń/vniłi:ąÓ:i.łru" ."*ugocharakteru projekorvania powaŹne kidp;i; sprawiabr,ak odpowiednich ur,ząCzóń aostorow-i.r}Źh gabary-towo i ciężarowo do maiych :eańóŚiet.-."""

(Dokończenie nd, uktejce B)



..Budownictwo okTętowe", wrzesień 1963 - B

(dokoliczenże ż uklejkL A) Mapa dróg

porłzażnym prcblernem jest dobór siln ików. obe-
cnie w kraju dysponuje się tylko dr,.,,cm,a typami sii-
nikól,v. Są io siiniki DM 150 ,,Wola" ,o Inocy 150 Ka,I
przy 1500 obrimin. i silniki,,Puck" budcwane jakl
z.-cyl., typ B-lzQ o mocy 12J KM i B-90 o mocy 90 K§[.

jedynie te dwa typy .są buCcwane pcC nadzorem
i atestowane przez I]RS. Zastosowanie ich nie zawsże
jesi możiiwe - szczegóinie silnikółv typu ,,Puck""
z porł,odu ,dużego ciężaru jedirostkowego.

Starania Z_ie,dnoczenia Zeglugi Śródlądowej orinc-
śnie do zastosowania siinikórv 5-324 byly jak dotych-
ez.as bezskuteczne. Fowodem by1 brak przekładni, tra
którą nie można było znaleźć wykonawcy. Jak wspo-
mniano wyżej, y,lykonaniar tej przekladni podjęia się
Baza Sprzętu, PRLM. aie tylko dla swoich potrzeb.
Rozrviązaniem Cla dobcru silnikór,"z o mccy 70-:-100
KM m..;że być zastosowanie silnika S-53 z przekładtlią
zaprojektorł,aną l3rzez BKT,\,T, której budowy podjęła
się Stocznia M. W. Dopóki sprawa zastosowania sil-
ników trakcyjn;.-ch o mocach poniżej 150 KM nie zc-
sianie definitywnie załatwi,ona, należy się liczyć z ko-
niecznością importu.

Daiszymi trud,nościami jest brak odpov,ziedniego ty-
pcweg,c \^/yposażenia dla maiyclr jednostek. Wyposa-żenie produkowatre przez przemysi kcoperującyz przemysłem okręto,1vym zostaic wytypowane przez
CBKO lrir 1 dla pctrzeb budowy dużych statków, tj.

wodnych Pol§ki

takich, których ,d}ugcść wynosi min. 50 m. Mimo du-
żJ;ch zasług w tej dziedzinie, cpracorvanie CBKO Nr 1

nie jest kompletrre i nie obejmuje potrzeb całego prze-
mysłu okrętowego. Brak jesi lekkiego wyposażenia dla
małych jedncstelr, jak rrp. ręcznych pornp zęzowych,
Pckrywy włazów, zgo,dnie z normami, zaczynają się
cd grubości 8 nrm, Po,job,nie także nie są wlaściwie
dost,osowane do probJematyki budowy małych statkóu'
przepisy Polskiego Rejestru SŁatkóul szczególnie dla
cząści maszynorł,ej. Powoduje to zbyt ciqżkie i skcm-
plikowane uk}ady rur,ociągórv (ap. minimalna średni-
ca rurociągóu/ zęzowych wyncsi 50 mm). Przykładem
tego są również wylmaganie stoscrłlania do od-uvadnia-
nia na grodziac}r skrajnikórv zawcrótv zawcro\Ą,o-
żlvrotnych. Wytypowane zawoly posiadają duży cię-
żar i gabaryty. Dla przykładu, na holowniku Flisok
zawór taki nie mieścił się pcd kanapą w kabinie.

Dla ,dalszego rozwoju budowy małych statkćw
(lv tej dziedzinie są w kraju p,oważne braki potęgo-
\Ą,ane wycofywaniem zużytego taboru) kon,ieczne jest
zagwarantowanie dostawy cdpowiednich silników na-
pędowych i gotowego,-yposażenia dostosowanego
q,ymiarami i ciężarem do potrzeb żeglugi śródlądc-
lvej. Pona,dio pilną sprawą jest dostosowanie przepi-
sów PR,S do potrzeb budorvy małych statków, ja}r
i opracovlania norm przedm,iotowych dostoso,wanych
do pro,blematyki małych statków.
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