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STATKI JAKO OBIEKTY TRANSPORTOWE –  

ROZWÓJ NAPĘDU GŁÓWNEGO - BEZPIECZEŃSTWO I EKOLOGIA 

 

W artykule opisano statki wodne, powietrzne i kosmiczne. Dokonano analizy różnic i podobieństw związanych z  przezna-

czeniem eksploatacyjnym statków oraz ich konstrukcją. Dokonano próby odpowiedzi na pytanie, czy nazywanie tych trzech 

środków transportu statkami jest uzasadnione. 

 

WSTĘP 

W nauce kładzie się nacisk na definiowanie zjawisk, procesów, 
pojęć. Służy to precyzowaniu myśli i używaniu jednoznacznego 
języka w wymianie myśli. Mimo to istnieją pojęcia, które łączą 
związki historyczne i wymagają doprecyzowania przymiotnikami. 
Takim pojęciem jest „statek”. Pojęciem tym określa się obiekty 
będące środkami transportu poruszającymi się w środowisku wod-
nym, przestrzeni powietrznej i przestrzeni kosmicznej. 

1. STATEK JAKO ŚRODEK TRANSPORTU 

Środki transportu nazywane w technice statkami można po-
dzielić na: 
– statki wodne (ang. vessel, ship) 
– statki powietrzne (ang. airship) 
– statki kosmiczne (ang. spacecraft) 

Do analizy podobieństw i różnic przyjęto kryteria: 
1. jaką rolę pełnią w transporcie, 
2. w jakim środowisku pracują, 
3. jak rozwijają się źródła napędu głównego, 
4. jak wpływają na środowisko, 
5. jakie zagrożenia stwarzają podczas wykonywania zadania 

eksploatacyjnego, 
6. jaki wpływ na bezpieczeństwo statku ma niezawodność napędu 

głównego, 
7. czy rozwiązania techniczne stosowane w napędach głównych 

statków jednego rodzaju są aplikowane do innych, 
8. czy można porównywać te środki transportu stosując wspólne 

kryteria. 

1.1. Statek morski 

– Największy środek transportu, za pomocą którego można prze-
transportować ilości nie spotykane w innych gałęziach transpor-
tu tj. ludzi (do ok. 9 tys.), ładunków ciekłych (do ok. 500 000 t), 
20 stopowych standardowych kontenerów do 21000 sztuk. 
Silniki główne osiagają moc 80 MW. 

 
Rys. 1. Kontenerowiec Benjamin Franklin firmy CMA CGM, może 
transportować 18000 kontenerów, długość 399,2, szerokość 54, 
nośność 185 000 t [2] 

 
– Pracuje w środowisku wodnym i powietrznym 
– Jako napęd główny są stosowane najczęściej silniki spalinowe 

tłokowe wodzikowe i bezwodzikowe, wolno, srednio i szybkoob-
rotowe, turbiny parowe i spalinowe, zasilane paliwem węglowo-
dorowym ciekłym i gazowym lub jądrowym. 

– Trwają prace nad napędami tzw. alternatywnymi jak np. napędy 
elektryczne zasilane pradem uzyskanym z ogniw fotowoltaicz-
nych, ogniwa paliwowe, wykorzystanie ciepła np. w silniku Stir-
linga, zastosowano elektroniczny rozrząd. 

– Zagrożeniem środowiska naturalnego są wielkie ilości spalin, 
generowanie wielkich ilości CO2, jak i możliwość skażenia śro-
dowiska morskiego rozlewami związków chemicznych ropopo-
chodnych. 

– Relatywnie do innych środków transportu wielkie gabaryty [1], a 
co za tym idzie bezwładność tysięcy ton stali przy nieodpowied-
nim sterowaniu stanowi ogromną siłę niszczącą i może stanowić 
zagrożenie dla otoczenia, w tym dla innych obiektów pływają-
cych lub budowli hydrotechnicznych. 

– Statek wodny jest sterowny, jeżeli porusza się z dodatnią pręd-
kością względem wody. Jeżeli nastąpi utrata napędu głównego, 
statek ustawia się burtą do fali, co przy wysokim stanie falowa-
nia prowadzi najczęściej do utraty stateczności i w konsekwencji 
do utraty pływalności. 

1.2. Statek powietrzny 

– Według definicji funkcjonalnej, statek powietrzny to urządzenie 
zdolne do unoszenia się (lotu) w atmosferze na skutek statycz-



I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

306 AUTOBUSY 12/2016 
 

nego lub aerodynamicznego oddziaływania powietrza. Dwa 
podstawowe typy statków powietrznych to aerodyny (jednostki 
cięższe od powietrza) i aerostaty (jednostki lżejsze od powie-
trza) [3] 

 
Rys. 2. Największy samolot na świecie An-225 Mriya, rozpiętość: 
88,40 m, długość: 84,00 m, wysokość 18,10 m, maksymalny tonaż 
ładunku 247 t, Silniki: 6 silników D-18T o ciągu 229,5 kN każdy . [5] 

 
Polskie prawo lotnicze wyróżnia 11 klas statków powietrznych: 
samolot, szybowiec, motoszybowiec, śmigłowiec, wiatrakowiec, 
balon, sterowiec, hybryda, spadochron ratowniczy, statek bez-
załogowy ciężki, urządzenie latające. Za statki powietrzne nie 
uznaje się urządzeń unoszących się w atmosferze na skutek 
oddziaływania powietrza odbitego od podłoża [3,4]. 

– Pracuje w przestrzeni powietrznej 
– Jako napęd główny są stosowane najczęściej silniki turboodrzu-

towe, turbośmigłowe, tłokowe, zasilane paliwem zwanym ben-
zyna lotniczą, która zawiera czteroetylek ołowiu jako dodatek 
podwyższający liczbę oktanową. 

– Trwają prace nad napędami tzw. alternatywnymi jak np. napędy 
elektryczne zasilane pradem uzyskanym z ogniw fotowoltaicz-
nych.. 

– Zagrożeniem środowiska naturalnego są duże ilości spalin, 
generowanie dużych ilości CO2, jak i możliwość skażenia śro-
dowiska niedopalonym paliwem. 

– Każda utrata nośności np. po utracie napędu głównego powo-
duje upadek na ziemię i grozi bardzo poważnymi konsekwen-
cjami. 

1.3. Statek kosmiczny 

– Statek kosmiczny –to jednostka latająca poruszająca się poza 
atmosferą Ziemi. Musi on być wyniesiony i rozpędzony do od-
powiedniej prędkości przez silniki napędowe.  
Wyróżnia się kilka rodzajów statków kosmicznych: 
– rakieta 
– wahadłowiec 
– samolot kosmiczny 
– sonda kosmiczna 
– sztuczny satelita. 
 

 
Rys. 3. Załogowy statek kosmiczny Orion Multi-Purpose Crew 
Vehicle (Orion MPCV) koncernu Lockheed Martin Corp [6] 

 
– Pracuje w przestrzeni kosmicznej, w próżni. Za granicę pomię-

dzy ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się 
umownie wysokość 80-100 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie 
umownie przebiega tzw. linia Kármána. Charakteryzuje się wy-
stępowaniem wysokiej próżni, co uniemożliwia rozchodzenie się 
w niej fal dźwiękowych. Wymiana cieplna może odbywać się tyl-
ko poprzez promieniowanie. Przestrzeń kosmiczną przenika ze 
wszystkich stron promieniowanie kosmiczne. Występuje tam 
niebezpieczne dla życia promieniowanie jonizujące – fale elek-
tromagnetyczne w zakresie promieniowania rentgenowskiego i 
promieniowania gamma oraz wysokoenergetyczne naładowane 
cząstki. W przestrzeni kosmicznej, w okolicach orbity Ziemi, cia-
ła wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
rozgrzewają się do temperatury przekraczającej 100 C, nato-
miast pozostające w cieniu oziębiają się nawet poniżej–180 C. 

–  Współczesne statki kosmiczne wynoszone są dzięki napędowi 
rakietowemu, który wytwarza siłę odrzutu. Paliwo może być cie-
kłe lub stałe. Zawiera najczęściej składniki takie jak: hydrazyna, 
kerozyna (nafta), MMH, UDMH, ciekły tlen, ciekły wodór, nad-
tlenek wodoru, kwas azotowy, borowodory i inne dodatkowe 
składniki jak np: pikrynian sodu. 
Paliwa rakietowe możemy podzielić na: 
– jednoskładnikowe 
– dwuskładnikowe 
– wieloskładnikowe 
Trwają prace nad napędami alternatywnymi jak np. napędy 
atomowe, plazmowe. 

1. Rakiety nie zanieczyszczają środowiska, jednak niektóre z nich 
są napędzane toksycznymi związkami, a większość pojazdów 
używa paliwa, które nie jest węglowo neutralne czyli wydzielają 
dwutlenek węgla. Paliwo stałe zawiera chlor w postaci nadchlo-
ranów lub innych chemikaliów, co może prowadzić do powsta-
nia miejscowych dziur ozonowych i zwiększenia promieniowania 
UV. Powrotne wejście w atmosferę pojazdu kosmicznego wy-
dziela azotany, które także mogą miejscowo wpłynąć na powło-
kę ozonową. Również metale, z których wykonane są rakiety 
mogą mieć wpływ na środowisko. 

– Każda awaria lub utrata napędu może powodować albo niedo-
tarcie na orbitę, albo uniemożliwienie powrót na Ziemię. 
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2. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY STATKAMI 

2.1. Różnice między statkami i ich eksploatacją 

Zasadnicza różnica wynika z gabarytów statków. Wiąże się to 
z koniecznością użycia jednostki napędowej o odpowiedniej mocy. 
Każdy że statków jest wykonany z innego materiału. Podyktowane 
jest to warunkami eksploatacyjnymi. Statek wodny posiada najwięk-
sze wymiary, największe zdolności przewozowe ładunku i ludzi ale 
osiąga najmniejsze prędkości. Wykonany jest najczęściej że stali 
węglowej. Wytrzymałość poszycia kadłuba powinna chronić kadłub 
przed dynamiką wzburzonego morza jak i odkształceniami kon-
strukcji statku wodnego pod wpływem falowania wody. 

Statek powietrzny, że względu na konieczność wytworzenia siły 
nośnej musi zachować odpowiednie relacje między siłą ciężarem 
statku powietrznego, nośnością płatów skrzydeł i odpowiednia mocą 
napędu do wznoszeni i utrzymania się w powietrzu. Porusza się że 
znaczną prędkością relatywnie do statku wodnego. Własności 
aerodynamiczne mają nie tylko wpływać na oszczędności paliwa, 
ale są gwarantem utrzymania się w powietrzu. Najczęściej poszycie 
statków powietrznych wykonane są z aluminium że względu na 
mały ciężar właściwy i dużą wytrzymałość. 

Statek kosmiczny jest eksploatowany w zupełnie inny sposób 
niż statek wodny i powietrzny. Jest on wynoszony z bardzo dużą 
prędkością na orbitę, gdzie krąży bez napędu lub z napędem kory-
gującym. W próżniowej, beztlenowej atmosferze jest poddawany 
promieniowaniu kosmicznemu, w tym promieniowaniu rentgenow-
skiemu. Wymusza to stosowanie specjalnych materiałów konstruk-
cyjnych zapewniających osłonę przed promieniowaniem kosmicz-
nym, przed wysokimi temperaturami (do ok. 2200 0C, szczególnie 
przy lądowaniu na powierzchni księżyca lub planet w przestrzeni 
kosmicznej jak i podczas powrotu na Ziemię podczas przechodze-
nia przez atmosferę ziemską z dużą prędkością. Podczas takiego 
przejścia statek musi wyhamować przed kontaktem z Ziemią. Po-
woduje to wydzielanie potężnych ilości ciepła. Stad pokrywanie 
poszycia statków kosmicznych np. płytkami krzemionkowymi. Mate-
riały stosowane w technologiach kosmicznych są okryte tajemnicą. 
Statek wodny jak i powietrzny przez cały czas wykonywania zadania 
eksploatacyjnego musi używać głównych silników napędowych, 
których niezawodna praca jest gwarantem bezpieczeństwa. 

2.2. Podobieństwa między statkami i ich eksploatacją 

Podobieństwem w eksploatacji opisywanych statków jest ich 
poruszanie się w przestrzeni. Trasa jest starannie wytyczona, ale 
jest niewidoczna droga, którą muszą się poruszać. Statek wodny, a 
szczególnie pływający po morzu ma opracowana trasę adekwatną 
do jego zdolności morskiej, do charakteru akwenu, do warunków 
pogodowych, do warunków ekonomicznych (np. bezpieczeństwo 
ładunku i wyznaczony czas dostawy ładunku). 

Statek powietrzny że względu na ruch powietrzny jak i ograni-
czenia prawa międzynarodowego, strefy zakazu lub podwyższone-
go ryzyka (np. strefy wojenne) może poruszać się tylko w wyzna-
czonych korytarzach. 

Trajektoria ruchu statku kosmicznego jest ściśle wytyczona i 
w trakcie lotu ulega niewielkim korektom. Podczas przemieszczania 
się statku kosmicznego bardzo świadomie wykorzystuje się siły 
grawitacji ciał niebieskich. 

Wykorzystywanie badań aerodynamicznych i hydrodynamicz-
nych ma na celu zarówno ograniczenie oporów ruchu, a co za tym 
idzie ograniczenie kosztów eksploatacyjnych (w tym zużycie pali-
wa), ochronę środowiska, ale i zmniejszenie negatywnych skutków 
oddziaływania środowiska pracy na obiekt. W przypadku statku 
wodnego ważna jest odporność podczas sztormu na uderzenia 
setek ton wody w konstrukcję statku jak i jego zdolność do prze-

trwania. Statek powietrzny przy prędkościach niezbędnych do 
utrzymania nośności jest narażony na wielkie drgania i przeciąże-
nia. 

Dla statku kosmicznego najbardziej krytyczne warunki eksploa-
tacyjne występują podczas przechodzenia przez atmosferę z 
ogromna prędkością. Podczas tych operacji wiedza o zidentyfiko-
wanych oporach jest wykorzystywana do ograniczenia wydzielane-
go ciepła jak i sterowania prędkością statku kosmicznego. 

PODSUMOWANIE 

Mimo wyraźnych różnic w zaawansowaniu technologicznym 
zarówno materiałowym jak i w innowacyjności rozwiązań technicz-
nych (najczęściej związanych z nakładami na badania jak i ceną 
materiałów i urządzeń) następuje transfer technologii. Jest to zwią-
zane z wydłużeniem przedziałów czasu między obsługowych, 
zwiększeniem niezawodności urządzeń jak i bezpieczeństwem. 

Z technologii kosmicznej adaptuje się systemy łączności i ste-
rowania. W przestrzeni kosmiczne stosuje się też najdłużej i z naj-
większym powodzeniem energię fotowoltaiczną. 

Bardzo wyraźna różnica występuje w doborze załóg tych trzech 
rodzajów statków. 

Inne są wymogi: 
– zdrowotne (np. odporność na przeciążenia, wiek), 
– wymogi wykształcenia (od kapitana i st.of.mechanika statku 

wodnego wymaga się minimalnego wykształcenia szkolnego na 
poziomie średnim, nie wymagana jest matura) 

– doboru załóg pod względem losowości tego wyboru i możliwości 
dokonywania wymian. 
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Ships as a means of transport-development of main drive-
safety and ecology 

The article describes the ships, aircraft and spacecraft. 
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attempt to answer the question whether the naming of three 

means of transport vessels is justified. 
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