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WPROWADZENIE

Pasażerskie statki śródlądowe jako wyspecjalizowane jednostki pływające

były dobrem luksusowym, które w historycznym okresie i w  różnych kulturach

pojawiało się sukcesywnie wraz ze wzrostem zamożności społeczeństw .

Śródlądowe statki były użytkowane  w czasach bardzo odległych; jednak ich

zastosowanie wiązało się z jednoczesnym przewozem osób i towarów, lub

przewozem osób (wojowników), oręża i łupów wojennych a wśród nich również

niewolników. Dzisiejsze definiowanie statków  przewożących ładunek i ludzi

determinowane jest liczbą pasażerów. Na użytek tej publikacji przyjęto, że ze

względu na wpływ nawet pojedynczego pasażera, na konieczność  przystosowania

statku do przewozu osób, statki przewozów mieszanych będą określane jako

pasażersko – towarowe.

Przewóz osób i towarów  na śródlądziu tratwami ( rys.1) miał miejsce w Chinach już

7000  lat temu (5000 lat p.n.e.)  za sprawą ich wynalazcy – władcy Szui – żen.

Rys.1. Tratwa chińska sprzed 7000lat
Źródło: [9]

Z biegiem czasu na chińskich rzekach pojawiły się poza tratwami

udoskonalone statki pasażersko – towarowe zwane sampanami, co dosłownie oznacza

trzy deski (rys. 2).

Rys.2. Chiński sampan
Źródło: [9]
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Z reguły miały one płaskie dno bez stępki, dużą szerokość w stosunku do

długości, burty połączone z dnem pod kątem prostym lub lekko rozwartym. Dziób

sampanów był niski a rufowa nadbudowa dla pasażerów wznosiła się wysoko.

Sampany różniły się wielkością  osiągając od kilku do kilkunastu metrów długości.

Te największe były napędzane kilkunastoma przegubowymi wiosłami juloh [9],

wymagającymi stojącej pozycji wioślarza wiosłującego na tzw. śrubkę. Były również

sampany ożaglowane. Miały one  z reguły jeden maszt i półsztywny żagiel z maty

bambusowej. By przeciwdziałać dryfowi w czasie  żeglowania z wiatrem, miały

sampany miecz drewniany centralny lub miecze burtowe.

Sampany w mało zmienionej formie przetrwały do dzisiaj, stanowiąc

najliczniejszą rodzinę wśród statków świata, tworząc całe pływające dzielnice w

nadrzecznych miastach chińskich a także transportując towary i pasażerów po

śródlądowych drogach  Chin (rys 3).

 Wielki Kanał Chiński

Rys. 3. Śródlądowe drogi wodne Chin
Źródło:[opracowanie własne [41]]

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/6/62/Ch-map-pl.jpg
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Rys. 4. Pływające zestawy sampanów na chińskich drogach śródlądowych
Źródło: [8]

Zaznaczony na rysunku 3 Wielki Kanał Chiński, łączący dzisiejszy Pekin z portem

Hangzhou ma 1782 kilometry i 20 – 350 metrów szerokości. Przecina pięć dużych

rzek: Jangcy, Rzekę Żółtą, Hai He, Huai He i Qiantang Jing. Funkcjonują na nim 24

śluzy,   a  powstał .........w  V  wieku  n.e.  O  jego  użyteczności  do  dnia  dzisiejszego

świadczy zdjęcie zamieszczone  na rysunku 5, przedstawiające flotę sampanów w

trakcie śluzowania.

Rys.5. Sampany w śluzie Wielkiego Kanału Chińskiego
Źródło: [8]
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Pięć tysięcy lat p.n.e. w Europie w Skandynawii zaczęły pływać  pierwsze

statki służące do przewozu wojowników, oręża i łupów. Były one z reguły statkami

rzeczno – morskimi, przemieszczającymi się zarówno po wodach śródlądowych jak i

morskimi akwenami przybrzeżnymi. Najbardziej znanymi ich przedstawicielami  są

łodzie   Wikingów.   Protoplastami   tych   łodzi   były   dłubanki o   długości do 10 m

i ściankach 2 centymetrowej grubości (rys.6 ).

Rys. 6. Dłubanka znaleziona k. Lystrup.  Dania, około 5000 rok p.n.e.
Źródło: [42]

Twórcy  dłubanek przekazali swoim następcom ideę budowy lekkich,

otwartych łodzi o płytkim i długim kadłubie.

Statki zwane „długimi łodziami Wikingów” (langskipy) pojawiły się około

700 roku naszej ery. Podstawowymi ich pędnikami były wiosła podparte, osadzone w

dulkach. Długości łodzi były zróżnicowane i wynosiły od kilkunastu do

kilkudziesięciu metrów.  Były one determinowane liczbą wioseł  z reguły wynoszącej

12, 14 lub 36 ich par. Wioślarze przyjmowali w czasie wiosłowania   pozycję

siedzącą.

Dodatkowy pędnik – żagiel, pojawił się znacząco później. Najstarszy

zachowany maszt datowany jest na 815 rok n.e. [42]. Model łodzi Wikingów z

napędem wiosłowo – żaglowym pokazuje rysunek 7.

Rys. 7. Model łodzi Wikingów z napędem wiosłowo – żaglowym
Źródło: [zbiory własne]
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Dzięki wiosłom, wojownicy skandynawscy zawędrowali na wschód do Rusi

(Normanowie szwedzcy) , a na zachód aż do Wysp Brytyjskich (Normanowie duńscy

i norwescy). Ale dopiero żagiel umożliwił im dokonywanie dalekich wypraw

morskich.  Trasy wypraw Wikingów ilustruje rysunek 8.

Rys.8. Śródlądowo – morskie trasy wypraw Wikingów
Źródło: [41]

Na obszarach południowo – wschodniej Europy w dorzeczu Dniestru,

Dniepru i Donu, Wikingowie mogli spotykać Kozaków pływających czajkami

będącymi wschodnimi  odpowiednikami łodzi  skandynawskich.

Czajki były statkami o długości do 20 m i szerokości 4 m. Ich główny napęd

stanowiły wiosła w liczbie od 10 do 15 par. Posiadały również żagiel używany w

pogodne dni i sprzyjającym wietrze. Ikonografię czajek prezentują rysunki 9 i 10.
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Rys.9. Model czajki kozackiej z trzcinowymi pływakami burtowymi zmniejszającymi
zanurzenie statków na wodach płytkich (przyp. autora)
Źródło: [29]

Rys. 10 . Współczesna replika czajki
Źródło:[29]
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W czajkach  Kozacy z południowych obszarów Rusi Kijowskiej (trwającej

od 862 do 1240 roku) zapuszczali się również na Morze Czarne, gdzie grabili

nadbrzeżne osady tureckie i tatarskie, docierając także do Konstantynopola. Trasy ich

wypraw ilustruje rysunek  11.

                                           przebieg tras rzecznych

przebieg tras morskich

Rys. 11. Trasy  wypraw  (chadzek) Kozaków .
Źródło: [opracowanie własne]

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Kievan_Rus_en.jpg
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Odpowiednikami łodzi Wikingów czy czajek na ziemiach słowiańskich były morskie

vinskipy  ( rys.12 ) i śródlądowo - morskie nasady ( rys. 13).

Rys. 12. Słowiański vindskip
Źródło: [9]

Rys. 13. Słowiański nasad (łódź z Orunii)
Źródło: [Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku ]
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Różniły się one od wikińskich bardziej płaskim dnem, znacznie mniejszym

zanurzeniem i innym rozwiązaniem stewy dziobowej i rufowej. Pędnikiem  w

obydwu przypadkach były wiosła podparte  , a w vindskipach - również żagiel zwany

jadro. Mając podobną – jak nasady -  długość ( 12 – 14 m) i szerokość (ok. 4 m),

vindskipy dysponując żaglem a wynikowo mniejszą liczbą wioślarzy, mogły zabrać

„na pokład” 44 wojowników i 2 konie [9]. Nasady , w których napędem były tylko

wiosła, obsługiwało 18 – 20 wioślarzy.

Statki te cechowało również zróżnicowane rejony ich użytkowania. Wśród

Słowian Zachodni zasiedlających  południowe pobrzeże Bałtyku (rys. 14) można

było w X wieku wyróżnić dwie grupy: Wieletów ( wcześniej  - do VI wieku

Wenedów ), wywodzących się z Pomorza Przedodrzańskiego  i Pomorzan (zwanych

również Pomorcami) będących przodkami dzisiejszych Kaszubów.

Rys. 14. Obszary zamieszkiwane przez  Słowian Zachodnich  (Wieletów i Pomorzan}
Źródło: [41]

Obszarami szczególnie związanymi z wodnymi wyprawami Wieletów była

wyspa Rugia i  wyspa Wolin, skąd ich mieszkańcy na vindskipach przemierzali

śródlądowe wody ujścia Odry, a także wody morskie, prowadzące do Danii i

południowej Szwecji. Pomorzanie, przede wszystkim ci z Pomorza Gdańskiego,

uprawiali żeglugę głównie na nasadach po śródlądowych wodach delty Wisły i

wodach pobliskich zatok morskich .
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Rys. 15. Obszary zamieszkane i penetrowane przez Wieletów
Źródło: [opracowanie własne]

Rys. 16. Delta Wisły około roku 1300; obszar penetrowany przez Pomorzan
Gdańskich
Źródło: [4]

  WIELECI

DANIA

SZWECJA

Rugia

Wolin

Pomorzanie
Gdańscy

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/f/f2/Rugia.png
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Transportowi ludzi i towarów na słowiańskim śródlądziu – podobnie jak w

Chinach – służyły również rates czyli tratwy. W późniejszym okresie na polskich

ziemiach do przewozów rzecznych stosowano pychówki i szkuty.

Pychówki były charakterystyczne dla rzeki Biebrzy i rzek  jej dorzecza, które

były bardzo płytkie.

Rys. 17. Biebrza i jej dorzecze
Źródło: [41]

Zwykle długość pychówek wynosiła 5 – 6 m, a szerokość 1 m. Mogły one

pomieścić 5 do 6 osób. Napęd pychówki stanowiło długie wiosło umożliwiające

odpychanie cię od dna płytkiej rzeki ( stąd nazwa pychówka), lub krótkie wiosła

bezpodporowe zwane pagajami.

Jednak bywały również pychówki o znacznie większej długości, czego

dowodzi zdjęcie przedstawione na rysunku 18.
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Rys. 18. Pychówka o długości 12 metrów znaleziona nad brzegiem Narwi
Źródło: [25]

Na  większych  rzekach  Polski  w  tym  na  Wiśle  pływały  pasażersko  –

towarowe szkuty ( krypy ). Szkuta była płaskodennym statkiem bezpokładowym,

zbudowanym z wręgów dębowych i sosnowych oraz dębowego lub sosnowego

poszycia. Pośrodku kadłuba był umocowany masz z żaglem rejowym. Na rufie

znajdowało się pomieszczenie szypra ( kapitana) i pomieszczenia dla ewentualnych

pasażerów.  Szkic szkuty przedstawia rysunek   19.

Rys. !9. Szkic szkuty wiślanej
Źródło : [15]

http://imageshack.us/
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Szkuta o ładowności około 100 ton była obsadzana przez 16 – 20 flisaków

obsługujących parami pojedyncze wiosła. Szkutę na tle warszawskiego Powiśla

pokazuje  rysunek 17.

Rys. 16. Szkuta na Wiśle warszawskiej
Źródło: [30]

Śródlądowe przewozy   pasażersko - towarowe w Europie  funkcjonowały

jeszcze powszechnie w XVIII wieku o czym świadczy sztych przedstawiający statek

na  rzece Enns  (Anizie) w Austrii.

Rys.17.  Statek pasażersko – towarowy na rzece Enns
Źródło: [7]
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Dopiero wiek pary diametralnie zmienił warunki przewozów pasażerskich,

chociaż już w starożytnym świecie istniały wyjątki.

W kolebkach cywilizacji śródlądowej:  Chinach, Mezopotamii, Egipcie

pływały statki pasażerskie przewożące cesarzy, faraonów, dostojników państwowych.

Rysunek  18 przedstawia rycinę statku egipskiego pasażerskiego z 2000 roku p.n.e.

przeznaczonego do przewozu faraonów i wyższych urzędników Egiptu

Rys.18 . Egipski śródlądowy statek pasażerski z roku 2000 p.n.e. przeznaczony do
przewozu faraonów i wyższych urzędników Egiptu
Źródło: [6]

Niżsi rangą dostojnicy,  kupcy, rzemieślnicy,  wędrowali statkami

pasażersko - towarowymi, o napędzie wiosłowo – żaglowym. W 2000 roku p.n.e. do

celów transportu  na wodach Nilu najczęściej stosowane były felluki o długości rzędu

60 m i szerokości 20 m oraz dużym  zanurzeniu sięgającym 2 m [6].

Rys.20. Nilowy statek pasażersko – towarowy z 2000 roku p.n.e.
Źródło: [6]
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Ciekawostką jest również fakt , że w starożytnym Rzymie, który tak jak

Grecja  – ze względu na uwarunkowania geograficzne – preferował żeglugę morską,

w  I  wieku  n.e.  w  Cesarstwie  Rzymskim  pojawia  się śródlądowy   statek  pasażerski

(galera) cesarza Kaliguli. Był on de facto pływającym pałacem. Jego szczątki zostały

znalezione w roku 1931 na dnie jeziora  Nemi w środkowych Włoszech.

Rys.21. Galera pasażerska cesarza Kaliguli
Źródło: [9]

Statek ten miał 80 m długości i 17 m szerokości.   Jego część podwodna była

wylepiona  wełną i przesycona smołą   a także poszyta arkuszami blachy ołowianej,

co dowodzi kunsztu ówczesnych szkutników. Jego historyczne   szczątki zostały

zniszczone bezpowrotnie przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Powyższa informacja potwierdza – przyjętą na początku tekstu

WPROWADZENIA - tezę , że: pasażerskie statki śródlądowe jako wyspecjalizowane

jednostki pływające są dobrem luksusowym, które w  różnych kulturach pojawiało się

sukcesywnie wraz ze wzrostem zamożności przede wszystkim władców a w dalszym

etapie – społeczeństw. Bogactwem chełpili  się zarówno faraonowie egipscy jak i

cesarze Rzymu. Wielu z nich  dysponowało jednostkami pływającymi

przeznaczonymi do zabawy i wypoczynku.
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1. STATKI PASAŻERSKIE Z NAPĘDEM MECHANICZNYM

1.1 Rozwój napędów statków i form żeglugi pasażerskiej

Żegluga pasażerska jako wydzielona forma transportu wodnego mogła zacząć się

rozwijać wtedy, gdy zaistniały techniczne warunki jej regularnego funkcjonowania.

Takie warunki wystąpiły po raz pierwszy  dzięki wykorzystaniu energii pary wodnej.

 Według Hiszpanów [9] do napędu statku energię pary wytwarzanej w

„tajemniczym kociołku” z gotującą się wodą,  wykorzystał w roku 1595 ich rodak –

Blasco de Garay. Jak głosi przekaz ustny, półtora wieku później Francuz Denis Papin,

na kadłubie drewnianej łodzi pływającej na rzece Fuldzie (Niemcy), posadowił jedną

z pierwszych prymitywnych maszyn parowych, napędzającą  koła łopatkowe.

 W czerwcu 1783 roku, pod prąd rzeki Saony w Lionie (Francja) popłynęła

łódź „Pyroscaphe” („Ognisty statek ”), zbudowany przez Claude de Juffroy’a.  Po

piętnastu minutach rejsu statek rozpadł się wskutek wstrząsów wywołanych przez

maszynę parową. Podobmy los mógł spotkać statek Amerykanina Johana Fitcha.

Zbudował on w roku 1786 w Filadelfii (USA) „parowiosłowiec” , tj. statek napędzany

wiosłami (po 6 z każdej burty) poruszanymi „wiosłociągami”  sprzężonymi z

maszyną parową (rys.1.1)

Rys. 1.1. Parowiosłowiec Fitcha.
Źródło: [9]
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W roku 1791 wynalazca postanowił wykorzystać swój statek w pasażerskiej

żegludze regularnej na rzece Delaware pomiędzy odległymi o 44 km Trenton i

Filadelfią. Jednak parowiec poruszał się bardzo wolno dygocąc przy każdym ruchu

tłoka , co było przyczyną wycofania się z tego przedsięwzięcia.

Z doświadczeń z zastosowań maszyn parowych na jednostkach pływających

wynikało, że były one bardzo ciężkie, niewydajne, zajmujące dużo miejsca a

jednocześnie generujące duże drgania. Dopiero unowocześnienia wprowadzone w

roku 1983 przez Jamesa Watta, który wykorzystał w maszynach parowych parę

sprężoną, mechaniczny rozrząd i regulator odśrodkowy spowodowało możliwość ich

praktycznego wykorzystania.

Jednym z pierwszych statków na którym został wykorzystany  wynalazek

Watta był „Charlotte Dundas” zbudowany w roku 1802 w Wielkiej Brytanii dla lorda

Dundasa. Wyposażono go w   silnik parowy o mocy 10 KM połączony korbowodami

z bocznymi kołami łopatkowymi. Statek ten miał 17 m długości, 6 m szerokości i 2,4

m zanurzenia. Jednakże ze względu na generowane  przez napęd bocznokołowy fale

niszczące brzegi i zabudowę śródlądowych dróg wodnych, zakazano jego

użytkowania.

W roku 1807 w stoczni w Nowym Jorku powstała konstrukcja Roberta

Fultona, budowana dla spółki North River Steamboat, która uzyskała monopol na

pasażerska żeglugę parową na rzekach stanu Nowy Jork. Statek  Fultona o nazwie

„Clermont” miał 44 m długości, 4 m szerokości i 0,6 m zanurzenia. Wyposażony

został w  maszynę parową o  mocy  20  KM  zbudowaną przez  firmę Watta  w

Birmingham.

Rys. 1.2. Model statku „Clermont” konstrukcji Roberta Fultona
Źródło: [9]
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„Clermont” żeglował po rzece Hudson pomiędzy Nowym Jorkiem i odległym o 240

km miastem Alabamy, rozwijając (w górę rzeki ) prędkość 8,7 km/h .

Sukcesy  tego przedsięwzięcia spowodowały, że przybrzeżna i śródlądowa

pasażerska żegluga parowa zaczęła się rozwijać bardzo dynamicznie.

Na Tamizie  pierwszy parowiec pasażerski o nazwie „Richmond” pojawił się

w roku 1814; w Petersburgu rok później stałe rejsy do Kronsztadu rozpoczęła

„Jelizawieta”.

W 12 lat po śródlądowym rejsie „Clermonta” w pierwszy transatlantycki rejs

wyruszył Statek  „Savannah”,  wyposażony   w  72  konny  silnik  parowy  i  składane

boczne koła (rys.1.3)

Rys. 3.1. Transatlantyk „Savannah” ( rok 1819)
Źródło: [9]

Jednak tylko 1/7 trasy odbył on przy pomocy napędu mechanicznego;

pozostałą część trasy płyną pod żaglami. Duża ilość zapasów paliwa stałego

niezbędnego - w tych czasach - do użytkowania maszyny parowej o niskiej

sprawności spowodowało, że w rejsy morskie wyruszały jeszcze długo statki o

napędzie żaglowo – mechanicznym.

Intensywny rozwój statków parowych mógł następować na akwenach

śródlądowych, oferujących bunkier  w sposób praktycznie            ciągły.
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Przykładem takiego rozwoju żeglugi były statki pływające po Missisipi i po

połączonej z nią   sieci dróg śródlądowych  w Stanach Zjednoczonych.

Rys. 1.4. Sieć dróg wodnych śródlądowych USA w pierwszej połowie XIX wieku.
Źródło: [7]
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 Model  pasażerskich parowców  pływających po tej rzece przedstawia

rysunek 1.5.

Rys. 1.5. Model pasażerskiego parowca pływającego po Missisipi
Źródło:  [zbiory własne]

Typowymi cechami tych statków były: pędniki  w postaci rufowego koła

łopatkowego, piszczałkowate kominy i wielokondygnacyjna (wielopokładowa)

zabudowa pasażerska. W roku 1834 pływało ich po Missisipi 240 sztuk [7]; piętnaście

lat później  całkowitą nośność pasażerskich tylnokołowców szacowano na 250 000

ton.

O popularności statków z Missisipi  świadczą  konstrukcje retro, obsługujące

śródlądową turystykę pasażerską we wschodnich Stanach USA.

Rys. 1.6. Współczesne ( retro) statki Missisipi
Źródło: [7]
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Gdy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dominowały

tylnokołowce, Europa skłaniała się do eksploatacji śródlądowych statków z napędem

bocznokołowym. Przykładem takich  rozwiązań jest statek „Bohemia” ( rys. 1.7 ),

wodowany w roku 1841 w Pradze a przeznaczony do żeglugi po Wełtawie i Łabie.

Rys. 1.7. Pasażerska „Bohemia”  na Łabie na tle Mielnickiego Zamku
Źródło: [7]

Zarówno w Europie Jak i Ameryce północnej były prowadzone prace nad

udoskonalaniem statków śródlądowych mając na uwadze:

- miniaturyzację maszyny parowej o relatywnie dużej mocy

(wynikającej z  podwyższonej sprawności) tak, by mogła być

umieszczana na statkach o małych wymiarach i nie wymagała

dużej ilości bunkrowanego paliwa,

- większą sprawność pędnika generującego  jednocześnie mniejsze

falowanie na ograniczonych brzegami akwenach.

Za sprawą Anglika Francisa Smitha  w roku 1838 koło łopatkowe doczekało się

konkurencyjnej propozycji.  F. Smith  - do napędu 237 tonowego statku pływającego
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p.n. „Archimedes” -  zastosował napęd śrubowy. Statek  z nowym napędem w czasie

próbnego rejsu dookoła Wielkiej Brytanii rozwinął   prędkość 12 węzłów. W roku

1845 admiralicja brytyjska postanowiła doświadczalnie sprawdzić zalety napędu

kołowego i śrubowego. Zorganizowane zostało „przeciąganie liny”  przez dwa statki

o porównywalnych mocach napędowych (200 KM). W wyniku tego przeciągania

„Rattler” (śrubowiec) pociągnął  bocznokołowca „Alecto” w swoją stronę z

prędkością 2,8 węzła (rys. 1.8).

Rys.1.8. „Przeciąganie” „Rattlera” i Alecto”.
Źródło: [9]

Wykorzystanie tego wynalazku na pasażerskich statkach śródlądowych

przypisuje się R. Holtowi [12].  Jego statek śródlądowy dysponował maszyną parową

i śrubą napędową  (rys. 1. 9).

Rys. 1.9.  Śródlądowy turystyczny statek pasażerski R. Holta
Źródło: [12]
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Nieduża maszyna parowa tego statku umieszczona była na śródokręciu.

Część pasażerską osłaniało lekkie zadaszenie (tent).

Napędem o takiej konfiguracji dysponowała również jednostka Alfreda

Nobla (wynalazcy dynamitu), zbudowana z aluminium w roku 1892 w Szwajcarii.

(rys. 1.10).

Rys. 1.10.  Aluminiowy statek  Alfreda Nobla
Źródło: [12]

Ten pasażerski statek o nazwie “Mignon” był napędzany silnikiem parowym,

pobierającym parę z kotła opalanego olejem. Takie rozwiązanie umożliwiło

zmniejszenie przestrzeni niezbędnej do bunkrowania paliw, na rzecz zwiększenia

przestrzeni pasażerskiej.  Miało ono istotne znaczenie na - mniejszych niż morskich –

statkach śródlądowych.

Dalszy postęp zmniejszania przestrzeni przeznaczonej na silnik i bunkier

następował wraz z rozwojem silników spalinowych o zróżnicowanych konstrukcjach.

Pierwszy praktyczny egzemplarz silnika spalinowego na gaz świetlny powstał w roku

1860. Jego konstruktorem  był Jean J.E. Lenoir.  Silnik Lenoira miał zapłon

elektryczny ale nie posiadał wstępnego sprężania mieszanki wybuchowej, co znacznie

obniżało jego sprawność. System wstępnego sprężania mieszanki posiadał natomiast

4 taktowy silnik przemysłowy zbudowany przez Nicolausa A.Otto i Engena Langena

w roku 1867. Jednak do powszechnego użytku wszedł  szybkobieżny sinik
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benzynowy z płaszczem wodnym skonstruowany przez Gottlieba Daimlera w roku

1885.

Silniki spalinowe przyczyniły się do wzrostu komfortu śródlądowej żeglugi

turystycznej, poprzez możliwość funkcjonalnej zabudowy statków w   przestrzeni

przeznaczonej dla pasażerów.

Przykłady takiej zabudowy na relatywnie małych statkach prezentują rys. rys. 1.11 i

1.12.

Rys. 1.11.  Mały śródlądowy statek salonowy
Źródło: [12]

Rys 1.12, Śródlądowy statek  kabinowy; łódź kabinowa
Źródło: [12]

Na statku salonowym, przełomu XIX i XX wieku ochronę przed złą pogodą

stanowiła przeszklona konstrukcja na śródokręciu. Łódź kabinowa z rys. 1.12 została

zbudowana przez zakłady Lürssen  w Niemczech na początku XX wieku. Jej długość

sięgała 12 metrów. Charakteryzowała ją osłonięta przestrzeń dziobowa i otwarty

kokpit.
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Dalszy postęp w rozwoju silników spalinowych  umożliwia ich montaż na

rufach niewielkich wycieczkowych łodzi wiosłowych. Przykład takiego rozwiązania

przedstawia rysunek 1.13.

Rys 1.13.  Wycieczkowa łódź wiosłowa z silnikiem spalinowym napędzającym śrubę.
Źródło : [12]

Wiosłowa łódź wycieczkowa została wyposażona w silnik spalinowy

wyprodukowany  przez szwedzką firmę Vulcan w roku 1891. Silnik napędzał śrubę

za pośrednictwem sprężyny spiralnej pracującej wewnątrz rurki wygiętej w kształt

litery S. Rozwiązanie to było protoplastą współczesnych  zespołów napędowych

(silnik - śruba) określanych jako „przekładnia ZET”.

Natomiast pierwszy silnik przyczepny pojawił się w roku 1906 (rys. 1.13).

a                            b
Rys. 1.13. Spalinowy silnik przyczepny z roku 1906 : a. widok ogólny, b. usytuowany
w łodzi
Źródło: [12]

Konstruktor tego silnika – Norweg Ole Evinrud , mieszkający na stałe w Stanach

Zjednoczonych, zaproponował w nim napęd śruby za pomocą pionowego wału i

przekładni stożkowej.
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Nieco  wcześniej   -  bo  w  roku  1881   pojawia  się elektryczny  silnik

przyczepny, umieszczony na orczyku steru turystycznej łodzi wiosłowej (rys.1.14).

Rys.1.14. Przyczepny silnik elektryczny.
Źródło: [10]

Napędzał on trójłopatkową śrubę poprzez najprostszą przekładnię

łańcuchową. Energia elektryczna niezbędna dla tego napędu była gromadzona w

akumulatorach ołowiowych, wynalezionych w roku 1859 przez francuskiego fizyka

Gastona R. Plante. Jednak ze względu na dużą masę akumulatorów oraz długi czas

ich ładowania, napęd elektryczny  – w turystycznych statkach pasażerskich – został

na długie lata wyeliminowany przez napęd spalinowy.

Postępująca miniaturyzacja silników spalinowych sprawiła, że poza statkami

pasażerskiej żeglugi zbiorowej pojawiły się jednostki motorowe przyczyniające się do

rozwoju śródlądowej turystyki indywidualnej.

Natomiast doskonalenie silników spalinowych przez tłumienie ich hałasu i

drgań , a także małej możliwości nieuciążliwego (dla przestrzeni funkcjonalnej

statku} magazynowani zapasów paliwa  wystarczających na dalekie rejsy

spowodowały  dynamiczny wzrost liczby  statków pasażerskich przeznaczonych dla

turystyki zbiorowej.
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1.2. Ewolucja śródlądowych statków pasażerskich na przykładzie flot
narodowych

Jedną z najliczniejszych  pasażerskich flot śródlądowych w Europie zawsze

posiadała ....Szwajcaria. Dysponując na swoim terytorium wspaniałymi górami,

wzbogacała swoją lądową ofertę uzdrowiskową i turystyczną propozycjami

śródlądowej żeglugi zbiorowej , bazującej na jeziorach i rzece Ren.

Suma powierzchni wód powierzchniowych w Szwajcarii oscyluje wokół

wartości 1500 kilometrów kwadratowych. Tworzy  ją przede wszystkim sześć   jezior

( tabela 1.1.) o powierzchni (każdego z nich)  większej od powierzchni jez. Dąbie ,

która wynosi około 60 kilometrów kwadratowych

                Tabela 1.1.

Charakterystyka największych jezior Szwajcarii

Nazwa jeziora Powierzchnia
[km kwadratowy]

Jezioro Genewskie (Lac Leman) 581,3
Jezioro Bodeńskie (Bodensee) 541,1
Neuchatel (Lac de Neuchâtel) 218,3
Maggiore (Lago Maggiore) 212,3
Jezioro Czterech Kantonów

(Vierwaldstättersee)
113,7

Jezioro Zuryskie ( Zürichsee) 90,1
Źródło: [41]

Ich położenie  ilustruje mapa na rys. 1.15.

Rys. 1.15. Położenie jezior Szwajcarii
Źródło: [41]

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/9/93/Mapa_Szwajcaria.png
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Początek intensywnego rozwoju floty szwajcarskiej, opartej o

zmechanizowane napędy datowany jest na rok 1835.  W żeglugowych zasobach

archiwalnych znajduje się doskonały zbiór informacji o sukcesywnym rozwoju tej

floty pod względem jakościowym i ilościowym. Ciągłość działań na rzecz

śródlądowej turystyki pasażerskiej wynika z historii Szwajcarii, która od Kongresu

Wiedeńskiego z 1815 roku, była krajem neutralnym , nie biorącym czynnego udziału

w europejskich zawieruchach wojennych.

Pierwszą i najstarszą grupą statków zmechanizowanej floty szwajcarskiej

stanowią jednostki budowane w latach 1835 – 1904.wyposażone w maszynę parową i

boczne pędniki kołowe.

Jednym z  najwcześniej  zbudowanych statków   tej  grupy była    „Minerva”

oddana do eksploatacji w roku 1836. Jej  charakterystykę zawiera  tabela 1.2.

Tabela 1.2.

Charakterystyka statku „Minerva”
Parametr

Długość
całkowita

Długość
między
pionami

Szerokość
całkowita

Szerokość
kadłuba

Zanurzenie Moc
napędu

Prędkość Liczba
pasażerów

m m m m m PSi* km/h osób
34,75 33,60 7,92 4,87 0,99 130 16,0 500

* - jednostka mocy
Źródło: [2]

Sylwetkę tego statku prezentuje rysunek 1.16.

Rys. 1.16. Sylwetka statku „Minerva’ ; widok z boku
Źródło: [2]

Statek „Minerva” posiadał otwarty pokład górny i kryty pokład dolny z miejscami

siedzącymi dla pasażerów .
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Jednym z ostatnich reprezentantów tej grupy statków była „Concordia”

zbudowana w roku 1897 a jej „bliźniakiem” był statek  „Glärnisch” – zbudowany w

roku 1904. Parametry charakteryzujące „Concordię” zawarte są w tabeli  1.3.

Tabela 1.3.

Charakterystyka statku „Concordia”
Parametr

Długość
całkowita

Długość
między
pionami

Szerokość
całkowita

Szerokość
kadłuba

Zanurzenie Moc
napędu

Prędkość Liczba
pasażerów

m m m m m PSi km/h osób
47,95 45,00 9,30 5,03 1,20 190 22,00 450

Źródło: [2]

Na podstawie wartości tych parametrów można wnioskować,  że na przełomie XIX i

XX wieku następuje wzrost wymiarów głównych bocznokołowców a tym samym

wzrost wyporności statków i objętości pasażerskich  przestrzeni funkcjonalnych.

Przy  porównywalnej  -  z  „Minervą”  -   liczbą pasażerów,  objętość

przypadająca na jednego pasażera „Concordii” jest większa.  Świadczy to o wzroście

komfortu usług turystycznych na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Wniosek ten

potwierdza analiza sylwetki statku  „Concordia” (rys. 1.17).

Rys. 1.17. Sylwetka statku „Concordia”; widok z boku i widok z góry
Źródło: [2]

Statek ten posiadał kryty pasażerski pokład dolny z miejscami siedzącymi

obejmujący praktycznie całą jego długość oraz  częściowo kryty pokład górny,

tworzący pomieszczenie typu salonowego. Pozostała  - odkryta  - część tego pokładu,

stanowi otwartą powierzchnię przeznaczoną również  do dyspozycji pasażerów.



36

Od początku XX wieku w szwajcarskiej flocie zaczęły pojawiać  się statki  z

silnikami spalinowymi i pędnikami śrubowymi. Reprezentantem tego nowego okresu

był  statek „Udo” z roku 1904.

Jego charakterystyczne parametry zawiera tabela 1.4.

Tabela 1.4.

Charakterystyka statku „Udo”
Parametr

Długość
całkowita

Długość
między
pionami

Szerokość
całkowita

Szerokość
kadłuba

Zanurzenie Moc
napędu

Prędkość Liczba
pasażerów

m m m m m PSi km/h osób
31,30 30,30 5,53 3,96 1,13 1160 20,00 200

Źródło: [2]

Cechą tego statku była relatywnie mniejsza szerokość całkowita , wynikająca

ze zmiany pędnika z bocznokołowego na śrubowy. Znaczna różnica pomiędzy

szerokością całkowitą a szerokością kadłuba na wodnicy pływania jest skutkiem

istnienia burtowych ciągów komunikacyjnych widocznych na rysunku 1.18

.

Rys. 1.18.  Sylwetka statku „Udo; przekrój wzdłużny i przekroje poprzeczne, widok
z góry na pokład górny i przekrój poziomy nad pokładem dolnym
Źródło: [2]

Na statku tym do dyspozycji pasażerów były dwa pokłady, górny – odkryty i dolny

zakryty. Na pokładzie dolnym pomieszczenia pasażerskie oddzielone były

przedziałem siłowni. Przy mniejszej – w stosunku do poprzednio prezentowanego

statku – długości, zabierał dwukrotnie mniej pasażerów zapewniając tożsamy komfort

ich podróży.
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Drugą grupę zmechanizowanych statków floty szwajcarskiej, zamykają

statki typu „Wädenswil”, które zostały zbudowane w roku 1932 a złomowane w roku

1965.Były one napędzane zarówno silnikami parowymi („Wädensweil”), jak i

spalinowymi („Wädenswil”).

Charakterystykę parametrów statku „Wädensweil”, zawiera tabela 1.5., a jego

sylwetkę prezentuje rysunek 1.19.

Tabela 1.5.

Charakterystyka statku „Wädensweil”
Parametr

Długość
całkowita

Długość
między
pionami

Szerokość
całkowita

Szerokość
kadłuba

Zanurzenie Moc
napędu

Prędkość Liczba
pasażerów

m m m m m PSi km/h osób
40,00 38,00 6,50 5,50 1,87 2x125 23,0 300

Źródło: [2]

Rys. 1.19. Sylwetka statku „Wädensweil”; przekrój wzdłużny, przekrój poprzeczny
z widocznym kotłem parowym, przekroje poziome.
Źródło: [2]

Charakterystykę parametrów statku „Wädenswil”, zawiera tabela 1.6.

Tabela 1.6.

Charakterystyka statku „Wädenswil”
Parametr

Długość
całkowita

Długość
między
pionami

Szerokość
całkowita

Szerokość
kadłuba

Zanurzenie Moc
napędu

Prędkość Liczba
pasażerów

m m m m m kM km/h osób
40,75 37,80 6,90 5,50 1,38 2x220 25,4 360

Źródło: [2]
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Długość tego statku nie przekraczała wartością długości jego poprzedników.

Natomiast różnice pojawiają  się w szerokości. Szerokość kadłuba statku

„Wädenswil” na wodnicy pływania ( 5,50 m) jest znacząco duża w porównaniu z jego

długością. Szerokość całkowita obejmuje zewnętrzne pomosty komunikacyjne o

szerokości  po 0,70 m z każdej burty (rys. 20).

Rys. 1.20.  Sylwetka statku „Wädenswil”; widok z boku, półwidok - półprzekrój
pokładu górnego
Źródło: [2]

Statek ten posiadał pokład kryty podzielony na dwie części; część rufową -

obejmującą   pomieszczenia  I klasy i część dziobową  –  obejmującą    pomieszczenia

II klasy. Pokład górny – spacerowy – był wspólny dla pasażerów obu klas.

W zmechanizowanych statkach trzeciej grupy floty szwajcarskiej

budowanych w drugiej połowie XX wieku,  zmieniają się zasadniczo wartości

parametrów głównych, ich wzajemne relacje a także sylwetki. W napędach króluje

niepodzielnie silnik wysokoprężny i śruba. Zwiększona zostaje moc napędu a w

konsekwencji prędkość ruchu. Rośnie szerokość statku; maleje relacja długości

kadłuba na wodnicy pływania do jego szerokości. Dzięki zmniejszaniu się silników i

w konsekwencji wymiarów siłowni, wzrasta liczba pasażerów na 1 metr kwadratowy

powierzchni tworzonej przez iloczyn długości i szerokości kadłuba.
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Przedstawicielem statków nowej generacji jest „Säntis” z roku 1955, którego

parametry przedstawia tabela 1.7.

Tabela 1.7.

Charakterystyka statku „Säntis”
Parametr

Długość
całkowita

Długość
między
pionami

Szerokość
całkowita

Szerokość
kadłuba

Zanurzenie Moc
napędu

Prędkość Liczba
pasażerów

m m m m m PS km/h osób
42,45 41,00 7,50 6,50 1,55 450 27,0 560

Źródło: [2]

Statek ten cechuje inna – niż w dotychczasowych konstrukcjach – sylwetka,

charakteryzująca się dynamiką swojej bryły (rys. 1.21).

Rys. 1.21.  Sylwetka statku „Säntis”; widok z boku
Źródło: [2]

Do połowy XX wieku, sylwetka statków była podporządkowana kanonom

napędu bocznokołowego. Nową  sylwetkę charakteryzuje nawis dziobowy oraz

ciążąca ku dziobowi nadbudówka. Tendencja taka utrzymuje się w mniejszych

statkach , których  przykładem jest zbudowany w roku 1965 statek  „Bachtel”  o

parametrach przedstawionych w tabeli 1.8.

Tabela 1.8.

Charakterystyka statku „Bachtel”
Parametr

Długość
całkowita

Długość
między
pionami

Szerokość
całkowita

Szerokość
kadłuba

Zanurzenie Moc
napędu

Prędkość Liczba
pasażerów

m m m m m kM km/h osób
33,30 31,30 6,30 4,90 1,17 320 25,4 250

Źródło: [2]
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Sylwetka tego statku   (rys. 1.22) zachowuje wymienione wcześniej cechy

dynamiczne.

Rys. 1.22.  Sylwetka statku „Bachtel”; widok z boku, przekrój poziomy pokładu
pasażerskiego, przekrój poziomy  siłowni;
Źródło: [2]

Zagospodarowanie jego wnętrza  świadczy o oddzieleniu pomieszczeń

pasażerskich od siłowni i sytuowaniu tej ostatniej na niższym poziomie.

Ze względu na ograniczenia długości i przebieg tras żeglugowych na

dostępnych w Szwajcarii wodach śródlądowych, statki floty pasażerskiej tego kraju

zawsze były przeznaczone do turystycznej żeglugi w porze dziennej. Cechowały je

zakryte ( w międzypokładach) i odkryte pomieszczenia pasażerskie, umożliwiające

unikanie skutków kaprysów pogody oraz ułatwiające obserwację i kontemplację

otoczenia.

Sytuacje, w których drogi wodne stanowiły alternatywę komunikacyjną w

aglomeracjach miejskich, stymulowały rozwój pasażerskich statków

komunikacyjnych (zwanych tramwajami wodnymi), o znaczącej prędkości ruchu.

Wyróżniały się one ograniczona i z reguły zakrytą przestrzenią pasażerską.

Przykładowymi rozwiązaniami takich statków pasażerskich są: holenderski

„Albis” (rys. 1.23), rosyjski (moskiewski) statek klasy PA  (rys. 1.24).
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Rys. 1.23.  Sylwetka statku „Albis”; widok z boku, przekrój poziomy pokładu
pasażerskiego
Źródło: [2]

Statek „Albis”, miał 15 metrów długości, zabierał na pokład 41 pasażerów,

których przemieszczał z prędkością 19 km/h.

Rys. 1.24. Sylwetka statku  klasy PA; widok z boku, pionowy przekrój wzdłużny,
poziomy przekrój wzdłużny
Źródło: [16]
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Statek klasy PA,  to statek o długości 23,00 m, szerokości 4,5 m i zanurzeniu

0,6/0,2 m , przewożący 57 siedzących  pasażerów  z prędkością 40 km/h. Prędkość tą

osiąga przy zanurzeniu 0,2 m wynikającym z istnienia poduszki powietrznej pod

dnem,  tworzonej w czasie ruchu statku przy pomocy dmuchawy widocznej w

siłowni. .

Tramwaje wodne, spełniające rolę środka transportu publicznego,

umożliwiają także zwiedzanie miast od strony rzeki, szczególnie w przypadkach

istniejących  - w tych miastach - mostów o małych wysokościach prześwitu.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój statków pasażerskich

całodobowych typu hotelowego, umożliwiających spędzenie znaczącej liczebnie

grupie osób spędzenie  dłuższego czasu w podróży śródlądowej po drogach wodnych

Europy. Armatorami tych statków są przede wszystkim firmy niemieckie  i

holenderskie, a także szwajcarskie.

Przykładowym statkiem tej grupy jest „Casanova” (rys.1.25).

Rys. 1.25. Statek  “Casanova”
Źródło: [17]

Jego długość  wynosi 103,00 m, szerokość 9,70 m , zanurzenie 1,50 m  a

prędkość - 18,00 km/h. Wymiary „Casanovy” umożliwiają   mu  pływanie po Renie,

Dunaju, a także Odrze.  Na dwóch pokładach w 48 dwuosobowych kabinach

zakwaterowanych może być 96 pasażerów. Mają  oni ponadto do dyspozycji wspólne
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pomieszczenia takie jak jadalnia czy salon. Plan generalny „Casanovy”

przedstawiony jest na rysunku 1.26.

Rys. 1.26. Plan generalny statku „Casanova”
Źródło: [17]

Dowodzi on, że na statkach hotelowych  priorytetem jest komfort podróży,

która może trwać kilka czy kilkanaście dni.

O powodzeniu tego przedsięwzięcia na rynku usług turystycznych  świadczą

licznie już istniejące  (tabela 1.9, rys. 1.27)  i nowo budowane statki.

Tabela  1.9
Parametry statków floty „hotelowców”

Wymiary główne
[m]

Nazwa statku

L B T

Liczba
pasażerów

[osób]

Prędkość
[km/h]

Swiss Pearl 110,0 11,4 1,30 123 .
River Cloud 103,0 9,6 1,50 88 18,0
Swiss Coral

/Saxonia
82,0 9,5 1,10 88/90 .

Viking Neptune 114,3 11,4 1,85 150 21,0
River Explorer 125,5 11,4 1,5 170 .

Frederic Chopin 83,0 9,5 1,05 80 .
A’ROSA 124,5 14,4 1,48 242 .

Donau-prinzesin 110,8 15,4 1,65 215 .
Źródło: [17]

Ze względu na wymaganą szerokość śluz, dwa ostatnie statki  mogą być

eksploatowane tylko na Dunaju lub na drogach śródlądowych Europy Wschodniej.
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„Saxonia”

„River Cloud”

„Swiss Pearle”

Rys. 1.27. Wybrane pasażerskie  statki  hotelowe
Źródło: [17]
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1. 3. Statki pasażerskie floty polskiej

O statkach  śródlądowych z napędem mechanicznym, pływających pod

polską banderą można  mówić w aspekcie państwowego bytu naszego kraju

obejmującego dwa okresy;

- lata 1919 – 1939,

- lata po roku 1945.

 W dwudziestoleciu międzywojennym  nie było dostatecznie sprzyjających warunków

technicznych i organizacyjnych,  by tworzyć od podstaw pasażerską flotę śródlądową.

Polityka ówczesnych władz była skierowana  na budowę portu w Gdyni,  wojennej,

towarowej  i  pasażerskiej   floty  morskiej,  a  także   -  ze  względów  obronnych  –  na

rozwój śródlądowej floty wojennej stacjonującej w Pińsku.

Rys. 1.28. Polska w roku 1919 ; ośrodki rozwoju floty morskiej i śródlądowej
Źródło: [opracowanie własne, [41]]

Turystyczne przewozy pasażerskie były więc realizowane z wykorzystaniem

statków przejętych po ustaniu działań I Wojny Światowej  od dotychczasowych

zaborców – głównie  Rosjan  (69 statków),  Niemców  (23 statki ) a także Austriaków

(9 statków). Były to jednostki pływające mające z reguły kilkadziesiąt lat,

wymagające intensywnych remontów i modernizacji.

PIŃSK

GDYNIA
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Jednym z najstarszych  statków pasażerskich eksploatowanych na polskich

wodach śródlądowych w tamtym okresie był statek  zbudowany w roku 1889 jako

holownik parowy, wyposażony w maszynę parową i boczne koła łopatkowe. Pod

nazwami VORWÄRTS, FECH,  pływał po Odrze i   Wiśle Gdańskiej, eksploatowany

przez firmy niemieckie.

Od  roku  1924  –  statek  ten   jako  „Józef  Książe  Poniatowski”  ,  był

eksploatowany na Środkowej Wiśle jako pasażerska jednostka Zjednoczonego

Warszawskiego Towarzystwa Transportu i Żeglugi S.A. w Warszawie. W roku 1933

zmienił właściciela oraz  nazwę na  „Saturn”.  W okresie II Wojny Światowej

eksploatowali go Niemcy w Generalnej Guberni, by po jej zakończeniu – już jako

„Sobieski”  (rys. 1.29) rozpocząć służbę w polskich przedsiębiorstwach, którą

zakończył  w   roku  1951.

Rys. 1.29. Zdjęcie statku „Sobieski” na tle ruin Warszawy
Źródło: [49]

W      ostatnim   okresie   eksploatacji   „Sobieski”   miał    59,8 m   długości,

5,05/9,55 m szerokości (szerokość kadłuba/szerokość całkowita z tamborami tj.

obudową kół łopatkowych),   a zanurzenie 0,58/0,95 m. Ponieważ był statkiem

turystycznym pory dziennej, zabierał na pokład 284 osoby, które przewoził z

prędkością około 14 km/h.
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Drugim statkiem zbudowanym pod koniec XIX wieku , który pływał potem

po Wiśle był pasażersko – towarowy LAUTENBURG IV.

W roku 1921  został przejęty od Niemców i jako „Ordon” pływał dla

Towarzystwa Zjednoczonej Żeglugi Polskiej w Warszawie. Od roku 1924 pod

znakiem zmienionego właściciela  pływa jako „Reduta Ordona”, a po kolejnych

zmianach właścicieli – jako „Vistula”. W roku 1939 został przejęty przez okupantów

niemieckich pływając pod nazwą DIRSCHAU .  W czasie Powstania Warszawskiego

(rok 1944 )   ulega zatopieniu.

Wydobyty został z dna Wisły  w 1948, by - po remoncie trwającym trzy lata

- wejść do użytkowania pod nazwą „Żeromski” w Państwowej Żegludze na Wiśle w

Warszawie. W dalszych latach  - aż do roku 1958- był eksploatowany we Wrocławiu.

Rys. 1.30. „Żeromski” przy nabrzeżu w Toruniu
Źródło: [49]

„Żeromski” był napędzany maszyną parową i dwoma kołami łopatkowymi. W

ostatnim okresie eksploatacji  jego długość wynosiła 47,20 m, szerokość 4,35/8,00,

zanurzenie 0,65/0,90 m . Zabierał na pokład 105 osób [49].
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Najmłodszym z przykładowych statków był motorowy bocznokołowiec

NIXE zbudowany w roku 1896.

W roku 1918 – jako „Goplana” – został od Austriaków  przejęty w Krakowie

przez Polskie Ministerstwo Komunikacji . W  roku 1922 zmienił nazwę na „Płock” i

był klasyfikowany jako statek pasażersko – holowniczy. Po remoncie

przeprowadzonym w roku 1935 został statkiem pasażerskim i pływał pod nazwą

„Światowid” aż do września roku 1939.

Po roku 1945 znalazł się w gestii Towarzystwa Żegluga Polska S.A. i został

przebudowany na motorowiec z napędem śrubowym.  Od roku 1948 pływał w

Państwowej Żegludze na Wiśle w Krakowie, następnie  w Warszawie i ponownie w

Krakowie.   Wycofano go z eksploatacji w roku 1963.

 W ostatniej fazie eksploatacji  „Światowid” miał 35,0 m  długości,

4,0/8,7 m szerokości i zanurzenie wynoszące 0,65 m przy nośności 21 t. Zabierał na

pokład 106 pasażerów a jego prędkość na wodzie stojącej wynosiła 12 km/ h.

Podobne  -  jak  opisane  powyżej  -  koleje  losu  przechodziły  inne  statki  .  W

roku 1926 został  zwodowany dla polskiej firmy  w stoczni płockiej statek „Goniec”.

Na skutek rozpoczętych działań wojennych został on zaanektowany przez Niemców ,

którym pod nazwą NUR służył do roku 1944. Po wydobyciu z dna i przebudowie -

jako  Traugutt - pływał we flocie polskiej do roku 1977. Początkowo uznany za

zabytek, został w końcu pocięty  na złom w roku 1995.

Rys. 1.31. „Traugutt” ex NUR i  ex „Goniec”.
Źródło: [ zbiór  Adama Reszki]
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Przytoczona skrótowo historia  statków śródlądowych udowadnia

wcześniejsze stwierdzenie, że polska pasażerska flota śródlądowa w latach

międzywojennych bazowała na jednostkach pochodzących z odzysków wojennych po

I Wojnie Światowej.

Wszystkie te jednostki  z reguły uprawiały pasażerska żeglugę śródlądową

także  w pierwszych latach po ustaniu działań wojennych II Wojny Światowej a więc

od roku 1945. Po tej wojnie uzupełnienie floty pasażerskiej było realizowane statkami

uzyskiwanymi poprzez  remont wydobytych wraków statków będących w służbie

niemieckiej do roku 1944 i 1945  lub statkami  pochodzącymi z demobilu.

Przykładami  takiego  postępowania   są dwa  statki:   „Lenino” i „Olimpia”.

Pierwszy z nich został zbudowany  w roku 1877 w Duisburgu jako statek o

napędzie kołowym. Początkowo pływał jako prom pod nazwą BINGEN a następnie

BOPPARD. W roku 1911 trafił do ówczesnego Breslau (Wrocławia) i pływał po

Odrze   jako   SCHESSIEN   by   wkrótce   zmienić   ją   na   WINTER NARCHEN 2.

W  wyniku działań wojennych został zatopiony we Wrocławiu koło obecnego Mostu

Grunwaldzkiego.  Wydobyty z dna w roku 1946 został wyremontowany i jako

„Kinga” wszedł w skład floty polskiej. W roku 1951 zmienił nazwę na „Lenino”, pod

którą pływał do roku 1956 [49].

Rys. 1.32. BOPPARD, późniejszy „Lenino” . Źródło: [49]
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Drugi z wymienionych statków zbudowany został w roku 1942 w Nowym

Orleanie w USA jako barka desantowa LCM Mk III. Barki tego typu brały udział w

inwazji  na  Afrykę Północną,  Włochy  i  plaże  Normandii.  Po  zakończeniu  II  Wojny

Światowej barki te pozostały w Belgii. Jedna z  14 sztuk barek zakupionych   przez

polskie Ministerstwo Komunikacji z tzw. demobilu,  została poddana przebudowie i

jako holownik zaczęła służbę w przedsiębiorstwach państwowych pod nazwą

„Drwęca”. Po licznych zmianach konstrukcyjnych jednostka ta została wycofana z

dotychczasowej eksploatacji w roku 1995 i przeszła w ręce prywatne. W latach 1996-

97 w Puławach została przebudowana na statek pasażerski i do dzisiaj z Giżycka

wypływa w rejsy wycieczkowe jako „Olimpia”[49].

Rys. 1.33. „Olimpia” na Mazurach
Źródło: [ 49]

Przykład „Olimpii” jest chlubnym wyjątkiem współczesnej eksploatacji

statku zbudowanego jeszcze w czasie II Wojny Światowej.

Statki zbudowane znacznie wcześniej sukcesywnie opuszczały polska flotę,

której  trzon  był od  nowa  tworzony   już na  bazie  polskiej  myśli  technicznej  i  w

polskich stoczniach.
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2. POLSKA FLOTA WSPÓŁCZESNA.

2.1. Statki wrocławskie

Początkowe i jednocześnie przełomowe wydarzenia związane z budową

współczesnej pasażerskiej floty polskiej nastąpiły w roku 1951. Wynikały one z

powołania Centralnego Zarządu Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Rzecznych w

Warszawie oraz Biura Konstrukcyjnego Taboru Rzecznego we Wrocławiu.

Biuro skupiało pracowników byłego wrocławskiego Działu Technicznego

Dyrekcji  Stoczni Rzecznych. Było ono centralnym ośrodkiem w Polsce zajmującym

się projektowaniem rzecznego taboru pływającego. W pierwszym okresie działalności

realizowano w nim  głównie dokumentację remontową,  a następnie m.in.

dokumentację nowych statków śródlądowych. .

Kontynuatorem tego biura i jego zmodyfikowanych form zostało Centrum

Badawczo – Projektowe  Żeglugi Śródlądowej „Navicentrum”. Dzisiaj działa ono

jako spółka z o.o. zachowując swój dotychczasowy profil merytoryczny.

Efektem działalności „Navicentrum” i jego poprzedników ( w tym Biura

Konstrukcyjnego Taboru Rzecznego, Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego )

były projekty kilku typów statków pasażerskich. Założenia tych projektów wynikały z

programu rozwoju taboru śródlądowego opracowywanego w latach 1953 –1959.

Początkowo zakładano, że powstaną cztery typy statków pasażerskich , w

tym jeden duży – na Odrę i Wisłę. Ostatecznie przyjęto, że pierwszy z nich będzie

małym statkiem turystycznym pory dziennej, o małym zanurzeniu, działający w

oparciu o duże aglomeracje miejskie. Miał on w kilkugodzinny rejs zabierać około

200 pasażerów. Dla każdego z nich przewidywano miejsce siedzące, a schronienie

przed deszczem stanowiły pomieszczenia pod pokładem głównym i pod zadaszeniem

pokładu otwartego. Na projektowanym statku przewidziano również możliwość

obserwacji otoczenia szlaku, odbywania zabaw tanecznych na pokładzie otwartym

oraz  korzystania z usług małej gastronomii [35].

Statek ten został oznaczony symbolem SP –150. Jego sylwetkę przedstawia

rysunek 2.1 a parametry – tabela 2.1.
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1- holl, 2 – salon rufowy, 3 – bar, 4 – weranda, 5 – bufet, 6 – kabina brydżowa,

7 – kabina służbowa, 8 – umywalnia i WC męskie, 9 – umywalnia i WC damski,

10 – szatnia, 11- -bagaż, 12 – siłownia, 13 – przedsionek, 14 – kabina dyżurna ,

15 – WC załogi, 16 kotłownia CO i warsztat

Rys. 2.1. Sylwetka statku SP –150; widok z boku, widok na pokład otwarty, widok na
pokład zakryty
Źródło: [15]

Tabela 2.1

Parametry statku SP – 150
Wymiary główne

[m]
Lc L Bc B H T

Moc
[kW]

Prędkość
[km/h]

Liczba
pasażerów

[osób]

Liczba
załogi
[osób]

29,75 29,00 5,90 5,40 1,40 0,80 110 18 205 4

Źródło: [15]

Statek ten odznacza się prostą, lekką i ekonomiczną konstrukcją. Ma także

bardzo dobrze wykorzystaną powierzchnię pokładów i przestrzeni wewnętrznej

kadłuba.  W latach 1958 -  1962 zbudowano 21 egzemplarzy tego typu statku. Były to

następujące statki [17]:
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Goplana   ( rok budowy 1958), Syrena (1958), Rusałka (1959), Wodnik (1959),

Nimfa (!959), Dziwożona (1960),  Marzanna (1960), Sajno (1960), Driada (1960),

Majka (1961), Wars (1961), Ondyna (1961), Nereida (1961), Odetta (1961), Odylia

(1961), Serwy (1962), Wanda (1962), Dziewanna (1962), Neptun (1962), Świtezianka

(1962), Tryton (1962).

Niektóre z nich  są jeszcze eksploatowane czego dowodzi załączone zdjęcie

(rys.2.2).

Rys. 2.2. Zdjęcie  statku typu SP – 150 o nazwie „Dziewanna” na tle Trasy Zamkowej
w Szczecinie (rok 2006)
Źródło: [49]

 Na tym samym kadłubie i napędzie  co SP –150 oparto statek inspekcyjny

„Kościuszko”, przy zmienionym  wyposażeniu wnętrza. W  wersji dziennej zabierał

on na pokład 56 pasażerów ; w wersji całodobowej – 14 , rozlokowanych w dwóch

jednoosobowych i sześciu dwuosobowych kabinach. „Kościuszko” zbudowany został

w roku 1964 . Do dzisiaj   pozostaje w służbie Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej we Wrocławiu Pełni również funkcje statku flagowego w czasie flisów

odrzańskich.
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Po wdrożeniu do produkcji podstawowego statku SP – 150, Biuro Projektów

i  Studiów    Taboru     Rzecznego      przystąpiło      do projektowania statku

pasażerskiego mogącego pływać po jeziorach mazurskich, w żegludze portowej oraz

wodach Zalewu Wiślanego i Szczecińskiego. Na bazie  SP – 150 powstała

dokumentacja statku wydłużonego w stosunku do pierwowzoru, dzięki czemu  można

było powiększyć siłownię oraz pomieszczenia załogowe. Zwiększono też jego

zanurzenie. Nowy projekt otrzymał oznaczenie SPJD, które oznacza statek pasażerski

jeziorowy duży. Spotykane jest też oznaczenie SJD – 190 [21].  Sylwetkę statku SPJD

oraz jego parametry prezentują kolejno: rysunek 2.3 i tabela 2.2.

Rys. 2.3. Sylwetka statku  SPJD
Źródło: [15]

Tabela 2.2

Parametry statku SPJD
Wymiary główne

[m]
Lc L Bc B H T

Moc
[kW]

Prędkość
[km/h]

Liczba
pasażerów

[osób]

Liczba
załogi
[osób]

33,6 31,5 6,06 5,48 1,55 0,96 140 17 305 5

Źródło: [15]

Statki tego typu są  lepiej dostosowane do dłuższych rejsów pory dziennej

typowych np. dla dużych jezior mazurskich od statków typu SP -150. Zbudowano ich

13 sztuk pod następującymi nazwami [21]:

Wigry (1964)), Śniardwy  (1964), Visla (1964), Tałty (1965), Roś (1965), Małgorzata

(1966), Danuta (1966), Marta (1966), Bełdany (1967), Elżbieta (1967), Agata (1967),

Anita (1967), Odra (1968).
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O żywotności tych statków świadczy „Daria” sfotografowana przy nabrzeżu

portu w Elblągu  (rys.2.4).

.

Rys. 2.4. Statek typu SPJD „Daria” w Elblągu
Źródło: [ 31]

W  latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku przystąpiono również do

projektowania statków przeznaczonych do obsługi  drogi wodnej Elbląg – Ostróda.

Zespół  wykonujący to zadanie musiał uwzględnić specyfikę tego szlaku

wynikającą z:

-      ograniczeń wymiarów głównych statku,

- ograniczenia masy statku, wynikającego z nośności wózków (50 t),

- czasu trwania rejsu w porze  dziennej (12 godzin).

W rezultacie powstała dokumentacja na nowoczesny - jak na tamte czasy -  statek

określany jako typ SPJK ( lub SJK) czyli statek pasażerski jeziorowo – kanałowy

[49].

Sylwetkę opisywanego statku przybliża  rysunek 2.5.

Rys. 2.5. Statek typu SPJK
Źródło: [15]
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Jego parametry scharakteryzowane zostały w tabeli 2.3.

Tabela 2.3

Parametry statku SPJK
Wymiary główne

[m]
Lc L Bc B H T

Moc
[KW]

Prędkość
[km/h]

Liczba
pasażerów

[osób]

Liczba
załogi
[osób]

25,10 24,30 3,20 . 1,40 1,0 44 13,2 65 3

Źródło: [15]

Wynika z niej, że statek ten statek zabierał niewielką liczbę pasażerów i poruszał

się z relatywnie małą prędkością. Zbudowanych zostało pięć jednostek typu SPJK, w

tym [49]: Kormoran (1965), Łabędź (1965), Pingwin (1966), Birkut (1966), Marabut

(1966).

Potwierdzeniem ich ciągłego użytkowania jest zdjęcie wykonane  w Elblągu,

przedstawiające trzy  z nich.

Rys. 2.6. Statki typu SPJK w Elblągu; pierwszy z lewej – statek typu „Ostróda”
Źródło: [ fot. j.miszewski]
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W roku 1968 Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego we Wrocławiu

opracowało projekt statku pasażerskiego przeznaczonego do obsługi sztucznych

zbiorników wodnych, małych jezior i szczególnie płytkich  rzecznych  dróg wodnych.

Statek, który   miał również   spełniać  funkcję  komunikacyjną  opatrzono  symbolem

SP – 75. Nie wzbudził on jednak zbyt dużego zainteresowania armatorów , ze

względu na mankamenty, takie jak: umieszczenie siłowni w części dziobowej,

drgania i hałas wywoływane wałem napędowym przechodzącym przez całą długość

statku [21].

Sylwetkę tego statku przedstawia rysunek 2.7  a jego parametry – tabela 2.4.

Rys. 2.7. Sylwetka statku typu S P – 75
Źródło: [15]

Tabela 2.4

Parametry statku SP-75
Wymiary główne

[m]
Lc L Bc B H T

Moc
[kW]

Prędkość
[km/h]

Liczba
pasażerów

[osób]

Liczba
załogi
[osób]

21,20 20,60 4,20 4,08 1,2 0,65 77 16,5 70 2

Źródło: [15]

Statków typu SP – 75 zbudowano tylko cztery sztuki, ze względu na

sygnalizowane wcześniej jego wady i małe zainteresowanie potencjalnych

użytkowników.

Czwórkę zbudowanych jednostek tworzyły [21]: Bieszczady (1970), Alicja

(1970), Żubr (1971), Perkoz ( 1971).

Pomimo wymienionych  niedociągnięć konstrukcyjnych, pływają one do dzisiaj m.in.

na zbiorniku wodnym Solina.
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Rys. 2.8. Statek typu  SP – 75 „Bieszczady” na Solinie
Źródło: [fot. J.Fąfara]

W komentarzu dotyczącym statków SP – 75 można stwierdzić, że była to

„wpadka”    doświadczonych     już  wrocławskich   konstruktorów,    która de facto

kończyła w Polsce (PRL –u) okres prosperity na projektowanie i budowę

śródlądowych statków pasażerskich

 Poza Wrocławiem w tym okresie powstała jeszcze jedna śródlądowa

konstrukcja pasażerska :  statek SP – 45.  Jego projekt został zrealizowany w latach

1960/61 w Zakładzie Teorii Okrętów Wydziału Budowy Okrętów Politechniki

Gdańskiej. Był to statek przeznaczony do obsługi małych grup pasażerskich, w

rejonie Jezior Augustowskich, Mazurskich, Zalewie  Rożnowskim i Parku

Chorzowskim. Produkcję tych  statków rozpoczęto w roku 1961. Prawdopodobnie

zbudowano 39 statków tego typu a pierwszy z nich otrzymał nazwę  „Rożnów” [49].

Ślady jego dzisiejszej eksploatacji są widoczne na rzece Pisie , czego

dowodem jest załączone zdjęcie.

Rys. 2.9. Statek typu SP – 45 „Cyranka” na Pisie
Źródło: [fot. T.Andrzejczyk]
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2.2. Dysponenci pasażerskiej floty śródlądowej

Beneficjentami statków pasażerskich zaprojektowanych i zbudowanych w

Polsce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, były z reguły

państwowe przedsiębiorstwa żeglugowe. Dysponowały one bazą techniczną i

organizacyjną a także podstawami prawnymi, umożliwiającymi eksploatowanie

nabywanych jednostek.

Większość z powstałej w przeszłości floty, obsługiwała i do dzisiaj obsługuje

ruch  turystyczny  na  preferowanych  przez  autora  (  opisanych  w  I  Tomie  książki  pt.

„Śródlądowa Turystyka Zbiorowa”  - „Szlaki Turystyki Zbiorowej”) szlakach

turystycznych. Obecnie dysponentami statków są przedsiębiorstwa turystyczne

powstałe na bazie poprzednich żeglugowych przedsiębiorstw państwowych lub nowe

– najczęściej prywatne – firmy.

Żeglugowy szlak turystyki zbiorowej opatrzony symbolem S1 i obejmujący

Kanał Augustowski oraz  przyległe akweny znajduje się pod usługową egidą Żeglugi

Augustowskiej. Żegluga ta działa od 1953 roku , podlegając organizacyjnie Żegludze

Warszawskiej, potem Mazurskiej, potem znowu Warszawskiej by usamodzielnić się

w roku 1991.   Po usamodzielnieniu się , Żegluga Augustowska  formalnie otrzymała

od Żeglugi Warszawskiej statek „Sajno”  typu SP – 150 wybudowany w roku 1960.

Rys. 2.10. Statek „Sajno” na trasie turystycznej
Źródło: [20]
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Poza statkiem „Sajno”  Żegluga Augustowska dysponuje statkiem „Serwy” typu SP –

150 wybudowanym w roku 1962 a także statkiem „Perkoz” typu SP – 75,

wybudowanym w roku  1975.

W stosunku do pierwowzoru uległy modyfikacji „Serwy”, które oprócz

miejsc siedzących dysponują także kabiną o podwyższonym standardzie dla 5 – 7

osób, stanowiących bardziej zamożnych klientów.  Kabina ta zwana jest „kajutą

milionerów” [16].

 Szlak S 2 – szlak Wielkich Jezior, obsługują głównie dwa przedsiębiorstwa

żeglugowa: Żegluga Mazurska z siedzibą w Giżycku oraz Żegluga Pasażerska w

Mikołajkach.

 Żegluga Mazurska Sp. z o.o. powstała w roku 1991 jako następca prawny

Przedsiębiorstwa Państwowego w Giżycku. Przedsiębiorstwo to  rozpoczęło

działalność  w Krainie Wielkich Jezior w roku 1957, na bazie  Warszawskiej

Ekspozytury Żeglugi na Wiśle w Giżycku działającej od roku 1947. Z inicjatywy

Ekspozytury i pod jej nadzorem oczyszczano szlaki wodne z pozostałości i zaniedbań

wojennych, a także prowadzono działalność remontową  poniemieckich wraków

statków turystycznych , które zaczęły nosić polskie nazwy, m.in. :

- Kaszub,

- Łowiczanka,

- Kryniczanka,

- Świtezianka,

- Chopin,

- Krakowiak,

- Radomianka.

Na początku XXI wieku,  flota Żeglugi  Mazurskiej składa się z 10 jednostek w tym

sześciu  SPJD ( w tym „Tałty”)  zbudowanych w latach 1964 – 67, zabierających po

140 pasażerów ( początkowo – 305 pasażerów) [48].

Rys. 2.11.  Statek „Tałty” Żeglugi Mazurskiej
Źródło: [48]
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Rozpiętość oferty przewozowej Żeglugi Mazurskiej jest znacząca; oferuje ona

również rejsy statkami mieszczącymi 75  (1 statek), 20 ( 1 statek ), 12 ( 1 statek)

pasażerów a także statkiem „Tracz” mieszczącym tylko 10 pasażerów.

Rys. 2.12. Statek „Tracz” Żeglugi Mazurskiej
Źródło: [48]

Żegluga Pasażerska w Mikołajkach operuje czterema jednostkami

pływającymi,   w  tym:  dwoma  na  150  pasażerów  każdy,  jednym  –  na  48  miejsc

pasażerskich i niewielkim stateczkiem  przewidzianym na  12 osób.  Statki na 150

miejsc są konstrukcjami typu SP – 150. Jeden z nich,  pływający pod nazwą

„Mikołajki” jest ex „Wodnikiem” zbudowanym w roku 1960; drugi, pływający jako

„Szeherezada” jest ex „Syreną” zbudowaną w roku 1959. W ramach usługi

kompleksowej, przedsiębiorstwo  Żegluga Pasażerska w Mikołajkach wiąże usługi

przewozowe z usługami hotelowymi, konferencyjnymi i rekreacyjnymi [26].

W miarę upływu czasu, na Szlaku Jezior Mazurskich należy się spodziewać

wzrostu  liczby  dużych armatorów.

 Natomiast z pewnością ograniczona liczba armatorów będzie działała na

Szlaku Ostródzko – Elbląskim.   Główny armator - Żegluga Ostródzko –Elbląska - to

firma z ponad 145 letnią   tradycją.. Obsługuje przewozy na Kanale Ostródzko –

Elbląskim oraz pojezierzu Ostródzko – Iławskim.  Dysponuje pięcioma jednostkami

dostosowanymi do pływania po Kanale O-E, uwzględniającymi  ograniczenia

tworzone przez wózki pochylni [44].

Cztery z nich to statki typu  SJK zbudowane w latach 1965 - 1966,

zabierające na pokład   po 65 pasażerów. Piąty statek  pływający pn. „Ostróda”, przy

tych samych wymiarach głównych i pojemności pasażerskiej, jest zmodyfikowaną

(zaprojektowaną w roku 1999) wersją statków typu SJK, co widoczne jest szczególnie
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w jego nadbudowie,  większej mocy silników (107 KW) oraz napędzie z przekładnią

typu ZET.

Jego sylwetkę prezentuje rysunek  2.13.

Rys. 2.13. Statek „Ostróda”   Żeglugi Ostródzko -  Elbląskiej; plan generalny
Źródło: [materiały własne]

Ze  względu na kształt podstawowego szlaku żeglugowego (odwrócona litera

Y), trasy rejsów są modyfikowane z wykorzystaniem przystani w Miłomłynie,

Buczyńcu i Małdytach stosownie do oczekiwań turystów.  Inne statki tego

przedsiębiorstwa, w tym statki przeznaczone dla mniejszej liczby pasażerów ( 36 i 12

osób), pływają po jeziorze Drwęckim w Ostródzie.

Kolejny  szlak   turystyczny -  Szlak  Delty  Wisły (Pętla  Żuław)  –  nie  ma jak

dotąd szczęścia w zainteresowaniu potencjalnych organizatorów zbiorowej turystyki

wodnej swoim urokiem i swoimi atrakcjami.  Znaczące ośrodki miejskie i turystyczne

tego Szlaku w tym: Elbląg, Malbork, Tczew nie znajdują recepty na przyciągnięcie

potencjalnych armatorów, dysponujących odpowiednią flotą. Gdańsk stanowiący

największą  bazę  turystyczną w regionie Pomorza, do Pętli  Żuław - jak dotąd - jest

odwrócony plecami.

Żegluga Gdańska – działająca jako firma przekształcona własnościowo w

roku 1996, jest naturalnym kontynuatorem pasażerskich tradycji żeglugowych
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Gdańska sięgających 1946 roku. Tradycje te dotyczą jednakże rejsów morskich w

obszary: Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Południowego Bałtyku.

Pasażerską flotę Żeglugi Gdańskiej tworzy 12 statków wypornościowych,

przeznaczonych dla 200 do 700 osób, a także 9 wodolotów, mieszczących od 46 do

94 osób. Z liczby pasażerów można wnioskować, że statkami wypornościowymi są

statki duże, przeznaczone do pływania po wodach morskich osłoniętych lub wodach

otwartego morza. Wynika to także z propozycji rejsów, zawierających między innymi

trasy  z  Gdańska:  na   Hel,   do  Pucka,   Krynicy  Morskiej,  Elbląga   a  także  dalej  do

Ustki , Łeby i na Bornholm.

Rys. 2.14. Trasy rejsów obsługiwanych przez Żeglugę Gdańską
Źródło: [opracowanie własne]

Statki wypornościowe Żeglugi Gdańskiej poza znaczącym zanurzeniem,

mają także dużą wysokość nierozbieralną czego przykładem jest dwukadłubowy

„Opal” (rys. 2.15).

Bornholm

Gdańsk O

    Hel
   O

        Łeba
O

Ustka
         O

O
     Elbląg

      Puck O
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Rys. 2.15. Statek pasażerski Żeglugi Gdańskiej – „Opal”
Źródło: [41]

Na Szlaku Delty Wisły występują liczne mosty, które uniemożliwiają  jego

użytkowanie przy pomocy dotychczas posiadanych przez Żeglugę Gdańską  statków

o wysokości bocznej przekraczającej wysokości prześwitów pod tymi mostami.

Wodoloty, o znacznie mniejszej wysokości bocznej w pozycji

wypornościowej, mają – w tej pozycji -  zbyt duże zanurzenie   uniemożliwiające ich

ruch  (w poszczególnych jego fazach) po wodach płytkich . Tak więc Żuławy czekają

na „swój” pasażerski statek turystyczny.

Na pełne wykorzystanie swoich walorów oczekuje również Szlak S6 – Pętla

Wielkopolski.  Częściowe jego wykorzystywania miało miejsce  od roku 1954, kiedy

przedsiębiorstwo Żegluga Bydgoska na Wiśle, sprowadziło do Poznania XIX wieczny

parowy bocznokołowiec. Jako „Janek Krasicki” pływał on na trasie Poznań -

Puszczykowo  do  roku  1960,  po  czym  w  jego  miejsce   na  tej  trasie   zaczął pływać

statek typu SP – 150  pn.  „Dziwożona”  zbudowany w roku 1959.  Pływał on również

na trasie Poznań -  Gorzów. W roku 1973 „Dziwożonę”  przeniesiono na trasę Konin

(Morzysław) – Gopło (Kruszwica) gdzie pływa do dzisiaj.
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Rys. 2.16. Zasłużona „Dziwożona” ; statek typu  SP - 150
Źródło: [41]

Aktualnym armatorem „Dziwożony” jest  PPH ARTSERVIS

Natomiast na  „poznańskich” trasach Warty pojawiła się w roku 1993

„Joanna”  zbudowana w roku 1961  jako statek typu SP – 150, który  wcześniej pod

nazwą „Ondyna”  pływał w Bydgoszczy po Brdzie i Wiśle jako własność Żeglugi

Bydgoskiej. Armatorem „Joanny” staje się prywatny przedsiębiorca z Gorzowa

Wlkp., wykorzystujący sporadycznie swój statek w rejsach pomiędzy Santokiem a

Gorzowem.  Regularne rejsy „Joanna” odbywa głównie na trasie Poznań (Katedra) –

Starołęka  - Katedra lub Poznań (Katedra) – Luboń – Katedra. W roku 1998 do

obsługi rejsów na Warcie zostaje dokooptowany nowo zbudowany bocznokołowiec -

„Jagienka”.

Rys.2.17. „Jagienka”  na Warcie
Źródło: [36]
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Może on zabierać 94 pasażerów, w tym: 44 na pokładzie otwartym i 50 na

pokładzie dolnym. Atutem „Jagienki” jest  małe zanurzenie , umożliwiający jej

pływanie nawet przy niskich stanach wody.

W  parze  wymienione  statki  pływały  po  Warcie  do  roku  2000.  W  kwietniu

tego roku „Joanna” została przemieszczona do Szczecina , gdzie pływała w

charakterze statku wolnocłowego do roku 2004, po czym  zmieniła charakter usług –

na turystyczny.

 W ruchu na Warcie uczestniczy jeszcze jeden statek pasażerski, pływający

pod nazwą „Koliber”. Powstał on w roku 2002 z  przebudowanego  kutra

holowniczego. Portem macierzystym „Kolibra” jest Sieraków, a armatorem

- właściciel jedynego hotelu położonego nad Wartą,  dysponującego na dodatek

własnym nabrzeżem pasażerskim.

Wisłę Krakowską (Szlak S 7) powinny obsługiwać statki korzystające z

przystani Krakowa. Ze względu na ograniczenia akwenu turystycznego wynikające

przede wszystkim z jego długości, nie można się spodziewać dużej liczby statków

pływających po tym szlaku.

Obecnie z przystani położonej u stóp Wawelu., można odbywać świąteczne

rejsy z Krakowa do opactwa w Tyńcu. Rejsy te przebiegają jednym z najbogatszych

krajobrazowo odcinków Wisły. Organizatorem rejsów są:  Żegluga Krakowska

Przedsiębiorstwo Prywatne oraz spółka cywilna Ster.

Żegluga Krakowska dysponuje statkiem „Nimfa”, który jest konstrukcją typu

SP – 150 i który został zbudowany w roku 1959. Rejs tym statkiem z Krakowa do

Tyńca trwa trzy godziny. W dni powszednie  „Nimfa” pływa spacerowo po wiślanych

wodach Krakowa [27].

 Firma Ster dysponuje dwoma statkami: „Piotruś Pan” i „Sobieski”. Ten

pierwszy, zabiera na pokład 35 osób. Obydwa statki pływają w codziennych rejsach

powrotnych do Tyńca ( w ciągu 4 godzin), oraz do dzielnicy Krakowa – Bielany,

gdzie czas trwania tego rejsu wynosi 2,5 godziny [39].

Oferta śródlądowych przewozów pasażerskich  Krakowa jest skromna i nie

wyczerpuje możliwości realizacji rejsów na Szlaku S 7.

Wrocławska żegluga pasażerska z założenia powinna obsługiwać przewozy

pasażerskie  Odrą Śląską (Szlak S8), zarówno w zakresie Odry Skanalizowanej
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(szlak S.8.1) oraz Wrocławskiego Węzła Wodnego (szlak S 8.2). Codzienna praktyka

sprowadza się do obsługi tylko części WWW obejmującej akweny zaprezentowane na

rysunku 2.18.

Rys. 2.18. Akweny rejsów spacerowych Wrocławskiego Węzła Wodnego
Źródło: [38]

Rejsy rozpoczynające się na Przystani Zwierzyniecka przebiegają trasą:

Przystań Zwierzyniecka  –  Śluza  Szczytniki  –  Wieża  Ciśnień –  Most  Grunwaldzki  _

Muzeum  Narodowe  –  Ostrów  Tumski  –  H.O.W.Rancho  –  Most  Zwierzyniecki  –

Przystań Zwierzyniecka i trwają 1,5 godziny. Statkiem, który je  realizuje jest

„Goplana” . Została  ona zbudowana w roku 1958 jako pierwszy  statek typu SP –

150.

Rys. 2.19. Statek „Goplana” z Przystani Zwierzyniecka
Źródło: [38]
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 Z  przystani  Bulwar  Włostowica    wyrusza  w  rejs  godzinny  po  Wrocławiu

statek „Nereida”, oraz statki (gondole) „Gucio” i „Maja” w rejsy 40 minutowe.

„Nereida”  to również statek typu SP – 150, zbudowany w roku  1961.

Rys. 2.20. „Nereida” na wodach Wrocławskiego Węzła Wodnego
Źródło: [43]

„Gucio” i „Maja” są znacznie mniejszymi jednostkami, zabierającymi po

kilkunastu pasażerów.

Rys. 2.21. „Gucio” na Odrze wrocławskiej
Źródło: [238]

Kolejna wrocławska przystań, przystań przy bulwarze X.Dunikowskiego -

obsługiwana jest przez statek „Driada”  należący do firmy Retman Żegluga

Pasażerska. „Driada” jest kolejnym statkiem typu SP – 150 (zbudowanym w roku

1961) , który ponad czterdzieści lat służy przewozom turystycznym pływając obecnie

na trasie: Hala Targowa – Most Grunwaldzki – Śluza Szczytniki – Most

Zwierzyniecki – Most Szczytnicki – Jaz Psie Pole.
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Najbardziej znanym przedsiębiorstwem realizującym przewozy pasażerskie

na trasach szlaku S-9 jest Polsteam Żegluga Szczecińska z siedzibą w Szczecinie. Jej

reprezentacyjnym nabrzeżem są Wały Chrobrego, a rejonami operacyjnymi usług

przewozowych są: rzeka Odra, Port Szczecin, Jezioro Dąbie, Zalew Szczeciński, tor

wodny Szczecin – Świnoujście [39]. Przedsiębiorstwo to dysponuje dwoma

wypornościowymi statkami pasażerskimi: „Odra Queen” i „Peene Queen”. Są to

pasażerskie statki wycieczkowe, posiadające dwa pokłady: zamknięty

(klimatyzowany)  i widokowy. – otwarty. Na ich pokładach znajdują się także mini

bary. Wszystkie miejsca siedzące są zadaszone , co umożliwia komfortową podróż

bez względu na panujące warunki atmosferyczne, Statki zabierają po 243 pasażerów i

są do dyspozycji przez cały rok.

Rys. 2.22. „Odra Queen” na tle elewatora Ewa
Źródło: [32]

Obydwa statki zbudowane zostały  zgodnie z projektem wykonanym przez

Leningradzkie Centralne Biuro Techniczno – Konstrukcyjne Ministerstwa Floty

Rzecznej RSFRR. Ich budowa została zrealizowana w Stoczni Moskiewskiej w roku

1990.

Statki te charakteryzują   następujące parametry:

- długość – 38,2 m,



70

- szerokość – 6,5 m,

- wysokość boczna – 5,7 m,

- zanurzenie – 1,17,

- moc silników – 2 x 150 KM,

- szybkość – 23 km/h.

Wysokość boczna obydwu statków uniemożliwia ich przepływanie pod mostem

Długim i kolejowym na Odrze Zachodniej.

Uzupełnieniem  przewozów pasażerskich w Szczecińskim Węźle Wodnym

są oferty innych armatorów, w tym: właściciela statku „Dziewanna” i właściciela

statku „Joanna”.  „Dziewanna” i Joanna” są  (wspominanymi wcześniej ) statkami

typu SP- 150.

„Dziewana” wykonuje rejsy wiodące poprzez cieśninę Święta , Basen

Górniczy i centrum Portu Szczecin.

„Joanna” przewozi pasażerów trasą wiodącą poprzez: Port Szczecin, cieśninę

Święta i jezioro Dąbie  -  w pobliże zatopionego „betonowca”.

Rys. 2 23. „Joanna” na trasie rejsu  po Warcie
Źródło: [28]
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Z przeglądu zasobów przedsiębiorstw żeglugi pasażerskiej, można

wyciągnąć następujące wnioski:

- dysponują one głównie statkami o rodowodzie projektowym i

wykonawczym sięgającym przełomu lat pięćdziesiątych i

sześćdziesiątych XX wieku,

- z  reguły  są to  statki  przeznaczone  do  pływania   w  porze  dziennej,  co

ogranicza ich zasięg pływania w trakcie jednego rejsu (jednego

zaokrętowania pasażerów),

- tylko niewielka liczba jednostek pływających , w tym: „Ostróda”,

„Peene Queen” i „Odra Queen”, pochodzi  z lat dziewięćdziesiątych

ubiegłego wieku; pozostałe – które powstały w tym czasie - takie jak np.

„Jagienka”,  trudno jest zaliczyć do racjonalnych rozwiązań statków

pasażerskich.

Oferta rejsów przedstawiana przez poszczególnych armatorów krajowych,

wyczerpuje w stopniu dobrym możliwości tworzenia tras żeglugowych  szlaku S2

(Szlaku Wielkich Jezior), szlaku S4 (Szlaku  Ostródzko - Elbląskiego), oraz części

szlaków S8.1 i S9.1 w obszarach wrocławskiego i szczecińskiego węzła wodnego.

Z pewnością można bardziej wykorzystywać szlak  S1 (Kanał Augustowski),

szlak  S7 (Wisłę Krakowską) - wykorzystując statki pory dziennej.

Natomiast znacząca intensyfikacja uprawiania turystyki wodnej  na szlakach

S5  (Delta Wisły),  S6 (Pętla Wielkopolski), S8.2 ( (Odra Skanalizowana), S 9.2.

(Odra Morska), wymaga dysponowania  zmodyfikowana flotą pasażerska,

umożliwiającą realizację rejsów wielodobowych.

Tymczasem obecny rozwój śródlądowej floty pasażerskiej zmierza raczej –

skądinąd słusznie – do obsługi komunikacyjnej dużych aglomeracji miejskich niż do

obsługi ruchu stricte turystycznego.



72

2.3. Żegluga pasażerska w usługach komunikacyjnych

Wspomniany wcześniej rozwój usług komunikacyjnych z udziałem statków

pasażerskich, dotyczy przede wszystkim tych aglomeracji, których konfiguracja

obejmuje obszary wodne dzielące zabudowę miejską na części. Podział taki wymaga

budowy przepraw mostowych  a także poszukiwania innych form wspomagania

przewozów miejskich, poprzez wprowadzanie promów pasażersko – samochodowych

lub statków pasażerskich zwanych tramwajami wodnymi.

Według definicji encyklopedycznej [41], tramwaj wodny – to mały statek

śródlądowy lub portowy, przewożący ludzi pomiędzy wieloma przystaniami

aglomeracji miejskiej na stałej trasie i według określonego rozkładu jazdy.

Podstawową różnicę w stosunku do promu  stanowi to, że  tramwaj wodny nie łączy

tylko dwóch punktów oddzielonych przeszkodą wodna, a kursuje po wyznaczonej

trasie.

 Tramwaj wodny pojawił się z chwilą upowszechnienia napędu parowego  a

jego nazwa jest pochodną nazwy lądowego pojazdu komunikacyjnego, jakim był

początkowo   tramwaj  konny  a  potem  elektryczny.   Tramwaj  wodny  nie  stanowił

konkurencji dla tramwaju lądowego. Wręcz przeciwnie – stanowił jego uzupełnienie

w dużych miastach z licznymi obszarami wodnymi. Również popularny był w

portach morskich zajmujących znaczące obszary, gdzie ułatwiał dotarcie do odległych

od siebie punktów portu. W Porcie Hamburg do dzisiaj funkcjonują tramwaje wodne

pływające na kilku trasach identyfikowanych odpowiednimi numerami.

  W wielu dużych europejskich aglomeracjach miejskich takich jak Berlin czy

Paryż, tramwaje wodne poza podstawową funkcją komunikacyjną pełnia również

funkcję turystycznego środka transportu.

 W Polsce można mówić o reaktywacji historycznych wodnych połączeń

tramwajowych oraz tworzeniu nowych ofert. Tradycje tramwajowych przewozów

wodnych istniały w Bydgoszczy, Wrocławiu  czy w Warszawie.

W Bydgoszczy, statek zwany tramwajem wodnym pływa po Brdzie od roku

2004.  Statek nazywa się „Bydgoszcz” a jego  historia sięga roku 1908, w którym

został wybudowany w stoczni Warnemünde .  W swoim długim życiorysie pływał

pod nazwami  „Hela” , Gniew” „Elbląg” zmieniając właścicieli i przeznaczenie

eksploatacyjne. Teraz jako tramwaj wodny pływa pod egidą komunikacji miejskiej.

Początkowo kursował na trasie Rybi Rynek – PKS - Tesco; w roku 2005 do tej trasy
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dodane zostały dwa nowe przystanki  - Astoria i Wyższa Szkoła Gospodarki.

„Bydgoszcz”  (rys.2.24) obsługuje przewozy pasażerskie okresowo tj. od  maja do

października.

Rys. 2.24. Tramwaj wodny „Bydgoszcz” na Brdzie
Źródło: [41]

Parametry tego tramwaju są następujące:

- długość – 14,85 m,

- szerokość – 3,88 m,

- zanurzenie – 1,13 m,

- moc silnika – 165 kM,

- prędkość – 10 km/h,

- liczba pasażerów – 24 osoby.

Obecnie można mówić o  nowym etapie działalności komunikacji wodnej w

Bydgoszczy w kontekście eksperymentalnej eksploatacji prototypowego solarnego

tramwaju wodnego o nazwie   „Słonecznik”. Jest to  pierwszy w Polsce pasażerski

statek śródlądowy, na którym podstawowym źródłem energii są baterie ogniw

słonecznych. Energia generowana przez te ogniwa (przez dłuższy okres czasu; przyp.

autora) jest kumulowana w dwóch zestawach baterii akumulatorów  o pojemności

wystarczającej na 10 godzin pływania z prędkością  6 km/h; prędkość maksymalna –
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to 12 km/h [34]. Dużą manewrowość statku zapewniają dwa rufowe pędniki

azymutalne oraz dziobowy ster strumieniowy.  „Słonecznik” mieści 30 pasażerów.

Rys. 2.24. „Słonecznik”  na wodach Brdy w Bydgoszczy
Źródło: [34]

Wymiary główne tego statku wynoszą:

- długość – 13,46 m,

- szerokość – 3,07 m,

- zanurzenie  - 0,41/0,46 m,

 Moc  jego silników  -  to   2  x  8  kW;   silniki     zasilane    są   prądem  stałym  o

napięciu   48 V.

Projekt statku powstał w firmie Yacht Concept Gawłowski , która wcześniej

realizowała – dla klientów niemieckich - budowę kilku jednostek  z napędem

elektrycznym zasilanym z baterii ogniw fotowoltaicznych. Końcowe prace

wyposażeniowe zostały wykonane w Bydgoszczy. Całość prac była realizowana pod

nadzorem Polskiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego.

„Słonecznik” przewidziany jest do obsługi linii komunikacyjnej tworzonej

przez  - przepływającą przez miasto – Brdę. Na trasie rejsu komunikacyjnego

trwającego w sumie 40 minut,  statek jest jeden  raz śluzowany. Docelowo do obsługi

trasy Bydgoskiego Tramwaju Wodnego przewidziana jest również jednostka

bliźniacza.

http://www.odleglosci.pl/zdjecia,Bydgoszcz,galeria,0,gmiasto_id,2014.html
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Pozostałością  po okresie koniunktury  w planach realizacji komunikacji

wodnej we Wrocławiu jest statek „Kaczuszka”,  w przeszłości określany mianem

tramwaju wodnego o numerze rejestracyjnym WB 280.

Aktualne „Kaczuszka” (rys. 2.25) pływa jako jednostka turystyczna  bazując

na Przystani Zwierzynieckiej.

Rys.2.25. „Kaczuszka” na trasie rejsu turystycznego.

Źródło: [43]

A przecież Wrocław  - obok Szczecina - ma w Polsce najlepsze warunki

wodne do rozwijania komunikacji  z udziałem jednostek pływających. Wykorzystanie

tego atutu pozwoliłoby na zmniejszenie natężenie ruchu samochodowego na ulicach

tego miasta. Trwające prace koncepcyjne dotyczące powrotu tramwaju wodnego na

Wrocławski Węzeł Wodny, obejmują wytyczanie przyszłych tras komunikacyjnych

oraz inwentaryzację marin, stanowiących  potencjalna bazę przystankową dla

przyszłych uczestników komunikacji miejskiej.  Pierwsza planowana trasa

prowadziłaby z Janówka na Biskupin.

O swoim tramwaju wodnym myśli racjonalnie Warszawa. Dom

Development przygotował studium rewitalizacji Kanału Żerańskiego  z myślą o

uruchomieniu pierwszego w Warszawie połączenia wodnego funkcjonującego w

ramach sieci komunikacji miejskiej.  Opracowane studium obejmuje przygotowanie

brzegów  kanału  oraz  jego  koryta,   a  także  przystanków  wodnych.  Zgodnie  z

założeniem projektu, tramwaje wodne docelowo mają kursować od przystanku  przy

Moście Siekierkowskim , wzdłuż całej Warszawy , mijając wszystkie 7 mostów.
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Końcowym przystankiem ma być Stacja Nieporęt  [28].  Schemat przebiegu trasy

prezentuje rysunek 2.26.

Rys. 2 26. Przebieg trasy tramwaju wodnego
Źródło: [28]
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Łączna długość planowanej trasy wyniesie około 30,9 km. Tramwaj ma

kursować co 30 minut, a jego prędkość eksploatacyjna na tej trasie nie powinna być

niższa niż 30 km/h.

 Kryterium prędkości  spełnia konstrukcja statku firmy MATIK typu BO

1450, która pojawiła się w  2005 roku pn.  „Generał Kutrzeba”. Statek ten był

budowany pod nadzorem PRS, a w roku 2006 był testowany na Nogacie w Malborku

.

Rys. 2. 27. Tramwaj wodny „ Generał Kutrzeba”  na Motławie w Gdańsku
Źródło: [45]

 Wymiary główne tego statku wynoszą:

- długość - 14,50/15,60 m,

- szerokość – 4,80 m,

- wysokość boczna – 3,53 m,

- zanurzenie – 0,45 m.

Przy silnikach o mocy 2 X 160 kM rozwija prędkość maksymalną 33 km/h i

ekonomiczną – 17 km/h. W jego pomieszczeniach zakrytych i odkrytych może

przebywać jednorazowo łącznie 110 pasażerów w tym 52 na miejscach siedzących..
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Plany na temat  swojego tramwaju i szanse na jego realizację ma również

Kraków. Położenie dzielnic Krakowa względem Wisły wskazuje na  konieczność ich

komunikacyjnego połączenia drogą wodną. Trasa tramwaju mogłaby łączyć stopień

wodny w Dąbiu i Bielany z przystankami w okolicach mostu Kotlarskiego , pod

Wawelem, obok mostu Zwierzynieckiego i w Przegorzałach [22].

Mianem tramwajów wodnych są również często określane statki  Żeglugi

Gdańskiej  ( wymienione w rozdziale 2.2), realizujące de facto regularne przewozy

regionalne (np. Gdańsk - Hel)  lub międzynarodowe (wyspa Bornholm). Podobna

sytuacja występuje w przewozach pasażerskich relacji Szczecin – Świnoujście.

 W obydwu przypadkach  stosowanie pojęcia tramwaju wodnego jest co

najmniej nieporozumieniem, biorąc pod uwagę przywołaną  na wstępie tego rozdziału

definicję  z uwzględnieniem przewozowych funkcji usług komunikacyjnych. W

stosunku do innych pasażerskich usług przewozowych powinno być  stosowane

pojęcie żeglugi regularnej. Przykładem takiej żeglugi są usługi świadczone przez

promy.

Istota tramwaju wodnego powinna również uwzględniać  miejsce tego

środka transportu w  miejskich usługach komunikacyjnych. Musi on być

konkurencyjny w stosunku do przewozów indywidualnych jak również zbiorowych,

realizowanych przez tramwaje szynowe i autobusy. Konkurencyjność powinna

wynikać m.in. pojemności pasażerskiej środka transportu,  komfortu podróży, jej ceny

jak również czasu trwania.

W przedstawionych realizacjach lub zamierzeniach użytkowania tramwaju

wodnego, żadne rozwiązanie  nie spełnia kryterium czasu podróży. Współczesny

tramwaj wodny powinien rozwijać handlową (ekonomiczną) prędkość w granicach

ok. 30 km/h by po czas trwania jego usługi przewozowej  był porównywalny z

efektami transportowymi lądowych  środków  transportu. Poza tym wbrew niektórym

opiniom, tramwaj wodny nie jest miejskim pasażerskim statkiem turystycznym. Musi

więc  – poza dużą prędkością na wodzie – umożliwiać szybkie  przemieszczania się

pasażerów pomiędzy statkiem a lądem. Tym samym musi dysponować kilkoma

„zejściówkami”, na wzór multiplikacji otworów komunikacyjnych sytuowanych w

lądowych środkach transportu stosowanych w komunikacji miejskiej (tramwaju,

autobusu, metra}. Urządzenia cumownicze  tramwaju wodnego powinny mu
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zapewniać szybkie i bezobsługowe dobijanie i odbijanie od brzegu. Te i inne cechy

stanowić będą o jego konkurencyjności i popycie na jego usługi komunikacyjne.

Bliską tym oczekiwaniom jest propozycja tramwaju wodnego, opartego na

rozwiązaniu wielokadłubowym  [5].

Rys. 2.28. Wielokadłubowy tramwaj wodny; widok z przodu, widok z boku, widok na
pokład pasażerski
Źródło: [5]

W prezentowanym rozwiązaniu wymiary tramwaju wynoszą:

- długość  - 45,0 m,

- szerokość – 9,0 m,

- zanurzenie  - 1,0 m

a liczba pasażerów mogąca się nim przemieszczać szacowana jest na 200 osób.
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3.RACJONALIZACJA ŚRÓDLĄDOWYCH STATKÓW PASAŻERSKICH

3.1. Podstawowe cechy funkcjonalne statków turystyki zbiorowej

Ze względu na cel któremu służą, śródlądowe statki pasażerskie mogą być

podzielone na trzy grupy obejmujące:

- statki  turystyki miejskiej,

- statki  turystyki dziennej,

- statki turystyki wielodobowej ( w tym hotelowce).

Statki turystyki miejskiej przeznaczone są do obsługi ruchu turystycznego w

miastach  dysponujących w granicach swoich terytorium znaczącej wielkości

obszarami wodnymi. Istnienie wód  powierzchniowych tworzyło w przeszłości

najlepsze warunki lokalizacji osiedli ludzkich.  Ich odległe początki w postaci tzw.

Starych Miast a także towarzyszące im reprezentacyjne rezydencje (zamki, pałace), są

jedną z największych atrakcji turystyki miejskiej.

Na brzegach akwenów miejskich bardzo często sytuowane były duże zakłady

przemysłowe  wymagające dużej ilości wody dla swoich procesów technologicznych

(np. papiernie) a także zakłady, dla których woda tworzyła niezbędną drogę

transportową ( porty, stocznie). Dzisiaj , duża część tych obiektów straciła swoje

pierwotne  znaczenie  i  albo  popada  w  ruinę albo  jest  adoptowana  na  inne  cele   nie

tracąc swoich walorów zabytkowych..

Nie należy także zapominać, że wody stanowiły także elementy obronne

siedzib ludzkich , które były uzupełniane obiektami warownymi budowanymi na

brzegach rzek i jezior.

Z reguły architekturę tych wszystkich obiektów można podziwiać zarówno

od  strony  wody  jak  i  lądu.  Widok  od  strony  lądu  jest    spowszedniały;  widok  od

strony wody ma oczywistą świeżość. Ale nie tylko obiekty lądowe stanowią atrakcję

turystyczną miast. Mogą być nimi budowle hydrotechniczne, w tym mosty o

nitowanych konstrukcjach stalowych czy zwodzonych przęsłach. Mosty  najczęściej

stanowią przeszkodę na drodze ruchu turystycznego statku pasażerskiego,

ograniczając jego wysokość nad lustrem wody oraz kształt przekroju poprzecznego i

szerokość.

Ograniczenia wysokości   statków skutkują tym, że pomieszczenia

przeznaczone dla pasażerów są usytuowane na jednym poziomie ( jednym
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pokładzie}. Ze względu na konieczność odbywania rejsów w każdych warunkach

pogodowych ( wynikającą z programu wycieczki zorganizowanej) , statki turystyki

miejskiej z reguły powinny dysponować zamkniętymi pomieszczeniami pasażerskimi.

Rys. 3.1. „Van Gogh” miejski statek turystyczny z przesuwnym zadaszeniem.
Amsterdam. Holandia
Źródło: [41]

Liczba miejsc siedzących usytuowanych w tych pomieszczeniach nie może

być mniejsza od liczby pasażerów odbywających rejs turystyczny.

Te cechy różnicują zasady użytkowania statków pasażerskich jako statków

turystyki miejskiej od tramwajów wodnych, które mogą oferować również miejsca

stojące. Zamienność funkcji tych środków transportu wymagałaby również

ograniczenia prędkości ruchu tramwaju wodnego do takich wartości, które

pozwoliłyby na kontemplację widoków mijanych obiektów.  Efekt ten może być

osiągalny przy prędkości od 10 – 15 km/h.

Inne cechy tych statków takie jak istnienie węzłów sanitarnych czy punktów

małej gastronomii mogą być tożsame , ze względu na porównywalny i krótki czas

podróży  trwającej z reguły do jednej godziny.

Natomiast ze względu na wzrokowy kontakt pasażera z otoczeniem

zewnętrznym, statek turystyczny powinien być wyposażony w okna, których

przeźroczystości nie zmniejsza deszcz czy śnieg.
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Ze względu na integrację  transportową pojemność statku turystyki miejskiej

mierzona liczba pasażerów, powinna być tożsama z pojemnością autokaru lub z

stanowić  wielokrotność jego pojemności.    Z tego samego powodu tj. współdziałania

autokarów  z miejskimi statkami turystycznymi , na tych ostatnich nie przewiduje się

boksów bagażowych.

Technika przyszłości  statków turystyki miejskiej będzie z pewnością

związana z energetyką napędu, którą  - wg dzisiejszych rozważań powinna być

energia świetlna słońca. Niezależnie od już funkcjonujących kosztownych (421 000

dolarów) i jeszcze niedoskonałych tego typu rozwiązań (rys. 3.2), można  wskazywać

na pożądane  rozwiązania dotyczące sylwetki miejskich statków turystycznych ( rys.

3.3).

Rys. 3.1. Autonomiczny statek z  zasilaniem fotowoltaicznym. Londyn
Źródło: [24]

Rys. 3.2. Sylwetka przyszłego miejskiego statku turystycznego z zasilaniem
fotowoltaicznym
Źródło: [13]
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Dokonany w rozdziale 2.2 przegląd zasobów śródlądowej floty pasażerskiej

będącej w posiadaniu polskich armatorów świadczy o tym, że znakomita większość

statków, to statki wycieczkowe mające po kilkadziesiąt lat, przystosowane  do

odbywania  kilkugodzinnych rejsów turystycznych w porze dziennej. Statki te z

reguły są eksploatowane na trasach okrężnych, na których  (poza Kanałem Ostródzko

– Elbląskim) nie występują istotne ograniczenia geometrii drogi wodnej.

Stąd w konfiguracji tych statków  występują dwa lub trzy stałe poziomy

pomieszczeń pasażerskich, co powoduję znaczącą wartość ich nierozbieralnej

wysokości.

W tym kontekście należałoby się zastanowić nad rozwiązaniami, które

umożliwiałyby pasażerom możliwości schronienia się przed niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi a z drugiej strony – umożliwiałyby  bezpośredni kontakt

z otoczeniem.  Ten wymóg jest podyktowany faktem ruchu statków na pozamiejskich

akwenach,  gdzie istotną rolę odgrywa nie tylko obserwacja otoczenia ale także

korzystanie z walorów tzw. „świeżego powietrza”. Wymóg ten może utrudniać

konfigurowanie pomieszczeń pasażerskich statku, przy jednoczesnym zachowaniu

uwarunkowań wysokościowych.

Jedną z cech przyszłych rozwiązań, mogłaby być okresowość korzystania z

pomieszczeń otwartych (pokładu otwartego). Pomieszczenia te mogłyby być dostępne

tylko w warunkach braku ograniczeń geometrii odcinka drogi wodnej na kierunku

ruchu statków a przede wszystkim braku niskich mostów.

Wobec powyższego, statki wycieczkowe omawianego typu  powinny

dysponować w pomieszczeniach zamkniętych liczbą miejsc siedzących nie mniejszą

niż liczba potencjalnych pasażerów. Oprócz tego, ze względu na czas trwania rejsu

(rejs kilkugodzinny) na statkach tych pożądany jest punkt gastronomiczny

przygotowujący ciepłe posiłki, których konsumpcja ma miejsce przy stolikach

usytuowanych w pomieszczeniach z miejscami siedzącymi.

Ze względu na możliwość odbywania tymi statkami rejsów liniowych ( do

punktów docelowych oddalonych znacznie od początkowych punktów podróży),

statki wycieczkowe pory dziennej powinny dysponować boksami bagażowymi.

Postulowana prędkość  ruchu omawianych statków wycieczkowych – to 15

km/h. Jej wartość wynika z uwarunkowań możliwości prowadzenia obserwacji
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otoczenia a także osiągania w czasie trwania rejsów znacząco podległych punktów

docelowych.

Wymienione cechy (poza usytuowaniem sterówki) są uwzględnione na

statku typu „Ostróda” (rozdział 2.2), przeznaczonym do obsługi Kanału Ostródzko –

Elbląskiego. Ze względu na specyficzne ograniczenia tego szlaku , wymiary główne

(L,  B)  „Ostródy”  są mniejsze,  od  dopuszczalnych  na  innych  szlakach.  Problem  ten

wiąże się również z liczebnością pasażerów.

Z uwagi na możliwość  przewozu zorganizowanych grup turystycznych ,

liczba miejsc na statkach wycieczkowych turystyki dziennej powinna odpowiadać

(podobnie jak na statkach turystyki miejskiej) liczbie miejsc autokarowych lub jej

wielokrotności. Wzrost długości i szerokości statków wycieczkowych gwarantuje

możliwość przewozu większej liczby pasażerów i uzyskania wyższego – niż na

„Ostródzie”-   komfortu  przewozu.

Rys. 3.4. Statek „Ostróda” w rejsie po Kanale Ostródzko – Elbląskim
Źródło: [47]

Znacząco mniej ograniczeń dotyczących wielopoziomowości pomieszczeń

pasażerskich na statkach turystyki dziennej będą miały typowe „jeziorowce”

obsługujące np. Szlak Jezior Mazurskich. W  praktycznych przypadkach braku

ograniczenia wysokości bocznej statków wynikającej z dużej (powyżej 6 m )

wysokości prześwitów pod mostami, pomieszczenia pasażerskie mogą być

usytuowane na dwóch stałych poziomach jak ma to miejsce na statkach typu  SPJD

lub SP -150.
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Natomiast ograniczenia wysokości będą dotyczyły statków turystyki

całodobowej, odbywających rejsy po szlakach licznie poprzecinanych mostami.

Wszystkie funkcje dotyczące obsługi pasażerów muszą być realizowane na jednym

poziomie lub na dwóch przy założeniu, że otwarty pokład otwarty dostępny jest

okresowo. Na podstawowym poziomie muszą być usytuowane kabiny pasażerskie ,

jadalnia i  pomieszczenia rekreacyjno – wypoczynkowe (salon).  Takie rozwiązania

funkcjonują na przytaczanych w rozdziale 2.2 tzw. hotelowcach. Jednakże ze względu

na ich znaczącą długość,  eksploatacja tych statków nie byłaby możliwa na szlakach,

na których istnieją ograniczenia wynikające z małej długości użytecznej śluz lub z

małych promieni łuków zakrętów.

Ograniczenie długości statku, ma wpływ na ograniczoną liczbę pasażerów

mogących nim wygodnie podróżować. Z pewnością  nie będzie ona zależna od liczby

miejsc w autokarach. Właściwym transportem dowozowo – odwozowym pasażerów

wycieczek wielodobowych  będzie  transport indywidualny  lub mikrobusowy.

Przykład statku turystyki wielodobowej i jego wybranych pomieszczeń

prezentują rys. 3.5 – 3.7.

Rys. 3.5. Sylwetka statku „Luciole” na trasie rejsu
Źródło: [23]
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Rys. 3.6. Widok na otwarty pokład pasażerski
Źródło: [23]

Rys. 3.7. Kabina pasażerska
Źródło: [23]

Rys. 3.7. Jadalnia
Źródło: [23]
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Statek „Luciole“ został zbudowany na kadłubie barki. Jego długość wynosi

około 30m. Zabiera w rejs 14 pasażerów , zajmujących 6 kabin dwuosobowych i 2

jednoosobowe. Każda z kabin wyposażona jest w toaletę i prysznic.  Jego rejsy

zwykle trwają sześć dób. Wymiary statku pozwalają mu na penetrację wąskich

kanałów, których geometria jest charakterystyczna dla większości śródlądowych dróg

wodnych Francji. Dla kontaktu statku „Luciole” z brzegiem wystarcza  nabrzeże

skarpowe (rys. 3.8).

Rys. 3.8. Statek „Luciole” przy nabrzeżu skarpowym
Źródło: [23]

Podobne warunki nawigacyjne występują na polskich drogach wodnych,

przystosowanych do statków o niezbyt dużym zanurzeniu.

Do całodobowej eksploatacji  na tych drogach był używany – wspomniany w

rozdziale  2.1   statek   „Kościuszko”   przewożący   około  16  pasażerów  głównie  na

Odrze skanalizowanej, ale także – przy wyższych stanach wody - pomiędzy

Wrocławiem i Szczecinem .

Rys. 3.9. „Kościuszko” we Wrocławiu
Źródło: [40]
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Natomiast statkiem turystyki wielodobowej, który przeszedł tylko fazę

projektową (rok 1957), była jednostka wczasowo - turystyczna  przeznaczona do

obsługi szlaków wiślanych. (rys. 3.9).

Rys. 3.9.Wiślany statek turystyki całodobowej. Projekt , rok 1957
Źródło: [14]

Jego wymiary poziome (64,4 m x 11,4 m) były przystosowane do

europejskich wymiarów mniejszych śluz, a zanurzenie (0,7 m) pozwalałoby na
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pływanie po Wiśle, Noteci i Odrze. Mógł on zabierać na pokład 48 pasażerów klasy I

dysponujących kabinami dwuosobowymi oraz 18 pasażerów klasy I, dysponujących

kabinami jednoosobowymi. Mankamentem proponowanego rozwiązania z punktu

widzenia  „50 lat później” jest zbiorowy dostęp do węzłów sanitarnych.

Projektowany statek miał trzy stałe pokłady i wyniesioną sterówkę, co w

sumie stanowiło o jego dużej wysokości nierozbieralnej (7,5 m).Ta wysokość nie

dawała praktycznie żadnych szans na jego eksploatację na większości preferowanych

szlaków turystycznych .

Niemniej rozwiązania zastosowane na tym statku zaproponowane przez

znakomitego architekta okrętów Witolda J. Urbanowicza, a dotyczące sposobu

podejścia do zagadnień  pasażerów, załogi i sylwetki statków , są praktycznie zawsze

aktualne.

Już w roku 1957 autor „Architektury Okrętów” zwracał uwagę na fakt

rosnących potrzeb bytowych uczestników wodnych wypraw turystycznych, a także

ich aspekt konkurencyjny.  Wysoki komfort podróży zapewniają morskie statki

wycieczkowe. [13]  Możliwość zaspokajania  wysokiego standardu warunków

bytowych  maleje wraz z malejącą długością statku. Dowodem na to jest porównanie

powierzchni przypadających na 1 osobę na statkach o różnej wielkości : na statku

„Normandie”  (83 000 BRT) wynosiła ona 37,5 metra kwadratowego; na „Batorym”

(14 700 BRT) – 15,4 metra kwadratowego [14]. Wartość 16 metrów kwadratowych

powierzchni przypadającej na jednego pasażera występuje również na większości

współczesnych śródlądowych hotelowcach. Stąd trudno się spodziewać

porównywalnych warunków oferowanych turyście na mniejszych  statkach

śródlądowych.

 W odniesieniu do sylwetki statku W.J. Urbanowicz zwraca uwagę na dwa

podstawowe elementy , które są  istotne w ocenie sylwetki statku:

- obrys statku, jako element geometryczny będący  jednocześnie

obwiednią obrysów poszczególnych części statku np.: kadłuba,

nadbudowy;

- masa wizualna, jako  element fizyczny wywołujący w odbiorze

wzrokowym ocenę podobną do oceny masy, np.: obiekt lekki, obiekt

ciężki.

Oba te elementy współdziałają równocześnie we wzrokowym akcie odbioru  i

umożliwiają ocenę estetyki przyjętego rozwiązania.
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3.2. Ograniczenia  wymiarowe statków turystycznych

Podstawowe cechy  statków pasażerskich formułują wstępne oczekiwania w

stosunku do funkcji projektowanych jednostek. Inne wymagania tworzone są przez

kryteria prawne odniesione do przepisów dotyczących śródlądowych środków

transportu wynikających z dyrektyw UE, ustaw sejmowych RP, rozporządzeń

ministerstw i urzędów centralnych.

Dyrektywa Rady UE nr  91/672 z dnia 16 grudnia 1991 roku dotyczy

bezpieczeństwa żeglugi. Wymaga ona od właściwego ministra wydania

rozporządzenia  w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych

urządzeń, wyposażenia i właściwości manewrowych a także dotyczących ochrony

czystości wód, powietrza  i emisji hałasu oraz trybu i podmiotów właściwych do

przeprowadzenia przeglądów technicznych statku. W polskim prawie dotyczącym

wymienionych  przedmiotów , wymagane regulacje zawarte są w Ustawie o żegludze

śródlądowej w  Dzienniku Ustaw z 2001 roku ( Dz. U. nr 5, poz . 43, art. 28, ust.5).

Zastąpiła ona ustawę z 7 marca 1950 roku „O żegludze i spławie na śródlądowych

drogach wodnych”. Przy okazji można wspomnieć, że narzędziem uruchamiającym

prawne i finansowe mechanizmy stwarzające szansę unowocześnienia polskiej floty

śródlądowej  stała się Ustawa z dnia 28 października 2002 roku, o „Funduszu żeglugi

śródlądowej i Funduszu Rezerwowym”.

Na eksploatację statku, konfigurację statku a przede wszystkim na jego

długość mają wpływ dwa dokumenty dotyczące „statków odrzańskich”.

Pierwszym z nich jest Zarządzenie Inspektoratów Żeglugi Śródlądowej w

Kędzierzynie – Koźlu, we Wrocławiu i w Szczecinie  z dnia 1 czerwca 1983 roku.

Zgodnie z tym zarządzeniem na Odrze skanalizowanej  (  km 95,6 – 542,4)

pojedyncze statki z własnym napędem nie mogą przekraczać długości 71 m i

szerokości 9 m. Ponadto zgodnie z § 16 tego dokumentu, żeglugę pasażerską w porze

nocnej można uprawiać wyłącznie na warunkach określonych w zezwoleniu

wydanym przez właściwy terytorialnie Inspektorat Żeglugi Śródlądowej.

Wyjątek stanowi odcinek graniczny Odry , gdzie oznakowanie nawigacyjne

spełnia warunki żeglugi nocnej. Natomiast od kilometra 704 ( poniżej Widuchowej),

na Odrze Zachodniej  i od Gryfina (km 17,1) na Odrze Wschodniej w kierunku

Szczecina oraz w samym Szczecinie,  żegluga nocna pozostaje zamknięta. Wynika to
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z braku całodobowego oznakowania nawigacyjnego mostów

usytuowanych w Szczecińskim Węźle Wodnym.

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1995 roku,

dotyczące uprawiania żeglugi na wodach granicznych ( odcinkach granicznych Odry)

ogranicza długość pojedyńczego statku do 82 m a jego szerokość do 11,4 m.

Użytkowanie wewnętrznych dróg morskich,  w tym toru wodnego Szczecin -

Świnoujście oraz torów podejściowych do małych portów Zalewu Kamieńskiego ,

jest obwarowane zastrzeżeniem, że flota śródlądowa może korzystać z wymienionych

torów, jeżeli zanurzenie statków śródlądowych przekracza 3 metry. Korzystanie z

toru wodnego Szczecin  - Świnoujście  przy mniejszym zanurzeniu jest możliwie przy

uwzględnieniu następujących ograniczeń [19]:

- na odcinku toru na Zalewie Szczecińskim, między parami  pław  1 - 2   i

9 - 10 statki śródlądowe obowiązane są poruszać się poza torem w pasie

o  szerokości  200,0  m  od  linii  czerwonych  i  zielonych  pław  ,

wyznaczających tor wodny;

- na odcinku  toru Szeroki Nurt statki śródlądowe omijają go płynąc

Wąskim Nurtem  (Kanałem Polickim);

- na  odcinku  toru  od  wyspy  Żurawiej  do  portu  w  Szczecinie  ,  statki  i

zestawy pchane idące na Regalicę, obowiązane są korzystać z toru na

jeziorze Dąbie.

O wymaganiach wynikających  z bezpieczeństwa żeglugi traktuje

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 1995

roku.

Zarządzenie to precyzuje rejony pływania w aspekcie wysokości falowania a

także konkretnych akwenów śródlądowych, morskich osłoniętych i morskich.

Zgodnie  z  treścią §  3.1  tego zarządzenia,  w drugim rejonie  pływania  (  o  wysokości

fali do 1,2 m) znajdują się szlaki 9.2 i 2; pozostałe szlaki turystyczne znajdują się w

pierwszym rejonie pływania, w którym wysokość fali nie przekracza 0,6 m.

Warunkiem dopuszczenia statków pasażerskich do pływania w tych rejonach

jest posiadanie przez nie świadectw zdolności żeglugowej wydawanych przez Polski

Rejestr Statków (PRS). Potwierdzają one zgodność technicznego stanu faktycznego

statku z  wymaganiami technicznymi stanu bezpieczeństwa w zakresie budowy
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statku, jego urządzeń oraz właściwości manewrowych. Te wymagania techniczne

zawarte są w „Przepisach klasyfikacji i budowy statków  pasażerskich”[18].

Część tych przepisów wiąże wymagania z wymiarami głównymi statków

pasażerskich , wymiarami ich zespołów konstrukcyjnych oraz liczbą pasażerów.

W wymaganiach ogólnych zakłada się, że wymiary główne statków spełniają

następujące warunki (wymóg 1.1.2):

- stosunku długości do wysokości bocznej o postaci:

              L / H <= 32                                                                 (1)

- stosunku długości do szerokości o postach:

L / B <= 10              (2)

Jeżeli stosunki wymiarów statku wykraczają poza wartości określone wyżej,

to konstrukcja i wymiary wiązań kadłubowych takich statków muszą być odrębnie

rozpatrywane przez PRS.

W wymaganiach szczegółowych odniesionych do wymiarów kadłuba

przepisy PRS dotyczą statków powyżej 25 m pływających  w 1 rejonie żeglugi (wym.

9.3). Natomiast w stosunku do barier i nadburć sytuowanych na otwartych pokładach

pasażerskich, przepisy (wym. 8.5) określają ich wymaganą wysokość wynoszącą nie

mniej niż 1 m; odległości dolnych prętów barier od pokładu  powinna wynosić nie

więcej niż 230 mm, a odległość pomiędzy prętami    –  nie  więcej niż 300 mm.

Pośrednio do wymiarów oraz pojemności pasażerskiej odnoszą się również

przepisy  dotyczące wyposażenia statków.

W obszarze ochrony pożarowej, przepisy PRS wymagają m.in. by :

- statki pasażerskie przewożące mniej niż 250 pasażerów  w rejonie 2 i 3

oraz 150 pasażerów w rejonie 1, o wskaźniku LxBxH > 150 m³ (wym.

4.18) były wyposażone w instalację wodno – hydrantową;

- na statkach o wskaźniku LBH > 150 m³ należy zapewnić możliwość

podania dwóch prądów wody do każdego pomieszczenia (wym. 4.1.10),

- na statkach pasażerskich z miejscami sypialnymi na 100 i więcej

pasażerów przewidzieć automatyczną sygnalizację wykrywania w

pomieszczeniach mieszkalnych (wym. 4.1.11).
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W zakresie urządzeń maszynowych przepisy stanowią, że na statku

pasażerskim  o  pojemności  brutto  1000  (RT)  można   –  za  zgodą PRS   -   nie

wykonywać drugiego ciągu wyjściowego z pomieszczenia maszynowni (wy. 6.1.1).

Natomiast w zakresie awaryjnych źródeł energii elektrycznej (wym. 6.4.3)

awaryjne oświetlenie powinno być zasilane zgodnie z wymogami podanymi w tabeli

3.1.

Tabela 3.1

Zasilanie oświetlenia awaryjnego

Awaryjne źródła zasilania energii

elektrycznejLp Statki pasażerskie

rodzaj Sposób

załączania

Czas

pracy

[h]

1 Przewożące ponad 300

pasażerów

Prądnica lub

bateria

akumulatorów

samoczynny 2,,0

2 Przewożący do 300 pasażerów Bateria

akumulatorów

samoczynny 1,0

Źródło: [18]

Z powyższej tabeli wynika, że mniejsza liczba pasażerów determinuje

mniejsze wymagania  dotyczące urządzeń a tym samym wymagania dotyczącej

powierzchni zajętej przez urządzenia wyposażeniowe statków.

Ostateczne ograniczenia wymiarów statków wynikają  z wymiarów budowli

hydrotechnicznych występujące na preferowanych szlakach turystyki pasażerskiej

turystyki zbiorowej. Natomiast funkcję statków i tym samym ich konfigurację

determinują parametry szlaków takie jak: długość szlaku , charakter geometrii szlaku

czy liczba budowli hydrotechnicznych..  Zakres  ograniczeń żeglugowych na

poszczególnych szlakach prezentuje tabela 3.2.
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Tabela 3.2

Ograniczenia żeglugowe na preferowanych szlakach wodnych

Długość trasy Ograniczenia budowlami hydrotechnicznymi
Śluzy Pochylnie

Symbol
szlaku Liniowej

[km]

Okrężnej

[km]

Liczba

  [szt]

długość
min.

    [m]

szero-
kość
min.
[m]

długość
wózka

[m]

szer.
wózka

[m]

Średni
czas

pokonania
/szt.

[min]

Mini-
malna
klasa
drogi

wodnej

Mini-
malna
głębo-
kość

[m]

Mini-
malny

prześwit
mostów

[m]

S 1 80,0 - 14 43,23 5,96 - - 19 Ia 0,80

S 2 87,4 - 2 44,0 7,45 - - 15 Ib 1,60 7,00

S 4 99,6 - 4

5*

29,33 3,22

30 3,40

20

10 - 20

Ia 1,40

S 5 - 177,8 6 56,6 9,53 - - 20 II 1,80 3,30

S 6 89**

640**

729

729

8

24

42,0

57,4

4,30

9,1

- - 25 Ib 1,20 3,30

S 6.1 50 - - - - - - - II 1,20

S 7 76,7 - 6 84,0 12,0 - - 30 III 1,80 4,0

S 8.1 174,0 - 18 54,2 9,6 - - 30 III 1,80

S 8.2 28,0 60 9 39,1 5,36 - - 20 III 1,80

S 9.1 58,0 - 1 54,9 8,6 - - 30 Vb 3,00 3,94

S 9.2 85,0 - - - - - - - Ia 1,20 7,0

Źródło: [opracowanie własne] * - masa statku – 40 t;  ** - odcinek trasy okrężnej
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Ograniczenia poziomych wymiarów głównych statków pasażerskich są

podobne  na całej długości poszczególnych  szlaków, poza szlakiem S 6 (Pętla

Wielkopolski).

Na długości 89 km tego szlaku występują znacząco różne ograniczenia

potencjalnych  wymiarów L i B niż na  jego  głównej  części   tj.  na  640  km.  Na  tej

podstawie można wstępnie wnioskować, że krótsza część szlaku (o przebiegu

liniowym ) lub cały szlak ( o przebiegu okrężnym) będzie obsługiwany przez

mniejszą jednostkę pływającą; natomiast 640 km tego szlaku  (jako szlak liniowy)  -

przez jednostkę większą.

Ze względu na określoną specyfikę szlaku z analizy wymiarowej powinien być

wyłączony do odrębnego postępowania szlak S 4 (Kanał Ostródzko – Elbląski), który

poza znaczącymi ograniczeniami wymiarowymi wprowadza również ograniczenie

masy całkowitej statku.

Z pozostałych ograniczeń wymiarowych można utworzyć dwa zbiory o

cechach podobieństwa wynikających z wartości wymiarów L i B.

Zbiór pierwszy tworzony jest przez następujące pary wymiarowe (tab. 3.3):

                                 Tabela 3.3

Zbór wymiarowy I

Wymiary [m]Lp

elementu zbioru

Symbol

 szlaku L B

1 S 9.2 b.o. b.o.

2 S 7 84,0 12,0

3 S 6** 57,4 9,1

4 S 5 56,6 9,53

5 S 9.1 54,9 8,6

6 S.8.1 54,9 9,1

Źródło: [opracowanie własne]

Zbiór drugi – przez pary wymiarów zawarte w tabeli 3.
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                                                                                                                     Tabela 3.4

Zbór wymiarowy II

Wymiary [m]Lp

elementu zbioru

Symbol

 szlaku L B

1 S 1 43,2 5,96

2 S 2 44,0 7,45

3 S.6** 42,0 4,30

4 S 8.2 39,1 5,36

Źródło: [opracowanie własne]

W pierwszy zbiorze wymiarowym wyróżnia się element 1, opisujący ograniczenia

poziome szlaku S7 ( Wisły Krakowskiej). W zbiorze drugim – element 2, wynikający

z ograniczeń wymiarów poziomych szlaku S 2 ( Szlaku Wielkich Jezior).

Przyjmując, że determinantami wyboru wymiarów poziomych statków są

minimalne długości  i szerokości ograniczeń  wymiarowych występujące w

poszczególnych zbiorach , to teoretyczne maksymalne wymiary statku mogącego

obsługiwać wszystkie szlaki zbioru I  mogą wynosić:

L = 54,9 m; B = 8,6 m

 a szlaki zbioru II, statki o maksymalnych wymiarach:

L = 39,1 m; B = 4,30 m.

Wynikowe wymiary długości statków nie przekraczają swoją wartością

ograniczeń wynikających z wcześniej przytoczonych przepisów administracyjnych.

Poza  tym  należy  zwrócić uwagę na  fakt,  że  wybrane  wymiary  statku  zbioru  II  nie

przewyższają swoja wartością wymiarów  wybranego statku zbioru I.

Stosując zasadę ilościowego ograniczania typowych rozwiązań statków

przeznaczonych do obsługi preferowanych szlaków zbiorowej turystyki pasażerskiej

trzeba przyjąć, że w zakres dopuszczalnych rozwiązań wchodzą dwa typoszeregi

statków, oznaczonych symboliką SPT – 1 i SPT – 2.

Symbol   SPT – 1  jest   przypisany statkom o długości do 54,9 m i szerokości do

8,6 m, natomiast symbol SPT –2 – statkom o długości do 39,1 m   i szerokości do

4,30 m.
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Statki typoszeregu   SPT – 1 będą mogły obsługiwać wszystkie szlaki turystyczne

wyróżnione w zbiorach I i II, natomiast statki typoszeregu  SPT - 2 będą mogły

obsługiwać szlaki turystyczne figurujące w zbiorze I.

Statki obydwu typoszeregów będą spełniały taki sam warunek  wartości wymiaru

nierozbieralnej wysokości bocznej,  podporządkowanej ograniczeniom minimalnych

prześwitów pod mostami, wynoszącymi 3,30 m. Ten ostatni warunek skłania do

zaproponowania jednego wyjątkowego rozwiązania, będącego wynikiem również

wyjątkowych ograniczeń wymiarowych szlaku S – 2.

Ze względu na wysoki prześwit pod mostami  na szlaku S - 2     ( ok. 6,00 m)

oraz duże szerokości śluz tego szlaku (7,5 m), znacząco różniące się od szerokości

śluz pozostałych szlaków zbioru II można przyjąć, że zasadne będzie istnienie

statków typoszeregu  SPT –3 o następujących wymiarach głównych:

- L <= 44,0 m,

- B <= 7,45 m,

- H <= 6,0 m.

i przeznaczonych do obsługi przede wszystkim szlaku S – 6.

Statki    tego   typoszeregu   mogłyby   również    obsługiwać niektóre trasy

szlaków zbioru I tj. szlaków S 5, S 6**, S 7 ,S 8.1. S9.1 oraz szlaku   S.9.2.

Ze względu na zarysowana korzystną możliwość wymienności typów

statków na szlakach turystycznych należy przyjąć, że we wszystkich proponowanych

trzech typach statków , pożądane ograniczenie ich zanurzenia  - adekwatne do

minimalnej głębokości szlaków (tab. 3.1) – powinno wynosić nie więcej niż 0,7 m.

Ograniczenie wartości zanurzenia jest również korzystne ze względu na fakt pływania

proponowanych statków ( na większości szlaków turystycznych) po  tzw. wodach

płytkich [13].

Zasadne więc jest założenie, by ich zanurzenie było trzykrotnie mniejsze od

głębokości akwenu. Wynika to z  faktu założonej prędkości pływania , której

osiągnięcie na wodach płytkich wymagałoby dodatkowej mocy napędowej,

niezbędnej do pokonania oporów ruchu odpowiadającym prędkości krytycznej.

3.3. Założenia projektowe nadbudowy statków pasażerskich

Założenia projektowe statków turystyki dziennej i wielodobowej powinny

uwzględniać kryteria bytowe pasażerów.
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Kryteria te determinowane są dostępnością powierzchni zamkniętych  i

otwartych na poszczególnych typach statków. Wymierną wartością kryterium

bytowego jest wymiar  powierzchni przypadającej na jednego pasażera.

Statek typoszeregu SPT – 1 , jako statek turystyki wielodobowej musi

dysponować następującymi zamkniętymi przestrzeniami funkcjonalnymi:

- pomieszczeniami noclegowymi pasażerów (kabinami),

- pomieszczeniami załogowymi,

- pomieszczeniami dziennymi, w tym:  jadalnią (messą) i

pomieszczeniami rekreacyjnymi.

- sterówką,

- siłownią,

- ogólno dostępnymi pomieszczeniami sanitarnymi,

- magazynem bosmańskim,

- ciągami komunikacyjnymi.

Bazę informacji o zamkniętych pomieszczeniach pasażerskich na

statkach żeglugi wielodobowej tworzą dane dotyczące „hotelowców”

zawarte w tabeli 1.9. Na jej podstawie można określić pożądaną

wartość powierzchni przypadającą na jednego pasażera oraz liczbę

członków załogi niezbędnych do obsługi  każdego z pasażerów.

Wartości  powyższych parametrów  na „hotelowcach” przedstawia

tabela 3. 5.
Tabela  3.5

Parametry statków floty „hotelowców”

Baza danych

Nazwa statku
L x B

[m²]

Liczba
pasażerów

[osób]

Liczba
załogi
[osób]

Powierzchnia
na 1

pasażera
[m²/ osobę]

Liczba załogi
na 1

 pasażera
[osób/osobę]

Swiss Pearl 2508 123 27 20,4 0,22
River Cloud 1977 88 35 25 0,39
Swiss Coral

/Saxonia
1558 88/90 21  17,3 0,23

Viking Neptune 2600 154 46 17,3 0,29
River Explorer 2850 170 . 16,78

Frederic Chopin 1577 80 . 19,7 .
A’ROSA 3571 242 50 14,7 0,21

Donau-prinzesin 3388 215 46 15,7 0,21
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Źródło: [opracowanie własne]

W/g tej tabeli, wymiar powierzchni zamkniętej przypadającej na jednego

pasażera zawarty jest w przedziale wartości od  14,7 m² do 25 m²; liczba członków

załogi obsługujących  jednego pasażera mieści się w granicach od  0,21 – 0,39.

Zakładając,  że wymiary statku  SPT – 1, przyjmują wartości :

- L = 54,0 m,

- B = 8,6 m,

to wymiar  maksymalnej  powierzchni zamkniętej usytuowanej na jednym poziomie

tego statku  wyniesie  (L x B) 481,6 m².

Biorąc pod uwagę minimum wymagań dotyczących powierzchni

przypadającej na jednego pasażera ( hotelowiec A’ROSA) , można przyjąć że

statkiem  SPT  –  1,  będzie  w  miarę wygodnie  podróżowało  32  pasażerów  a  do  ich

obsługi będzie zaokrętowanych  minimum  7 członków załogi.

Kabiny pasażerskie - tak jak na większości statków  hotelowych - mogą być

dwuosobowe ,  wyposażone w pełny węzeł sanitarny. Powierzchnia takiej kabiny nie

powinna być mniejsza niż 10,5 m²   ( River Cloud). Wobec tego, powierzchnia zajęta

przez kabiny pasażerskie wyniesie 168  m², natomiast  4 kabin  załogowych –  około

42 m²

Podstawowym pomieszczeniem dziennym na statku będzie jadalnia (messa),

która może również spełniać rolę salonu.  Z tej pierwszej funkcji tego pomieszczenia

wynika , że zaplecze kuchenne powinno się znaleźć w bezpośrednim sąsiedztwie

jadalni.  Jadalnia, pełniąc funkcję zbiorowego pomieszczenia wypoczynku dziennego

powinna dysponować przestronnością i możliwością  częściowej izolacji niewielkich

grup pasażerów. By uzyskać ten efekt, jej powierzchnię należy podzielić na 4 lub 6

osobowe loże. W przypadku lóż 4 osobowych , będzie  8 lóż pasażerskich

uzupełnionych o 2 loże załogowe. Z doświadczeń restauracji i pubów lądowych

wynika,  że  powierzchnia  jednej  loży  4  osobowej  wynosi  około  3,8  m²  a  wraz  z

powierzchnią obsługi  (przejściem )  - 6,2; m². Wynika z tego, że całkowita

powierzchnia  messy  powinna  wynosić około  62  m²,  co  stanowi  ,  że  na  1

zaokrętowaną osobę przypada  w tym pomieszczeniu  1,59 m². Wartość ta z

nadmiarem odpowiada normie ( 1,2 m²/ osobę ) przewidywanej dla świetlic i jadalni

na statkach [18].
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Wielkość pomieszczeń gospodarczych  - w tym kuchni, może zostać

obliczona   w oparciu o  wskaźniki powierzchni przypadającej na 1 osobę [18]. I tak:

– dla kuchni,  jest to 0,55 m²/osobę,

– dla magazynu prowiantowego  - 0,35 m²/osobę,

– dla kredensu (wraz z bufetem)   – 0,2 m²/osobę.

Wymienione pomieszczenia gospodarcze zajmą więc sumaryczną powierzchnię

wynoszącą około 42 m².

        Sterówka  powinna zajmować całą szerokość statku , by można z niej było

prowadzić manewry  wymagające widoczności wzdłuż burt. By umożliwić

obserwację przestrzeni za rufą,  pomieszczenie sterówki powinno wystawać ponad

górny pokład. Głębokość sterówki, umożliwiająca swobodne przemieszczanie się

obok pulpitu manewrowego powinna wynosić około 2,5 m [ rozdział 2.2. statek

„Ostróda”]. Tym samym pomieszczenie  sterówki zajmie  około 22 m².

Pomieszczenie siłowni na statkach  wymienionych w tabeli 3.5 – znacząco

większych od SPT – 1, zajmuje całą szerokość statku a jego długość wynosi od 8 - 10

m. Można więc przyjąć , że na statku turystyki wielodobowej, powierzchnia siłowni

może sięgać 69 m².

Wymienione powyżej  powierzchnie dotyczą najważniejszych i

największych. pomieszczeń zakrytych . Ich bilans , przedstawia tabela 3.6.

              Tabela 3.6

Bilans powierzchni pomieszczeń statku SPT – 1

Numer
pomieszczeń Rodzaj pomieszczenia

Wielkość powierzchni
[m²]

1 Kabiny pasażerskie 168

2 Kabiny załogi 32

3 Jadalnia – salon 62

4 Pomieszczenia gospodarcze 47

5 Sterówka 22

6 Siłownia 69

7 Ciągi komunikacyjne w tym zejściówki 69

8 Sanitariaty ogólnodostępne 6

9 Inne (magazyn bosmański) 8,5

Razem 478,5

Źródło: [opracowanie własne]
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W założeniach przyjęto, że szerokość ciągów komunikacyjnych wyniesie

1,60 m przy możliwej rozpiętości tego wymiaru w granicach 1,20 m – 1,60 m..

Wszystko co składa się na racjonalny i wygodny rozkład pomieszczeń , co

wpływa  na dobre samopoczucie pasażera, uzależnione jest od właściwego

rozwiązania przebiegu licznych funkcji bytowych. Łatwo stwierdzić, że rozwiązanie

korzystne polegające na optymalnym układzie wymagającym wielu kompromisów,

jest na statku znacznie trudniejsze niż w budownictwie lądowym.

Główną trudnością w rozplanowaniu wykorzystania powierzchni jest kształt

kadłuba statku, wynikający z dużej relacji wymiaru długości do szerokości.

Wydłużony i stosunkowo wąski a przy tym symetryczny względem osi wzdłużnej

kształt, narzuca trzy wzdłużne pasy pomieszczeń  zwane traktami [14].

Dwa z nich biegną wzdłuż burt i mają światło dzienne; trzeci biegnie

środkiem  z reguły jest węższy i ciemny.

Trakt jasny

Trakt ciemny

Trakt jasny

Rys. 3.10. ty wzdłużne statku
Źródło: [opracowanie własne na podstawie [14]

Trakty jasne są  bardziej atrakcyjne. Z reguły w tych traktach lokuje się kabiny

pasażerskie i pomieszczenia wypoczynku dziennego.

Kabiny  jako miejsca odpoczynku nocnego  powinny być sytuowane w

bezpośrednim sąsiedztwie siłowni, która (usytuowana na rufie)   będzie pracowała w

ciągu dnia. Z tego powodu miejsca wypoczynku dziennego powinny być

umieszczone  dziobowej części statku.

Propozycje lokalizacji pomieszczeń na statku typoszeregu SPT – 1,

prezentuje rysunek  3.11.
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Widok boczny

            ↓   Komunikacja zewnętrzna

      8    2      1     1      1     1      1     1     1     1    2                 4

 6         7              7              7                              3           5

     8     2      1     1      1     1      1     1     1     1    2                  4

Widok pokładu zamkniętego              ↑

Rys. 3.11. Wstępna lokalizacja pomieszczeń  na statku SPT -1 ; numeracja pomieszczeń jest zgodna z tabelą 3.6
Źródło: [opracowanie własne]
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Widok z boku: reling opuszczony

Widok z boku: reling podniesiony

                 z             z

Pokład górny: klapy (zamknięcia) zejściówek - z

Rys.3.12.  Pokład górny – otwarty - statku  SPT - 1
Źródło [opracowan  własne]
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Użytkowanie górnego pokładu otwartego ilustrowane rysunkiem 3.12, jest

warunkowane wysokością prześwitów pod mostami na odcinkach trasy.

Jeżeli prześwity nie będą wystarczające, by bezpiecznie przemieszczał się

pod  nimi  statek  wraz  z  e  stojącymi  pasażerami    tzn.  wymiar    prześwitu    będzie

mniejszy niż 5,0 m, pasażerowie będą musieli opuścić pokład otwarty a wysokość

relingu będzie musiała być zmniejszona z 1,0 m do 0,3m. W przypadku

wystarczającej wysokości prześwitów, relingi będą podniesione a pasażerowie będą

mogli korzystać z pokładu otwartego. Pokład ten powinien być wyposażony w –

również składane – siedzenia.

Komunikację z pokładem otwartym zapewnia pasażerom zejściówka

(schody) rufowa; załoga może również korzystać z zejściówki pionowej (drabiny)

prowadzącej na pokład ze sterówki.

Statki turystyki dziennej typoszeregu  SPT – 2, powinny charakteryzować

się wyposażeniem adekwatnym do potrzeb kilkugodzinnej podróży. Podstawę ich

wyposażenie    będą stanowiły   pomieszczenia   zamknięte  i  pomieszczenia otwarte.

Z założenia wartości wysokości nierozbieralnej tych statków nie będzie większa niż

3,3 m.

Statki pasażerskie turystyki dziennej z reguły przyjmują pasażerów w liczbie

odpowiedniej do wielkości powierzchni pomieszczeń a w szczególności pomieszczeń

zamkniętych.

Parametryczną charakterystykę  najczęściej eksploatowanych w Polsce

statków turystyki dziennej zawarto w tabeli  3.7.

Tabela 3.7

Parametryczna charakterystyka statków turystyki dziennej

Typ statku
L

[m]
B

[m]
Liczba

pasażerów
Liczba

pokładów
zakrytych

Ilość m²
        na
    pasażera

SJD 31,5 5,48 305 1 0,56

SJK 24,3 3,20 65 1 1,17

SP - 150 29,0 5,40 205 1 0,76

SP - 75 20,6 4,08 70 1 1,2

Odra Queen 38,2 6,50 243 1 1,02

Źródło: [opracowanie własne]
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Z powyższej charakterystyki wynika, że średnia wartość powierzchni

pomieszczeń zamkniętych przypadająca na 1 pasażera wynosi około 1,0 m².

Ponieważ w czasie kilkugodzinnego rejsu z pewnością będą spożywane

posiłki, pomieszczenia zamknięte musza tworzyć warunki tożsame z jadalnią. Stąd

proponowana liczba pasażerów na statkach   SPT – 2 może osiągnąć  132 osoby i 4

członków załogi. Liczba pasażerów statku odpowiada liczbie pasażerów 3 autobusów.

Bilans powierzchni zamkniętych na tym typoszeregu statku przedstawia

tabela  3.8

Tabela 3.8

Bilans powierzchni brutto pomieszczeń statku SPT – 2

Numer
pomieszczeń

                  Rodzaj pomieszczenia Wielkość powierzchni
[m²]

1 Salonik barowy 75,7

2 Bufet ( wraz z powierzchnią obsługi) 7,5

3 Szatnia (wraz z powierzchnią obsługii) 7,5

4 Sterówka 8,6

5 Pomieszczenia załogi 8,6

6 Siłownia 25,1

7 Ciągi komunikacyjne w tym zejściówki 21,6

8 Sanitariaty ogólnodostępne 13,5

Razem 168,1

Źródło: [opracowanie własne]

 Wśród zaproponowanych powierzchni znajduje się szatnia na odzież wierzchnią i

bagaż a także 6 sanitariatów o jednostkowych wymiarach 1,50 m x 1,50 m.

Przewiduje się,  że  salonik barowy  może być wyposażony w 22 sześcioosobowe

stoliki; każdy stolik powinien być usytuowany w trakcie jasnym (pod oknem) a

powierzchnia zajmowana przez ten stolik  wraz siedzeniami ma wymiary : 1,50 m x

1,60 m. Wzdłużne ciągi komunikacyjne mają szerokość 1,30 m a poprzeczne – 1,0 m.

Proponowany rozkład pomieszczeń na statku  SPT – 2 przedstawia rysunek

3.13. Charakteryzują go dwa zewnętrzne ciągi komunikacyjne na każdej burcie.

Natomiast sposób użytkowania i zagospodarowania otwartego  pokładu górnego jest

praktycznie tożsamy ze statkiem typoszeregu SPT - 1 co potwierdza rysunek 3.14.
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Widok z boku: reling pokładu górnego - podniesiony

          ↓        ↓

            6                8             2                              1 5       4

     7              7                                                                   7     7

  8       3                                                                    5

          ↑        ↑

Widok z góry: pomieszczenia pokładu zamkniętego

Rys. 3.13.  Koncepcja lokalizacji pomieszczeń zamkniętych na statku SPT – 2
Źródło: [opracowanie własne]

   z  z

Rys. 3.14. Widok na pokład otwarty; z - zamknięcia zejściówek pasażerskich –
dziobowej i rufowej
Źródło: [opracowanie własne]

O różnicy pomiędzy pokładem otwartym  statku turystyki wielodobowej

(STP – 1) i statku turystyki dziennej (SPT – 2)  stanowią przede wszystkim dwie

zejściówki pasażerskie – dziobowa i rufowa. Ponadto powierzchnia pokładu

otwartego na statku SPT – 1 przypadająca na 1 pasażera wynosi  około 15 m²,

natomiast na statku SPT –2 – 1,3 m². Większa powierzchnia  - w tym pierwszym

rozwiązaniu - umożliwia lokalizację na pokładzie górnym dodatkowych atrakcji

rekreacyjnych i turystycznych.



10

Statki typoszeregu SPT – 3, jako statki turystyki dziennej , przeznaczone są

głównie do obsługi tras turystycznych Wielkich Jezior Mazurskich, na których o

wysokości prześwitu pod mostami wynoszą minimum 5m.

 Znacząca szerokość statków ( 7,45 m) skłania do tego, by na tych statkach

turyści dysponowali większym komfortem powierzchni niż na statkach SPT – 2.

Postulat ten o  ogranicza  liczbę  pasażerów, która powinna   być i tak limitowana  ze

względu na czas wejścia pasażerów na statek i czas ich zejścia.

Z tabeli 3.7 charakteryzującej parametry jednostek pływających  w obsłudze

turystyki dziennej wynika, że najbardziej komfortowymi warunkami przewozu

dysponują statki typu Odra Queen i Peene Queen. Liczba metrów kwadratowych

przypadających na tych statkach na 1 pasażera osiąga wartość  1,65. Przyjęcie

wskaźnika o takiej wartości lub nawet wyższej dla statków SPT – 3 jest zasadne tym,

że długość tras turystycznych Wielkich Jezior Mazurskich może sięgać 100 km a czas

trwania  rejsu  6  –  8  godzin.  Zakłada  się więc,  że   na  omawianych  statkach  wartość

powierzchni zamkniętej przypadającej na 1 pasażera powinna wynieść minimum 2

m², co wynikowa określa liczbę pasażerów na 164 osoby. Jest ona równoważna

liczbie pasażerów 4 autobusów turystycznych. Załogę statku STP – 3 powinno

stanowić 7 osób.

Bilans powierzchni zamkniętych na  statku  SPT - 3 przedstawia tabela  3.9

Tabela 3.9

Bilans powierzchni brutto pomieszczeń statku SPT – 3

Numer
pomieszczeń

                  Rodzaj pomieszczenia Wielkość powierzchni
[m²]

1.1
        1.2

 Salonik:
- barowy ,
- widokowy

167,0

16,0

2 Bufety ( wraz z powierzchnią obsługi) 15,4

3 Szatnie (wraz z powierzchnią obsługii) 15,4

4 Pomieszczenia załogi 20,4

5 Sanitariaty 12,0

6 Siłownia 44,7

7 Ciągi komunikacyjne w tym zejściówki 34,5

               Razem 325,7

Sterówka – wyniesiona na pokład górny 16

Źródło: [opracowanie własne]
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Podstawowa powierzchnia pasażerska tworzona jest przez salonik barowy i

salonik widokowy. Przewiduje się, że w saloniku barowym usytuowanych będzie w

trzech rzędach  41 czteroosobowych stolików wraz z siedzeniami zajmującymi

powierzchnię 1,60 m x 1,20m.  Po 14 stolików będzie usytuowanych w dwóch

traktach jasnych (pod oknami) a 13 – w trakcie ciemnym.  Bezpośrednio do saloniku

barowego przylegać mają dwa stanowiska barowe. By odciążyć pasażerów od

zbędnych – na czas podróży – rzeczy, do ich dyspozycji będą dwie szatnie, w których

mogą pozostawić odzież wierzchnią i bagaż.  Do dyspozycji pasażerów będzie także 8

sanitariatów zlokalizowanych w trakcie ciemnym rufowej części statków . Trakty

jasne tej części przewidziane są do usytuowania w nich  4 jednoosobowych kabin

załogowych. Część rufową zajmuje siłownia. Wzdłużne i poprzeczne ciągi

komunikacyjne mają szerokość 1,0 m. Ciągi komunikacji zewnętrznej oraz ciągi

komunikacyjne połączone z zejściówkami pokładu górnego są zdublowane.

Proponowany rozkład pomieszczeń na statku SPT – 3 przedstawia rysunek 3.15.

Natomiast sposób użytkowania i zagospodarowania otwartego  pokładu górnego -

rysunek 3.16.

Widok z boku

      ↕               ↕

          6        4     4         3     2     7

         7                       7 7

                                                    1.1          1.2

           3      2

      ↕ ↕

Widok z góry: pomieszczenia pokładu zamkniętego

Rys. 3.15.  Koncepcja lokalizacji pomieszczeń zamkniętych na statku  SPT – 3
Źródło: [opracowanie własne]
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  T

Z     S

Widok z boku

   T             S

          Z

               Z

Widok z góry

Rys. 3.16. Widok na pokład otwarty; Z - zadaszenia zejściówek pasażerskich –
dziobowej i rufowej, S – sterówka, T – tent na wysokości sterówki
Źródło: [opracowanie własne]

Z uwagi na założoną wysokość prześwitu pod mostami, na pokładzie górnym

występuje możliwość stałej zabudowy .

Na pokładzie tym usytuowana będzie sterówka, tent osłaniający część

pokładu , zadaszenia czterech zejściówek  oraz stały reling. Na stałe na tym pokładzie

mogą być usytuowane leżaki,  siedzenia oraz stoliki dla pasażerów.
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4. UWARUNKOWANIA EKSPLOATACYJNE STATKÓW PASAŻERSKICH

4.1. Hydromechanika statków

4.1.1. Statki jednokadłubowe

Zjawiska w obszarze hydromechaniki statków  powstające w procesie ich

eksploatacji  zależne są od wymiarów statków, ich konfiguracji a także uwarunkowań

ruchu tj. prędkości ruchu i  stanu powierzchni wody.

Przytaczane w rozdziale 2 statki turystyczne , stanowiące trzon polskiej

śródlądowej floty pasażerskiej , są statkami jednokadłubowymi. Cechują je takie

parametry jak: smukłość kadłubów wyrażana stosunkiem wymiarów głównych L/B,

prędkość bezwzględna statku określana w km/h na wodzie spokojnej  oraz prędkość

względna  statku - wyznaczana liczbą Froude’a [13].

Zbiór w/w parametrów przykładowych statków turystyki dziennej

przedstawia tabela 4.1.

Tabela 4.1

Zbiór parametrów eksploatacyjnych statków turystyki dziennej

Źródło: [opracowanie własne]

Z  powyższego zbioru wartościami parametrów eksploatacyjnych wyróżnia

się statek typu SJK. Ma on dużą smukłość, relatywnie małą prędkość bezwzględną i

względną. Wynika to z faktu przystosowania tego statku do specyficznych warunków

eksploatacji występujących na kanale Ostródzko – Elbląskim

Wartości parametrów pozostałych statków są do siebie zbliżone. Przy

niewielkim ich rozrzucie (rozstępie) można przyjąć, że cechuje je stosunek L/B o

średniej wartości 5,48, średnia prędkość bezwzględna wynosząca  18,6 km/h oraz

prędkość względna  statku (liczba Froude’a)  równa 0,315.

Prędkość
Typ statku L/B km/h m/s

Liczba
Froude’a

SJD 5,7 17,0 4,7 0,32

SJK 7,6 13,2 3,7 0,24

SP - 150 5,4 18,0 5,0 0,29

SP - 75 5,04 16,5 4,6 0,32

Odra Queen 5,8 23,0 6,4 0,33
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Z  punktu widzenia klasyfikacji statków ze względu na ich prędkość

względną, rozpatrywane jednostki turystyczne należałoby traktować jako jednostki

szybkie. Wynika to z faktu  intensywnego zwiększania udziału oporu resztowego ( w

tym falowego) w oporze całkowitym , dla   liczby Froude’a  przekraczającej  wartość

0,3 [13].

Opór falowy statku (Rw) w istotny sposób  determinowany  jest wartością

przekroju poprzecznego statku (owręża) w jego zwilżonej części o czym świadczy

ogólna postać zależności [13]:

Rw = f (v , So)

gdzie: So – pole  owręża  poniżej wodnicy pływania

Z postaci tej wynika,  że dla statku o stałej wyporności i zanurzeniu, wzrost jego

długości przy jednocześnie malejącej szerokości, skutkuje zmniejszaniem

jednostkowego oporu falowego tego statku. Zmniejszenie  oporu falowego przy

zachowaniu  bezwzględnej prędkości statku, może więc nastąpić poprzez   wzrost

wartości relacji L/B.

O wpływie takiego działania na wartości  prędkości względnej a tym samym

jednostkowy opór falowy świadczą rozwiązania przyjęte dla „hotelowców”. Ich

wymiary poziome tworzą  relacje na innym – niż na statkach turystyki dziennej –

poziomie wartości. Przykłady takich działań wynikają z parametrów eksploatacyjnych

statków turystyki wielodobowej, zawarte w tabeli 4.2.

Tabela  4.2

Parametry eksploatacyjne  statków floty „hotelowców”

Prędkość
Nazwa statku L/B

km/h m/s

Liczba
Froude’a

Swiss Pearl 9,6 . . .
River Cloud 10,7 18,0 5,0 0,16
Swiss Coral
/Saxonia

8,6 . . .

Viking Neptune 10,0 21,0 5,8 0,17
River Explorer 11,0 20,0 5,6 0,16
Frederic Chopin 8,7 . . .
A’ROSA 8,6 . . .
Donau-prinzesin 7,1 . . .

Źródło: [opracowanie własne]
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Średnia wartość relacji L/B tej grupy statków wynosi 9,2 i jest o ponad 50 % wyższa

niż dla statków turystyki dziennej wykazanych w tabeli 4.1.

Prędkości względne wybranych hotelowców ( tabela 4.2) lokują je w grupie

statków o przewadze jednostkowego oporu tarcia w jednostkowym oporze

całkowitym. Wynika z tego wniosek, że przy mniejszych długościach statków i

porównywalnej (do hotelowców) szerokości ich przestrzeni pasażerskich, efekt

ograniczenia oporu falowego można uzyskać poprzez rozwiązania wielokadłubowe.

4.1.2. Statki wielokadłubowe

Dominującymi - w istniejącej praktyce -  statkami wielokadłubowymi są

statki dwu i trzy kadłubowe.

W statkach tych, poza możliwością uzyskiwania znanego efektu stateczności

poprzecznej  (rys.  4.1)  ,  można  stosować szeroką gamę rozwiązań o  dużej  i

zróżnicowanej smukłości pojedynczych kadłubów, których celem jest minimalizacja

oporu falowego ruchu.

Moment
prostujący

II

III

  I

       Kąt przechyłu

I – jednokadłubowiec

II- dwukadłubowiec

III - trzykadłubowiec

Rys. 4.1. Porównawczy wykres momentów prostujących jedno i wielokadłubowców
Źródło: [opracowanie własne na podstawie ,[10]]



16

Efekt statecznościowy szczególnie dla małych wielokadłubowych statków

pasażerskich nie jest  obojętny ze względu na fakt, że pasażer jest „ładunkiem

ruchomym” przemieszczającym się w sposób ciągły i nieskoordynowany. Może to

skutkować m.in.  kumulacją ładunku w dowolnym miejscu przestrzeni pasażerskiej

statku. Stateczność poprzeczna wielokadłubowych jednostek pływających zwiększa

więc komfort i bezpieczeństwo śródlądowych turystycznych przewozów pasażerskich

Natomiast smukłość pojedynczych kadłubów statków wielokadłubowych

będzie determinowana dwoma czynnikami:

- pożądanym odstępem między kadłubami,

- spełnieniem wymagań nośności przy ograniczonym zanurzeniu.

Istotne – z punktu widzenia odstępów pojedynczych kadłubów statków

dwukadłubowych - przedstawia  rysunek 4.2.

            B

                       b             C            b

B - szerokość całkowita kadłuba

b – szerokość pojedynczego kadłuba

C – odstęp pomiędzy kadłubami

Rys. 4.2. Parametry  konfiguracji poprzecznej jednostki dwukadłubowej
Źródło: [opracowanie własne na podstawie [13]]

Cechę tej konfiguracji wyraża również parametr c  wynikający z zależności:

c = C/2b

W praktyce [13] parametr c może przyjmować wartości z przedziału:

0,3 = < c  = < 0,9

Z punktu widzenia minimalizacji oporu falowego pożądaną wartością

parametru c jest jego wartość minimalna; z punktu widzenia dużej nośności – wartość

maksymalna.
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Przez analogię można również określić parametry charakteryzujące

jednostkę trzykadłubową, o tożsamych pojedynczych kadłubach. Parametry te

wskazano na rysunku 4.3.

            B

                       b                C          b    C                   b

B - szerokość całkowita kadłuba

b – szerokość pojedynczego kadłuba

C – odstęp pomiędzy dwoma kadłubami

Rus. 4.3. Parametry  konfiguracji poprzecznej jednostki trzykadłubowej
Źródło: [opracowanie własne ]

W tym przypadku parametr c wiążący parametry geometryczne jednostki

trzykadłubowej przyjmie również postać:

c = C/2b

a jego wartości będą zawarte w przedziale tożsamym z konfiguracja dwukadłubowa

tj.:

                                                       0,3 = < c  = < 0,9

Zasadność takiego postępowania udowadnia analiza turystycznych ( żaglowych)

rozwiązań jednostek trzykadłubowych zawarta w tabeli 4.3.
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                  Tabela 4.3

Analiza parametrów geometrycznych trzykadłubowych jednostek żaglowych

ParametryNazwa

jednostki L

[m]

B

[m]

bśr.

[m]

2b

[m]

2C

m

C

[m]

c

Herald 9,90 5,80     1,52 3,04 2,12 1,06 0,35

Lodestar 10,67 6,10 1,15 2,30 3,24 1,62 0,70

Victress 12,20 6,70 1,27 2,54 2,89 1,44 0,57

Trident 14,00 7,31 1,69 3,38 2,24 1,12 0,33

Empress 19,50 9,75 2,25 4,50 2,98 1,49 0,33

Źródło: [opracowanie własne na podstawie [10]]

Z danych przytoczonych w powyższej tabeli wynika, że w eksploatowanych

konstrukcjach trzykadłubowych parametr c przyjmuje wartości z przedziału:

0,33 = < c  = < 0,7

który mieści się w przedziale wartości tego parametru dla statków dwukadłubowych.

4.1.3. Konfiguracja kadłubów jednostek wielokadłubowych

W  konfiguracji kadłubów statków pasażerskich może być przyjmowane

jedno lub wielokadłubowe rozwiązanie.  W obu tych przypadkach nadrzędnym

kryterium  ich wyboru  jest smukłość kadłuba przy znaczącej  względnej prędkości

statku wynoszącej Fr  > 0,3, co wynika  z tendencji do zmniejszania oporu falowego.

Tak uzyskany efekt skutkuje również ograniczeniem zewnętrznego zjawiska jakim

jest falowanie generowane przez  statek będący w ruchu, oddziaływujące negatywnie

na otoczenie (brzegi akwenu, innych użytkowników drogi wodnej) szczególnie na

wąskich akwenach śródlądowych.

Smukłość kadłuba, jest podstawowym czynnikiem zmniejszającym

negatywne skutki tego zjawiska w statkach jednokadłubowych.

Natomiast w statkach wielokadłubowych istnieją dodatkowe (poza

smukłością)  możliwości redukcji dynamiki falowania, wynikające z [13]:
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-  wzajemnego usytuowania kadłubów,

-  asymetrii kształtu kadłubów na wodnicy pływania.

W statkach dwukadłubowych zastosowanie symetrycznych kadłubów nie

zmniejsza dodatkowo dynamiki falowania w sposób znaczący.. W tym przypadku

mamy do czynienia z symetrycznym – względem każdego z kadłubów- układem

rozchodzących się fal skośnych. W obszarze leżącym pomiędzy kadłubami  podlegają

one interferencji skutkującej wzrostem ich amplitudy (rys. 4.4.)

Rys. 4.4. Układ fal skośnych i poprzecznych generowanych przez ruch
dwukadłubowca o kadłubach symetrycznych
Źródło: [opracowanie własne na podstawie [13]]

Tłumienie tego falowania wynika z przeszkód na drodze rozchodzenia się fal

którymi są kadłuby statku.

Ze względu - charakteryzującą wodnice pływania - symetrię kadłubów, w

obszar międzykadłubowy kierowana jest połowa energii falowania.  Mierzalny fakt

dowodzi , że pomiędzy kadłubami zachodzi zjawisko tłumienia falowania [1]. Skłania

to do wnioskowania, że  celem zmniejszenia falowania zewnętrznego powstającego w

wyniku  ruchu statku, zasadne jest  rozwiązanie umożliwiające kierowania do obszaru

międzykadłubowego  więcej niż połowę - generowanej przez dziobową część statku

– energii falowania. Potencjalnie taka możliwość zachodzi wtedy, gdy kadłuby

dwukadłubowca są  na wodnicy pływania asymetryczne,   jak  ilustruje to  rysunek

4.5.
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Rys.4.5. Prognozowany układ fal skośnych i poprzecznych generowanych przez ruch
dwukadłubowca o kadłubach asymetrycznych
Źródło: [opracowanie własne na podstawie [13]]

Praktycznym uzasadnieniem efektywności takiego rozwiązania powinny być

pozytywne wyniki badań modelowych.

Badania doświadczalne, przeprowadzono dla dwukadłubowca o

asymetrycznym układzie kadłubów [11,13]. W ich wyniku stwierdzono [11], że opór

falowy maleje przede wszystkim  w wyniku interferencji ,  tłumiącej (zmniejszającej)

dynamikę  falowania w przestrzeni pomiędzy kadłubami.

L/2

Rys. 4.6. Dwukadłubowiec o asymetrycznym układzie kadłubów
Źródło: [opracowanie własne na podstawie [13]]

Największy efekt tj. minimum falowania i oporu falowego uzyskano w

przypadku wzajemnego przesunięcia kadłubów o połowę ich długości.
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Praktyczne zastosowanie takiego rozwiązania byłoby bardzo trudne lub

wręcz niemożliwe. Natomiast wyniki badań upoważniają do wnioskowania, że

podobny efekt można uzyskać w statkach trzykadłubowych, w których  wzajemne

przesunięcia kadłubów lub różnicowanie ich długości tworzy zróżnicowane

konfiguracje

Możliwe konfiguracje tych propozycji prezentuje rysunek 4.7.

                      A       B

                      C                     D

Rys.4.7. Konfiguracje  statków trzykadłubowych
Źródło: [opracowanie własne]

Przykładowe konfiguracje nie wyczerpują wszystkich możliwości ich

różnicowania.

Jednak ze względu na rozkład ciężarów na statku, minimalizację

przegłębienia rufowego oraz maksymalne ograniczenie oporu falowego i dynamiki

generowanych fal preferowane jest rozwiązanie oznaczone literą „A”.
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4.2. Dobór konfiguracji kadłubów; kryteria doboru.

Dobór konfiguracji kadłubów do preferowanych w rozdziale 3.3 rozwiązań

nadbudowy typoszeregów pasażerskich statków turystycznych musi uwzględniać:

- liczbę pasażerów przewidywanych do przewozu poszczególnymi typami

statków , przy ograniczonej ich długości i szerokości oraz pożądanym

ograniczeniem zanurzenia,

- ograniczenia  przekroju poprzecznego jednostek wielokadłubowych

tworzone przez parametr c determinowany parametrami składowymi

całkowitej szerokości statków tj. szerokością poszczególnych kadłubów

oraz wartością odstępu pomiędzy tymi kadłubami.

Pierwszy warunek wpływa na bezpieczeństwo konstrukcji i standard wyposażenia

statku tworząc komfort wewnętrzny [określenie autora] statku. Drugi z warunków,

wpływając na ograniczenia falowania zewnętrznego poprzez wielokadłubowość

konstrukcji  oraz na wzrost smukłości kadłubów wyrażaną stosunkiem L/b – tworzy

komfort zewnętrzny [określenie autora] ruchu statku.

Wymóg wartości wyporności statku przypadającej na jednego pasażera –

określanej jako wyporność jednostkowa – można spełnić poprzez uwzględnienie tych

wartości, charakteryzujących eksploatowane już statki z podziałem na statki turystyki

dziennej oraz turystyki wielodobowej.

Dla statków turystyki dziennej, wartości te zawiera tabela 4.4.

Tabela 4.4

Charakterystyka wypornościowa statków turystyki dziennej

Typ statku Wyporność
całkowita

[m³]

Liczba
pasażerów

[osób]

Wyporność
jednostkowa
[m³]/osobę]

SJD 165,0 305 0,55

SJK 62,2 65 0,95

SP - 150 125,0 205 0,61

SP – 75 54,0 70 0,77

Odra Queen 290,0 243 1,19

Źródło: [opracowanie własne]
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Wynika z niej, że średnia wartość wyporności jednostkowej wynosi 0,81

przy rozstępie ( rozrzucie) wynoszącym  0,65  tj. 80 % wartości średniej.  Minimalna

wartość wyporności jednostkowej stanowiącej o komforcie wewnętrznym tej

kategorii statków wynosi – 0,55.

Dla statków turystyki wielodobowej charakterystykę wypornościową

zawiera tabela 4.5.

Tabela 4.5

Charakterystyka wypornościowa statków turystyki wielodobowej

Nazwa statku Wyporność
całkowita

[m³]

Liczba
pasażerów

[osób]

Wyporność
jednostkowa
[m³]/osobę]

Swiss Pearl 1630 129 13,2

River Cloud 1482 88 16,8

Swiss Coral 860 90 9,5

Viking
Neptune

2404 150 16,0

River Explorer 2137 170 12,6

Frideric
Chopin

828 80 10,3

A’ROSA 2642 242 10,9
Donau

prinzesin
2785 215 13,0

Źródło: [opracowanie własne]

Średnia wartość wyporności jednostkowej dla tej kategorii statków wynosi

12,7.  Rozstęp, wynikający z różnicy pomiędzy wartością maksymalną (16,0) i

minimalną (9,5) wynosi 7,5 stanowiąc 59 %  wartości średniej.

Zróżnicowanie wyporności jednostkowej na tych statkach jest więc mniejsze

niż na przykładowych statkach turystyki dziennej.

W doborze konfiguracji kadłubów dla proponowanych  nadbudów statków

typoszeregów:  SP  –  T  1,  SPT  –  2,  SPT  -   3,  powinny  być uwzględnione  zarówno

uwarunkowania komfortu zewnętrznego jak i wewnętrznego.
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Uwarunkowania komfortu wewnętrznego wyrażane wartością wyporności

jednostkowej i wynikowo - zanurzenia statków, turystyki wielodobowej i dziennej

przedstawiają tabele. 4.6.1 – 4.6.3.

    Tabela 4.6.1

Charakterystyka wypornościowa statków turystyki wielodobowej typoszeregu

SPT – 1

Konfiguracja jednokadłubowa; L x B = 472,14 m²; liczba pasażerów – 32 osoby

Wyporność jednostkowa

[m³]

Wyporność całkowita

[m³]

Zanurzenie

[m]

2 64,00 0,13

4 128,00 0,27

6 192,00 0,41

8 256,00 0,54

10 320,00 0,68

12 384,00 0,81

14 448,00 0,95

16 512,00 1,08

Źródło: [opracowanie własne]

                  Tabela 4.6.2

Charakterystyka wypornościowa statków turystyki dziennej typoszeregu

 SPT – 2

Konfiguracja jednokadłubowa; L x B = 168,00 m²; liczba pasażerów – 132 osoby

Wyporność jednostkowa

[m³]

Wyporność całkowita

[m³]

Zanurzenie

[m]

0,5 66,00 0,39

1,0 132,00 0,78

1,5 198,00 1,18

2,0 264,00 1,57

Źródło: [opracowanie własne]
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    Tabela 4.6.3

Charakterystyka wypornościowa statków turystyki dziennej typoszeregu

 SPT – 3

Konfiguracja jednokadłubowa; L x B = 328,00 m²; liczba pasażerów – 164 osoby

Wyporność jednostkowa

[m³]

Wyporność całkowita

[m³]

Zanurzenie

[m]

0,5 82,00 0,25

1,0 164,00 0,50

1,5 246,00 0,75

2,0 328,00 1,00

Źródło: [opracowanie własne]

Podobne charakterystyki dla rozwiązań wielokadłubowych zawierają tabele

4.7.1 – 4.7.3 (konfiguracja dwukadłubowa) i tabele 4.8.1 – 4.8.3 (konfiguracja

trzykadłubowa), przy założeniu wartości parametru c = 0,9, minimalizującej odstęp

pomiędzy kadłubami na rzecz maksymalizacji wyporności. Wynikowo w nagłówkach

tabel podane są również szerokości pojedynczych kadłubów – b.

    Tabela 4.7.1

Charakterystyka wypornościowa statków turystyki wielodobowej typoszeregu

SPT – 1

Konfiguracja dwukadłubowa; L x B = 472,14 m²; liczba pasażerów – 32 osoby

c = 0,9; b=2,06 m

Wyporność jednostkowa

[m³]

Wyporność całkowita

[m³]

Zanurzenie

[m]

2 64,00 0,28

4 128,00 0,57

6 192,00 0,84

8 256,00 1,13

10 320,00 1,41

Źródło: [opracowanie własne]
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   Tabela 4.7.2

Charakterystyka wypornościowa statków turystyki dziennej typoszeregu

 SPT – 2

Konfiguracja dwukadłubowa; L x B = 168,00 m²; liczba pasażerów – 132 osoby

c = 0,9; b= 1,02 m

Wyporność jednostkowa
[m³]

Wyporność całkowita
[m³]

Zanurzenie
[m]

0,5 66,00 0,83
1,0 132,00 1,65
1,5 198,00 2,40
2,0 264,00 3,30

Źródło: [opracowanie własne]

   Tabela 4.7.3

Charakterystyka wypornościowa statków turystyki dziennej typoszeregu

 SPT – 3

Konfiguracja dwukadłubowa; L x B = 328,00 m²; liczba pasażerów – 164 osoby

c = 0,9; b=1,75 m

Wyporność jednostkowa
[m³]

Wyporność całkowita
[m³]

Zanurzenie
[m]

0,5 82,00 0,53
1,0 164,00 1,06
1,5 246,00 1,59
2,0 328,00 2,12

Źródło: [opracowanie własne]

    Tabela 4.8.1

Charakterystyka wypornościowa statków turystyki wielodobowej typoszeregu

SPT – 1

Konfiguracja trzykadłubowa; L x B = 472,14 m²; liczba pasażerów – 32 osoby

c = 0,9; b=1,15 m

Wyporność jednostkowa
[m³]

Wyporność całkowita
[m³]

Zanurzenie
[m]

2 64,00 0,54
4 128,00 1,02
6 192,00 1,53
8 256,00 2,05

Źródło: [opracowanie własne]
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Tabela 4.8.2

Charakterystyka wypornościowa statków turystyki dziennej typoszeregu

SPT – 2

Konfiguracja trzykadłubowa; L x B = 168,00 m²; liczba pasażerów – 132 osoby

c = 0,9; b=0,58 m

Wyporność jednostkowa

[m³]

Wyporność całkowita

[m³]

Zanurzenie

[m]

0,5 66,00 1,47

1,0 132,00 2,93

1,5 198,00 4,40

2,0 264,00 5,87

Źródło: [opracowanie własne]

                  Tabela 4.8.3

Charakterystyka wypornościowa statków turystyki dziennej typoszeregu

 SPT – 3

Konfiguracja trzykadłubowa; L x B = 328,00 m²; liczba pasażerów – 164 osoby

c = 0,9; b=1,0 m

Wyporność jednostkowa

[m³]

Wyporność całkowita

[m³]

Zanurzenie

[m]

0,5 82,00 0,94

1,0 164,00 1,88

1,5 246,00 2,94

2,0 328,00 3,77

Źródło: [opracowanie własne]

Wyniki uzyskane na drodze systematycznego doboru konfiguracji kadłubów

do preferowanych – ze względu na ich przeznaczenie i propozycję nadbudowy -

typoszeregów statków pasażerskich  stanowią podstawę do analizy prowadzącej do

wyboru konfiguracji kadłubów w oparciu o kryteria wynikające z zanurzenia  statków

i wartości wyporności jednostkowej ich poszczególnych typów.
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Analizy dokonano metodą graficzną, a jej wyniki prezentują rysunki 4.8 –

4.10.

Konfiguracja : Obszary rozwiązań:

      jednokadłubowa           1- obszar rozwiązań dopuszczalnych
                    dwukadłubowa             2- obszar rozwiązań dopuszczalnych

                    trzykadłubowa

Rys. 4.8. Zależność zanurzenia od wyporności jednostkowej statku SPT –1
Źródło:[opracowanie własne]
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Konfiguracja : Obszary rozwiązań:
      jednokadłubowa           1- obszar rozwiązań dopuszczalnych

                    dwukadłubowa             2- obszar rozwiązań dopuszczalnych
                    trzykadłubowa

Rys. 4.9. Zależność zanurzenia od wyporności jednostkowej statku SPT –2
Źródło:[opracowanie własne]

Konfiguracja : Obszary rozwiązań:
      jednokadłubowa           1- obszar rozwiązań dopuszczalnych

                    dwukadłubowa             2- obszar rozwiązań dopuszczalnych
                    trzykadłubowa

Rys. 4.10. Zależność zanurzenia od wyporności jednostkowej statku SPT –3
Źródło:[opracowanie własne]
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Na  wykresach ilustrujących  zależność pomiędzy zanurzeniem a wypornością

względną różnych konfiguracji poszczególnych typów statków, zaznaczone zostały

dwa obszary rozwiązań dopuszczalnych .

Obszar pierwszy dotyczy rozwiązań spełniających warunek minimum

komfortu wewnętrznego  (9,5 lub 0,55 m³/osobę), i pożądanego ograniczenia

zanurzenia do wartości 0,7 m.

Obszar drugi – obejmuje rozwiązania spełniające kryterium takiego samego

jak w obszarze pierwszym tj. minimum komfortu wewnętrznego  i ograniczeń

zanurzenia do 1,5 m, które może być dopuszczalne na niektórych szlakach

turystycznych.

Statek typoszeregu SPT – 1 o zanurzeniu 0,7 m może być realizowany w wersji

jednokadłubowej    o   wyporności    jednostkowej przyjmującej wartości z przedziału

<9,5 , 11,0 m³/osobę>,   tworząc typ SPT –1.1. Ten sam – pod względem nadbudowy

– statek, realizowany w wersji dwukadłubowej musiałby mieć zanurzenie w granicach

< 1,4 m, 1,5 m>  i wyporności jednostkowej od  9,5 do 10,3 m³/osobę, tworząc typ

SPT – 1.2.

Statek  typoszeregu SPT – 2 - o zanurzeniu 0,7 m może być realizowany jako

jednokadłubowy tylko dla wyporności jednostkowej o wartości 0,55  m³/osobę

tworząc typ SPT – 2.1. W wariancie dwukadłubowym jego zanurzenie mogłoby

przyjmować wartości od 0,9 m do 1,5 m a wyporność jednostkowa – wartości od 0,55

do 1,0  m³/osobę.  Statek  ten  może  również występować jako  typ  SPT –  2.3  –  mając

konfigurację trzykadłubową przy zanurzeniu 1,5 m i wyporności jednostkowej o

wartości 0,55 m³/osobę.

Również statek typoszeregu  SPT – 3 może występować w trzech

konfiguracjach. W jednokadłubowej jako SPT – 3.1, który przy zanurzeniu 0,7 m

mógłby charakteryzować się wypornością jednostkową w granicach < 0,55, 1,7

m³/osobę>. W wersji dwukadłubowej – jako SPT – 3.2.1 mógłby mieć zanurzenie w

granicach 0,7 m a jego wyporność jednostkowa wynosiłaby od 0,55 do 0,75 m³/osobę

lub przy zanurzeniu od 0,7 do 1,5 i wyporności jednostkowej przyjmującej wartości z

przedziału < 0,75, 1,4 m³/osobę>  tworzyć typ SPT – 3.2.2.  Jako trzykadłubowiec o

symbolu typu   SPT –3.3 i zanurzeniu w granicach od 1,0 do 1,5 m, mógłby posiadać

wyporność jednostkową o wartości od 0,55 – 0,75 m³/osobę.



31

Zbiorczy wynik dokonanej analizy, uwzględniający tworzone na bazie typoszeregów

– typy statków , zawarty został w tabeli 4.9

    Tabela 4.9

Charakterystyka typów statków   tworzonych z uwzględnieniem
zróżnicowanych konfiguracji kadłubów i  wymogów obszarów rozwiązań

dopuszczalnych

Wymiary statku

[m]Lp Typ statku Konfiguracja

kadłuba L  B  b T

Wyporność

jednostkowa

[m³/osobę]

L/B

lub

L/b

1 SPT–1.1 jednokadłubowa 54,9 8,6 - 0,7 9,5-11,0 6,4

2 SPT-1.2 dwukadłubowa 54,9 8,6 2,06 1,4-1,5 9,5-10,3 26,0

3 SPT-2.1 jednokadłubowa 39,1 4,3 - 0,7 0,55 9,1

4 SPT-2.2 dwukadłubowa 39,1 4,3 1,00 0,9-1,5 0,55-1,0 39,0

5 SPT-2.3 trzykadłubowa 39,1 4,3 0,58 1,5 0,55 40,0

6 SPT-3.1 jednokadłubowa 44,0 7,45 - 0,7 0,55-1,7 5,9

7 SPT-3.2.1 dwukadłubowa 44,0 7,45 1,75 0,7 0,55-0,75 25,0

8 SPT-3.2.2 dwukadłubowa 440 7,45 1,75 0,7-1,5 0,75-1,4 35,0

9 SPT-3.3 trzykadłubowa 44,0 7,45 1,00 1,0-1,5 0,55-0,75 26,0

Źródło: [opracowanie własne]

 Tabela  4.9 obrazuje sytuację ,  w której przy ustalonych wcześniej trzech

rozwiązań nadbudowy statków ( rozdział 3) zróżnicowanie konfiguracji kadłubów

przy założonych ograniczeniach ich zanurzeniu , umożliwiają utworzenie dziewięciu

typów statków pasażerskich.

Tabeli ta wykazuje również, że smukłość kadłubów mająca wpływ na

komfort zewnętrzny zmienia się znacząco przy zmianie konfiguracji z jedno na

wielokadłubową. Jednak nawet w konfiguracjach jednokadłubowych wartość relacji

L/B wskazuje na umiarkowane możliwości  ograniczenia oporu falowego i
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ograniczenia dynamiki generowanych fal poprzez smukłość przyjętych

rozwiązań.[13].

Rozszerzony zakres typów pasażerskich statków śródlądowych jest

przyczyną  weryfikacji   sposobów eksploatacji zbioru  akwenów zawartych w

rozdziale 3.2 . W oparciu o podstawowe kryterium  weryfikacji jakim jest zanurzenie

typu statku,  możliwe do zastosowania warianty wykorzystania poszczególnych

typów statków na szlakach turystycznych  zawiera tabela  4.10.

 Tabela 4.10
Możliwości wykorzystania poszczególnych typów statków na preferowanych

szlakach turystycznych

Lp Typ statku T

[m]

Symbol szlaku

1 SPT–1.1 0,7 S5, S6*, S6.1,  S7, S8.1, S9.1, S9.2

2 SPT-1.2 1,4-1,5 S5,S7, S8.1, S9.1, S9.2

3 SPT-2.1 0,7 S1, S2, S6**, S6.1,  S8.2

4 SPT-2.2 0,9-1,5 S2, S8.2

5 SPT-2.3 1,5 S2, S8.2

6 SPT-3.1 0,7 S5, S6**,S6.1, S7, S8.1, S9.1, S9.2

7 SPT-3.2.1 0,7 S5, S6**,S6.1, S7, S8.1, S9.1, S9.2

8 SPT-3.2.2 0,7-1,5 S5,  S7, S8.1, S9.1

9 SPT-3.3 1,0-1,5 S5, S7, S8.1, S9.1

    * -   S6 część szlaku pomiędzy Notecią i jez. Gopło
    ** - pozostała część szlaku S6
Źródło: [opracowanie własne]

Ze względu na nie zawsze jednoznaczną granicę zanurzenia statków ,  można

generować dalsze ich typy  przeznaczone do obsługi coraz mniejszych liczebnie

zbiorów szlaków turystycznych. Najbardziej uniwersalnymi typami statków są te,

których    zanurzenie    nie   przekracza    wartości 0,7 m.   Są   to: SPT –1.1, SPT- 2.1

SPT – 3.1 i SPT – 3.2.1 a więc przede wszystkim statki jednokadłubowe.
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ZAKOŃCZENIE

Przy doborze statku do obsługi określonego szlaku  należy uwzględniać

kryteria wyboru i ich hierarchię. Sposób postępowania uwzględniający te warunki

został przedstawiony w postaci schematu blokowego na rysunku  4.11.

                +

Czy
          zbiór szlaków                -
      został wyczerpany

   Czy
           Czy cel                        typoszereg spełnia
       turystyki spełnia           +        warunek ograniczenia         +

                                       typoszereg statków                         wymiarów  poziomych
            STP –1

            - -

   Czy
        Czy cel         +                 typoszereg spełnia           +
     turystyki spełnia         warunek ograniczenia
   typoszereg statków       wymiarów poziomych
         STP -3

           -  -

  Czy
                                typoszereg

              STP – 2              +
spełnia warunek ograniczenia
             wymiarów
                poziomych

-

Określenie  celu  (rodzaju)
turystyki

Określenie szlaku
żeglownego i ograniczeń

jego wymiarów poziomych

Zmień szlak
turystyczny

n=1

n=2

n=3

A

n=0

Zmień cel
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                    Czy
             Czy                        +           głębokość szlaku              +
               n=1       odpowiada rozwiązaniu

                      dwukadłubowemu

          -
-

   Czy
        +                głębokość szlaku            +

           Czy                       odpowiada rozwiązaniu
           n=2                            trzykadłubowemu

            - -

  Czy
             zanurzenie                  +
   dopuszczalne rozwiązania
         dwukadłubowego

 > 0,7 m

-

  A

Przyjmij rozwiązanie
      typu SPT – 1.2

Przyjmij rozwiązanie
typu SPT – 1.1

Przyjmij rozwiązanie
typu SPT – 3.3

Przyjmij rozwiązanie
typu SPT – 3.2.2

Przyjmij preferowane
rozwiązanie  typu

 SPT – 3.2.1
lub typu

SPT – 3.1

  B
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               Czy
     głębokość szlaku              +
odpowiada rozwiązaniu
     trzykadłubowemu

         -

             Czy
      głębokość szlaku             +
odpowiada rozwiązaniu
      dwukadłubowemu

       -

Rys. 4.11. Schemat postępowania przy wyborze typu statku
Źródło: [opracowanie własne]

Schemat postępowania przy wyborze typu statku  do realizacji określonego

celu turystycznego tj. uwzględnia statki:

- turystyki dziennej ,

- turystyki wielodobowej,

i możliwości ich eksploatacji na określonych szlakach turystycznych.

Hierarchia kryteriów wyboru stanowi, że poprzez priorytet rozwiązań

wielokadłubowych preferowany jest komfort zewnętrzny. W tym postępowaniu

rozwiązanie trzykadłubowe będzie bardziej preferowane niż rozwiązanie

dwukadłubowe. Zachowanie minimalnej wartości zanurzenia wybranych statków

gwarantuje minimalny poziom komfortu wewnętrznego. Komfort ten można

podwyższyć w przypadkach, gdy głębokość szlaku pozwala na wzrost zanurzenia

poza wykazaną w  tabel 4.10 jego wartość minimalną.

  B

Przyjmij rozwiązanie
typu SPT – 2..3

Przyjmij rozwiązanie
typu SPT – 2.2

Przyjmij rozwiązanie
typu SPT – 2.1
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PETRO –TRANS Sp. z o.o.

Ul. Torowa 1
70 –746 Szczecin

tel/fax (048) 091 460 71 66

Rzeczny terminal paliwowy zlokalizowany obok kolejowego mostu zwodzonego w
Podjuchach

Świadczy usługi składowania i przeładunku paliw płynnych w relacjach
obejmujących:

- autocysterny
- cysterny kolejowe
- barki zbiornikowe

PERO –TRANS zaprasza również do jachtowych stacji paliw

MARINA PORTA HOTELE

Jezioro Dąbskie Małe
Ul. Przestrzenna 7

MARINA OSiR  „WYSPIARZ”

Basen północny
Świnoujście

PORT  TRZEBIEŻ

Pirs pasażerski
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