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Wśród współcześnie stosowanych ruchomych zamknięć 
wodnych są takie, których zasadę człowiek wymyślił jeszcze 
w starożytności (jak zasuwy pionowe) lub w średniowieczu (jak 
wrota wsporne), ale są też rodzaje o stosunkowo niedawnym 
rodowodzie. Do tej ostatniej grupy należą wrota segmentowe. 
Już sama ich nazwa zdradza niedawny rodowód, gdyż wciąż nie 
ma co do niej zgodności. Podczas gdy w „kontynentalnej” lite-
raturze europejskiej wrota te nazywane są przeważnie segmen-
towymi, to w literaturze anglojęzycznej przeważa nazwa wrota 
radialne (radial gates) lub wrota Taintera (Tainter gates).

Tę drugą nazwę dał wrotom ich wynalazca, Jeremiah Burn-
ham Tainter, amerykański inżynier z imigracyjnych kręgów tak 
zwanych mennonitów, dość radykalnego nurtu chrześcijańskie-
go rodem z Holandii. Mennonici, jak wiadomo, mocno zapisali 
się również w historii techniki (w tym budowlanej) na polskich 
Żuławach i Ziemi Kujawskiej. Przedsiębiorstwo, w którym pra-
cował Jeremiah Tainter, potrzebowało wrót umożliwiających 
spiętrzanie wody, a następnie szybkie otwieranie, by spławić 
połączone w tratwy drewniane bale z tartaków nad rzeką Red 
Cedar w Wisconsin. Tainter zaprojektował w 1886 roku jaz 
z sześcioma wrotami, których ściany piętrzące miały przekrój 
łukowy, podparty na obu końcach promieniowymi zastrzałami 

do łożysk w środku okręgów wyznaczających łuk ścian (rys. 1). 
Obciążenia hydrostatyczne w ten sposób w całości skierowano 
do łożysk. Zaczepione przy ścianach piętrzących – a więc na 
dużym ramieniu – liny wciągarek nie „czuły” prawie wcale tych 
obciążeń, przenosząc głównie ciężar własny wrót. Rozwiązanie 
to okazało się sukcesem i pozwoliło nie tylko na szybkie otwie-
ranie wrót pod obciążeniem, ale i na ich pracę przy dowolnym 
przekroju przelewu.

Wypada zaznaczyć, że autorstwo tego wynalazku bywa 
kwestionowane. Niektórzy historycy twierdzą, że faktycznym 
wynalazcą był tu inżynier nazwiskiem Parker, który sprzedał 
swoją koncepcję Tainterowi. Inni skłaniają się przypisywać ten 
wynalazek inżynierom francuskim, którzy podobne konstruk-
cje budowali nieco wcześniej na Sekwanie i w delcie Nilu [5]. 
Skoro nie ma w tej sprawie jednomyślności, to choć nie jest to 
argument naukowy, nam jako pismu wychodzącemu w Gdańsku 
wypada – metodą festiwali Eurowizji – przyznać autorstwo Ta-
interowi przez samą sympatię do mennonitów.

Wrota segmentowe zrobiły od tego czasu dużą karierę w bu-
downictwie hydrotechnicznym. Dziś znajdują one cały szereg 
zastosowań o wiele szerszych niż spławianie drewna. Do naj-
ważniejszych z nich należą:
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 – zamknięcia jazów rzecznych z regulacją poziomu wody,
 – przelewowe zamknięcia zbiorników retencyjnych,
 – ruchome bariery morskie, sztormowe i przypływowe,
 – ruchome śródlądowe zapory przeciwpowodziowe,
 – zamknięcia śluz żeglugowych,
 – zamknięcia kanałów przelewowych w śluzach,

 – zamknięcia przelewów w elektrowniach wodnych i su-
chych dokach,

 – systemy irygacyjne na potrzeby środowiskowe i rolnictwa.

PRZEKAZ OBCIĄŻEŃ
WE WROTACH SEGMENTOWYCH

Ta duża liczba zastosowań pociągnęła za sobą zróżnico-
wanie funkcji i układów obciążeń wrót. Przedstawiony na rys. 
1 układ Taintera jest dziś jednym z wielu możliwych. Jak się 
okazało, wrota segmentowe mogą z powodzeniem przenosić 
parcie wody nie tylko od zewnętrznej (wypukłej) strony ścia-
ny piętrzącej, ale i od strony wewnętrznej (wklęsłej). Ten drugi 
układ odwraca oczywiście znaki naprężeń i reakcji od obcią-
żeń hydraulicznych – tak statycznych, jak i dynamicznych. Jest 
on szczególnie korzystny w segmentowych zasuwach kanałów 
przelewowych śluz, doków stoczniowych i sztolni elektrowni 
wodnych, gdyż stabilizuje tam siłę podnoszenia zasuwy i zapo-
biega jej niekontrolowanemu podniesieniu. Dotyczy to przede 
wszystkim obiektów o dużych różnicach poziomu wody.

Przejęcie obciążeń hydraulicznych po wewnętrznej stronie 
wrót bywa również praktykowane w jazach rzecznych. Świad-
czą o tym na przykład wytyczne administracji francuskich dróg 
wodnych VNF [17], podające także przykłady obu rozwiązań 
(rys. 2). Objętość niniejszego artykułu nie pozwala na szczegó-
łowe porównanie zalet i wad obydwu systemów. Zainteresowa-
nych czytelników autor zmuszony jest odesłać do wspomnia-
nych wyżej wytycznych. Omówienie zalet i wad tych systemów 
w zasuwach kanałów przelewowych śluz, głównie na podstawie 
doświadczeń amerykańskich, czytelnik znajdzie w niedawno 
wydanej monografii [4].

Zauważmy, że w obydwu przypadkach z rys. 2 segmento-
we ściany piętrzące są zaopatrzone w dodatkowe klapy górne 
o własnym napędzie. To dość popularne w Europie rozwiązanie 
pozwala na zastosowanie stosunkowo lekkich mechanizmów 
dokładnej regulacji poziomu krawędzi górnej wrót, a przez to 
poziomu górnej wody. Wypada jednak zaznaczyć, że jest to 
głównie podyktowane oszczędnością energii i łatwością uszczel-

Rys. 1. Wrota Taintera na rzeką Red Cedar
(na podstawie rysunku Lou i Johna Russella [9])

Rys. 2. Pozycje wrót segmentowych w jazach rzecznych według [17]
a) obciążenie od strony wypukłej, b) obciążenie od strony wklęsłej

a) b)



INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 6/2019  331

nienia nieruchomej w tym przypadku segmentowej ściany pię-
trzącej. Wrota segmentowe można bowiem skonstruować tak, 
aby precyzyjna regulacja poziomu wody miała miejsce przez 
podnoszenie i opuszczanie całej ściany piętrzącej. Inżynier ma 
wówczas do wyboru zaprojektowanie przelewu dołem, to jest 
między krawędzią dolną segmentu a progiem wrót – lub górą, 
to jest ponad krawędzią górną segmentu. Miejsce i charakter 
przelewu stają się w ten sposób odrębnym kryterium podziału 
systemów wrót segmentowych.

Najczęściej stosowane rozwiązania w tym zakresie przedsta-
wiono schematycznie na rys. 3, tym razem już tylko w przypadku 
wrót z obciążeniem od strony wypukłej segmentu. Zdjęcia z rys. 4 
przedstawiają odpowiadające tym schematom przykłady istnie-
jących konstrukcji [4]. Układy (a) i (b) z „suchą” powierzchnią 
segmentu od strony wody dolnej spotyka się na ogół częściej niż 
układy (c) i (d) z częściowo „mokrą” tą powierzchnią. Te ostat-
nie wrota zwane również zatopionymi (submerged gates) stosuje 
się zwykle w podziemnych kanałach przelewowych i w kanałach 
irygacyjnych, ale sam przypadek takiego obciążenia może także 
wystąpić we wrotach śluz, jazów rzecznych lub barier przeciw-
powodziowych. Świadczy o tym na przykład zdjęcie (b) z rys. 4 
zrobione podczas wysokiego stanu wód. Zanurzenie powierzchni 
wrót od strony wody dolnej jest istotne, gdyż zmienia ono za-
sadniczo charakter obciążeń dynamicznych generowanych przez 
przepływ. Prowadzi ono, jak wiadomo, do tworzenia się alei wi-
rowych (vortex shedding) wywołujących drgania konstrukcji. 
Innym efektem takiego zanurzenia, groźnym szczególnie na du-
żych głębokościach, może być kawitacja konstrukcji.

Wypada dodać, że rozwiązań podobnych do wyżej wspo-
mnianych może być więcej. Często spotykaną praktyką jest 
umożliwianie różnych postaci przelewu w jednej konstrukcji 
i wykorzystywanie ich zależnie od przypadku obciążeń. Cieka-
wym przykładem są tu wrota w korycie śluzy Górnego Jazu Św. 
Antoniego (Upper St. Anthony Falls) w USA, przedstawione na 
zdjęciu (d) z rys. 4. Jako pierwszy jaz na Missisipi obiekt ten musi 
przejąć cały szereg jakościowo różnych obciążeń z nieuregulowa-
nego górnego odcinka rzeki, takich jak spływ wysokich wód po-
wodziowych, pochód lodów, drzew powalonych falą powodzio-
wą itp. Same wrota segmentowe funkcjonują również jako wrota 
zastępcze śluzy w przypadku awarii lub okresowego remontu 
wrót wspornych, których dolną krawędź widać także na zdjęciu.

Aby podołać wszystkim tym zadaniom, wrota segmentowe 
Górnego Jazu Św. Antoniego mogą pracować w trzech odmien-
nych scenariuszach:

 – bez przepływu: w stanie zamkniętym przy śluzowaniu 
lub jako okresowa zapora;

 – z przepływem górą: przy spławie kry lub obieków niesio-
nych przez powódź;

 – z przepływem dołem: przy wypełnieniu komory podczas 
śluzowania lub przy szybkim zrzucie wód powodziowych.

Dwa stany obciążeń z wymienionych scenariuszy pokazano 
na zdjęciach z rys. 5. We wszystkich scenariuszach wrota seg-
mentowe mogą tu pracować tak z „suchą”, jak i z „mokrą” po-
wierzchnią segmentu od strony wody dolnej, co jeszcze bardziej 
dowodzi wszechstronności tego rodzaju zamknięć wodnych.

Rys. 3. Warianty przelewu we wrotach segmentowych [4]:
a) przelew dołem, b) przelew górą, c) przelew dołem we wrotach zatopionych, d) przelew górą we wrotach zatopionych

a) b)

c) d)
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Rys. 4. Przykłady przelewów z rys. 3
a) Jaz Winfield na rzece Kanawha, USA, b) Jaz Trews na kanale rzece Exe, Wielka Brytania, c) Jaz nr 6 na Missisipi, d) Jaz Św. Antoniego, Minneapolis

(zdjęcia: USACE i autor)

a) b)

c) d)

Rys. 5. Wrota Śluzy Jazu Św. Antoniego, Minneapolis
a) przygotowanie do spławu kry i rumowiska górą, b) zrzut wód powodziowych dołem (zdjęcia: Tim Paulus, USACE)

a) b)
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SYSTEMY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Najogólniej rzecz biorąc, wrota segmentowe składają się 
z kilku głównych elementów konstrukcyjnych (podzespołów) 
wyszczególnionych na rys. 6. Są to:

 – segmentowa ściana piętrząca (płyta i jej usztywnienia);
 – dźwigary nośne (pełnościenne lub kratowe);
 – ramiona boczne (promieniowe zastrzały i ich stężenia);
 – łożyska ramion (czopowe, tulejowe, rzadziej kuliste).

Czytelnik łatwo odnajdzie powyższe elementy już w pierw-
szych wrotach Taintera z rys. 1. Podział ten jest również przyję-
ty w zaleceniach projektowych Korpusu Inżynieryjnego Armii 
USA (USACE) [13, 14], dostępnych w Internecie. Zaleceniami 
tymi warto kierować się nie tylko dlatego, że – jak wspomniano 
– wrota segmentowe są wynalazkiem amerykańskim. Na ame-
rykańskich rzekach można także znaleźć największą liczbę tego 

rodzaju wrót na świecie, i to przenoszących różnice poziomu 
wody rzędu 20 m (na przykład 20,9 m Zapory Wanapum na rze-
ce Columbia i 18,5 m Zapory Lower Granite na rzece Snake, 
obie w stanie Washington). Ekspertyza USACE jest więc w tej 
dziedzinie oparta na olbrzymim doświadczeniu.

Zgodnie z nomenklaturą USACE ściany piętrzące zamknięć 
wodnych – w tym również wrót segmentowych – można podzie-
lić na ściany o dźwigarach poziomych (horizontally framed) lub 
pionowych (vertically framed). Dodajmy, że za oddzielne sys-
temy konstrukcyjne tych ścian wypada uznać przekroje skrzyn-
kowe, w tym także cylindry przeciwskrętne oraz tak zwane fish 
bellys, szczególnie rozpowszechnione w Europie, między inny-
mi w Polsce. Na rys. 7 przedstawiono przykładowe rozwiązania 
z tych trzech grup. Dźwigary ścian piętrzących mają w tych przy-
kładach przekroje pełnościenne. Jednak w większych obiektach 
korzystniejszy może okazać się wybór przekroju ażurowego lub 
kratownicowego. Oczywiście w przypadku przekrojów pełno-

Rys. 6. Typowe elementy wrót segmentowych (na podstawie zaleceń USACE [13])

Rys. 7. Układy konstrukcyjne ścian piętrzących
a) dźwigary poziome, b) dźwigary pionowe, c) przekrój skrzynkowy (zdjęcia: Vortex Hydra, MOW Vlaanderen, RH-DHV Hydroprojekt)

a) b) c)
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ściennych, na przykład blachownic lub profili walcowanych, 
dźwigary poziome wypada zaopatrzyć w otwory do odpowie-
trzenia przy zanurzeniu i odprowadzenia wody przy pracy nad 
powierzchnią. Przykłady z rys. 7 dowodzą także, że dźwigary 
ścian piętrzących można umieścić od strony zarówno wody wy-
sokiej, jak i wody niskiej. W obu przypadkach należy przy tym 
liczyć się z różnicami ciśnień po obydwu stronach dźwigarów 
biegnących w poprzek do kierunku przepływu.

W podobny sposób można rozróżnić układy ramion bocz-
nych, które można zaprojektować jako ramowe, kratowe lub 
nawet jednoprętowe o przekroju otwartym lub skrzynkowym. 
Tak jak w przypadku układów ścian piętrzących wybór zależy 
tu od szeregu czynników, głównie statycznych i hydraulicznych. 
Jeżeli na przykład przewiduje się jednostronny napęd wrót, to 
nie ulega wątpliwości, że należy im nadać dużą sztywność skręt-
ną, co przemawia za zastosowaniem przekrojów skrzynkowych 
lub kratownic przestrzennych. Przy doborze prętów pracujących 
w nurcie wody projektant z większą rezerwą będzie stosował 

okrągłe rury niż na przykład przekroje otwarte lub rury prosto-
kątne. Przekroje okrągłe wywołują – jak wiadomo – aleje wi-
rowe i są przez to bardziej podatne na drgania. Argument ten 
traci jednak znaczenie w przypadku barier przeciwpowodzio-
wych lub innych obiektów, w których wrota tylko sporadycznie 
i przez krótkie okresy czasu (na przykład przy zamykaniu) pra-
cują w warunkach przepływu.

Obok obciążeń hydraulicznych ze ściany piętrzącej, ciężaru 
własnego (z dodatkiem na osady, lód itp.) i sił od urządzeń na-
pędowych ramiona boczne wrót segmentowych oblicza się na 
moment od sił tarcia w łożyskach ramion. Momentu tego nie 
należy lekceważyć. Szczególnie istotny jest on w ramionach 
pracujących na ściskanie, co ma miejsce w większości wrót 
zapór i jazów rzecznych. Nawet niewielka strzałka ugięcia od 
tego momentu wprowadza mimośród siły ściskającej, który przy 
smukłych zastrzałach może doprowadzić do katastrofy. Dowio-
dła tego awaria jednego z przęseł Zapory Folsom w Kalifornii 
[15] w 1995 roku.

Rys. 8. Wrota segmentowe bariery Haringvliet w Holandii
a) widok ogólny wrót od strony morza, b) przekrój poprzeczny bariery (zdjęcie i rysunek: Rijkswaterstaat)

a) 

b) 
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Wypada dodać, że układ z dwoma ramionami bocznymi jest 
najpowszechniejszy, ale nie jedynie możliwy. Na przykład naj-
szersze na świecie wrota segmentowe bariery morskiej Harin-
gvliet w Holandii (17 przęseł o szerokości przepływu 56,5 m) 
mają również ramiona pośrednie. Rozwiązanie to przedstawio-
no ogólnie na zdjęciu (a) z rys. 8, podczas gdy szkic (b) z tego 
rysunku przedstawia przekrój poprzeczny bariery. Zwróćmy 
uwagę, że projektanci bariery zastosowali odrębne wrota seg-
mentowe w celu ochrony lądu od strony morza i utrzymania 
stałego poziomu rzeki. Wrota od strony lądu (rzeki) są przy tym 
wyższe. Wynika to stąd, że przy ekstremalnym, tak zwanym 
10-4 sztormie (raz na 10 000 lat) uderzenia fal morskich są tak 
silne, że ich całkowite przejęcie na jednej ścianie piętrzącej by-
łoby bardzo trudne. Dlatego część obciążeń od tych na uderzeń 
zdecydowano się skierować na wewnętrzne powierzchnie wrót 
od strony lądu. Również lokalne obniżenie dna od strony mo-
rza zmniejsza nieco wysokość fal [6]. Bardzo podobną logikę 
i podobne rozwiązania można również odnaleźć w barierze rze-
ki Eider w północnych Niemczech [7]. Porównanie niektórych 
danych wrót obydwu tych barier zamieszczono w tabl. 1.

ŁOŻYSKA RAMION WRÓT

Bodajże najbardziej złożonymi z wymienionych elementów 
konstrukcyjnych wrót są ... te najmniejsze, to jest łożyska ra-
mion. Dlatego poświęcamy im tu oddzielny podtytuł. Łożyska 
te mają dwie podstawowe funkcje:

 – przejęcie całości obciążeń hydraulicznych (częściowo 
też innych, jak ciężar własny, kolizje statków itp.) i prze-
kazanie ich na filary lub przęsło mostu;

 – zapewnienie możliwości obrotu wrót w celu ich otwiera-
nia, zamykania oraz kontroli przepływu.

Zadowalające spełnienie obu tych funkcji nie jest bynaj-
mniej sprawą prostą. Zauważmy, że w wielu innych rodzajach 
ruchomych zamknięć wodnych spełnianie tych funkcji powie-
rza się odrębnym elementom konstrukcyjnym. Tak na przykład 
we wrotach wspornych łożyska przenoszą zwykle tylko ciężar 
własny wrót i zapewniają ich obrót, podczas gdy obciążenia hy-
drauliczne są przenoszone przez pionowe oczepy (odbojnice). 
Podobny rozdział funkcji ma miejsce we wrotach przesuwnych, 
zasuwach pionowych itp. Rozdział taki ma głębokie uzasadnie-
nie, gdyż pozwala na przejęcie największych obciążeń – tych 
od parcia wody – na wzajemnie nieruchomych powierzchniach, 
a więc bez tarcia, ścierania i innych wynikających stąd trosk in-
żyniera. We wrotach segmentowych nie jest to praktykowane.

Łożyska ramion wrót, jak wyżej zaznaczono, dobiera się 
zwykle jako czopowe lub tulejowe łożyska liniowe, albo barył-
kowe lub ślizgowe łożyska kuliste. Wybór między tymi dwoma 
grupami łożysk zależy od czynników, takich jak:

 – Precyzja wykonawstwa i montażu stref łożyskowych:
 Przy wysokiej precyzji odchyłki kątowe są niewielkie, co 

pozwala liczyć na bardziej równomierny (bez koncentra-
cji na krawędziach) rozkład nacisków w strefach kontak-
towych łożysk liniowych.

Tabl. 1. Porównanie danych wrót segmentowych barier Haringvliet i na rzece Eider

Opis danych

Bariera Haringvliet Bariera na rz. Eider

Rok realizacji 1971 1973

Liczba podwójnych wrót segmentowych 17 5

Swobodna szerokość przepływu [m] 56,5 40,0

Promień zewnętrzny segmentu [m] 26,35 12,0

Wysokość piętrząca segmentów [m] 8,50 i 10,50 10,10 i 11,10

Łączna długość każdego segmentu [m] około 60,0 42,80

Liczba ramion każdego segmentu [m] 4 5

Oparcie ramion wrót [m] dźwigar trójkątny, beton dźwigar eliptyczny, beton

Łączny ciężar pojedyńczych wrót [kN] 5 000 2 500

Grubość blach ściany piętrzącej [mm] 12 ÷ 30 18 ÷ 25

System napędowy ramion wrót hydrauliczny, 2 × 2 siłowniki hydrauliczny, 2 × 1 siłownik

Maksymalne możliwe podniesienie [m] 11,5 6,2

Szybkość podnoszenia wrót [m/min] średnio 0,60 0,22 ÷ 0,66

Poziom dna (progu) bariery [m] -5,50 m NAP -4,60 m NN

Poziom górny filarów bariery [m] +19,00 m NAP +10,35 m NN
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 – Sztywność kątowa wrót w strefach podporowych:
 Niska sztywność daje duże ugięcia, a więc i duże kąty 

obrotu na podporach. Łożyska kuliste są bardziej przy-
stosowane do przejęcia takich kątów niż łożyska liniowe.

 – Częstotliwość ruchu i charakter obciążeń wrót:
 W rzadko zamykanych wrotach (na przykład barier prze-

ciwpowodziowych) można sobie łatwiej pozwolić na lo-
kalne przekroczenie naprężeń kontaktowych niż w często 
zamykanych wrotach (na przykład śluz żeglugowych).

 – Konstrukcja i materiał samych łożysk:
 Niektóre nowoczesne materiały (na przykład zbrojone 

żywice syntetyczne) i rozwiązania konstrukcyjne łatwiej 
tolerują odchyłki kątowe na łożyskach niż materiały 
i rozwiązania tradycyjne.

Na rys. 9 przedstawiono typowe amerykańskie rozwiązanie 
łożyska liniowego wrót [4]. Zachowano tu celowo oryginalną 
terminologię anglojęzyczną, gdyż może ona przydać się czytel-
nikom studiującym literaturę w tym języku. W tym przypadku 
można mówić o łożysku czopowym, gdyż przejmuje ono obcią-
żenia nie tylko prostopadle do osi obrotu, ale i wzdłuż tej osi, co 
widać w szczególe zamieszczonym w okręgu w lewym dolnym 
narożu rysunku.

Zwróćmy uwagę, że składowa prostopadła do osi obrotu jest 
przenoszona przez tuleję łożyska (trunnion bushing), natomiast 
składowa wzdłuż tej osi jest przenoszona przez pierścień doci-
skowy (trunnion thrust washer). Obydwa te elementy przenoszą 
także siły tarcia, a zatem muszą być wykonane z materiałów 
o korzystnych właściwościach trybologicznych, takich jak brąz 
lub niektóre materiały syntetyczne. Więcej danych na ten temat 
czytelnik znajdzie w niedawno wydanej obszernej książce auto-

ra [4] lub we wcześniejszych publikacjach, na przykład [1, 3]. 
Objętość niniejszego artykułu nie pozwala również na przedsta-
wienie szczegółów zakotwień obudów łożysk w filarach jazów 
i zapór. Także po te rozwiązania konstrukcyjne autor zmuszony 
jest odesłać czytelnika do książki [4].

Przykładem zastosowania łożysk kulistych we wrotach seg-
mentowych są oparcia ramion wrót bariery Haringvliet w Ho-
landii, przedstawionych wcześniej na rys. 8. W uzupełnieniu 
rys. 10 przedstawia typowe ułożyskowanie ramienia wrót. Zdję-
cie (a) z lewej strony rysunku daje wyobrażenie o rozmiarach 
łożysk. Ich proporcja do rozmiarów łożysk czopowych z rys. 9 
jest mniej więcej taka jak rozmiarów człowieka do czapli na kra-
wędzi zdjęcia z tego rysunku. Podobna jest proporcja obciążeń: 
łożysko z rys. 9 zaprojektowano na około 10% obciążeń łoży-
ska z rys. 10. Najistotniejszą różnicą jest jednak fakt, że łożysko 
kuliste (tu baryłkowe) umożliwia obrót oparcia we wszystkich 
płaszczyznach. Wprawdzie obecność dwóch łożysk na każdym 
ramieniu wprowadza tu ponownie pewne skrępowanie tego ob-
rotu, ale z analiz wynika, że przy wymiarach jak na rysunku 
rozwiązanie takie przynosi pożądany efekt.

Samo oparcie łożysk na filarach (rzadziej przęsłach mosto-
wych) można zaprojektować jako przenoszące głównie siły roz-
ciągające, ściskające lub ścinające. Przykłady tych rozwiązań 
czytelnik zapewne zauważył już odpowiednio na rys. 4, 8 i 5 
w tym artykule. Układ o reakcjach rozciągających jest często 
najbardziej ekonomiczny, gdyż wymaga zwykle mniej rozbudo-
wanych filarów niż układy o reakcjach ściskających lub ścinają-
cych. Większość jazów i zapór rzecznych w Europie i Ameryce 
jest właśnie tak konstruowana. Układ ten, jak już wspomniano, 
wymaga jednak dość złożonych zakotwień łożysk w betonie. 

Rys. 9. Typowe łożysko wrót segmentowych na amerykańskich jazach rzecznych (zdjęcie i rysunek: USACE)

a) 

b)
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Zakotwienia te są mniej krytyczne i o wiele prostsze w pozo-
stałych dwóch układach. Przykładami z naszego polskiego 
podwórka są tu przedstawione na rys. 11 (a, b) oparcia łożysk 
wrót segmentowych śluz Włocławek i Kościuszko na Wiśle. 
Wrota Śluzy Kościuszko pokazano tutaj w pozycji podwieszo-
nej umożliwiającej remont łożysk. Na zdjęciu (c) przedstawiono 
oparcia ramion wrót zapory Bort-les-Orgues na rzece Dordogne 
we Francji. Aby uniknąć reakcji rozciągających projektanci zde-
cydowali się tu na poszerzenie filarów i lokalne dobudowanie 
im masywnych wsporników w celu oparcia wrót. Choć estetyka 
tego rozwiązania może nasuwać zastrzeżenia, statycznie spełnia 
ono swój cel.

OBROTOWE WROTA SEGMENTOWE

Zauważmy, że przedstawione na rys. 11b segmentowe za-
mknięcie Śluzy Kościuszko pod Krakowem ma przeciwwa-
gę i może przyjmować dowolne pozycje kątowe, w tym także 
całkowite ukrycie w niszy dennej przyczółka śluzy. Rozwiąza-
nie to idzie zatem dalej niż wrota Taintera, których obrót był 
ograniczony i miał miejsce między oparciem na progu a pozy-
cją o maksymalnym kącie podniesienia. Różnica ta jest istotna, 
gdyż umożliwia między innymi zastosowanie wrót segmento-
wych w śluzach o nieograniczonym świetle żeglugi. Dlatego 

Rys. 10. Łożysko wrót segmentowych bariery Haringvliet (zdjęcie i rysunek: Rijkswaterstaat)

a) 
b)

Rys. 11. Oparcia wrót segmentowych śluz Włocławek (a) i Kościuszko (b) na Wiśle, oraz bariery Bort-les-Orgues (c) we Francji
(zdjęcia: RH-DHV Hydroprojekt i autor)

a) b) c)
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wrota takie są często klasyfikowane jako odrębny rodzaj za-
mknięć wodnych, co także zrobili autorzy monografii [4].

Najbardziej znanymi wrotami tego rodzaju są zamknięcia ba-
riery morskiej na Tamizie w Londynie. O zamknięciach tych na-
pisano już wiele, więc ograniczmy się do schematów pracy wrót 
w różnych pozycjach, jednego zdjęcia (rys. 12) i kilku porów-
nań. Nie trzeba dowodzić, że nieograniczone światło żeglugi ma 

w tym przypadku olbrzymie znaczenie ekonomiczne. Podobnie 
sprawa wygląda w o 20 lat „młodszej” barierze przeciwsztormo-
wej rzeki Ems w Niemczech przy granicy z Holandią (rys. 13). 
Te dwa obiekty sprawiły, że obrotowe wrota segmentowe nie 
tylko znajdują zaufanie projektantów barier morskich, ale też 
należą dziś do preferowanych rozwiązań w takich obiektach. 
Na poparcie tego można wymienić realizowaną obecnie budo-

Rys. 12. Obrotowe wrota segmentowe bariery morskiej na Tamizie w Londynie
a) widok z przepływającą barką, b) możliwe pozycje wrót (zdjęcie i rysunki autora)

a) 
b)

Rys. 13. Obrotowa brama segmentowa bariery morskiej na rzece Ems w Niemczech
a) widok w stanie otwartym, b) możliwe pozycje wrót (zdjęcie i rysunki autora)

a) 
b)
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wę bariery przeciwsztormowej w belgijskim porcie Nieuwpoort 
oraz działającą już Barierę Couesnon we Francji. Czytelnik ła-
two znajdzie informacje na ten temat w Internecie.

Interesujące jest porównanie głównych danych wrót seg-
mentowych barier na Tamizie i na rzece Ems (tabl. 2), przyto-
czone tu za książką [4]. Zauważmy, że rozpiętość wrót i poziom 
ich obciążeń projektowych są tu bardzo podobne. Mimo to 
łączny ciężar pojedyńczych wrót bariery na Tamizie jest znacz-
nie większy niż wrót bariery na rzece Ems. Jest to częściowo 
wynikiem niższej ściany piętrzącej (a więc i smuklejszego seg-
mentu) w barierze niemieckiej, ale także pewnej optymalizacji 
systemu balastowania wrót. Wrota londyńskie zaopatrzone są 
w stałe przeciwwagi w tarczach ramion bocznych, podczas gdy 
równoważenie ciężaru wrót niemieckich odbywa się wyłącznie 
przy użyciu wody balastowej i ma miejsce nie tylko w komorach 
przekroju segmentu, ale i w samych tarczach.

Ta i inne różnice (jak na przykład pojedyncze cylindry napę-
dów ramion wrót na rzece Ems) wskazują, że technika nie powie-
działa jeszcze ostatniego słowa o obrotowych wrotach segmen-
towych, i że ten rodzaj zamknięć ma wciąż przed sobą znaczne 
perspektywy rozwojowe. Wniosek ten jest szczególnie znamien-

ny w odniesieniu do ruchomych barier morskich, w dziedzinie 
których wrota segmentowe – także te nieobrotowe – i tak zaj-
mują ważne miejsce. Mapka na rys. 14 przedstawia lokalizację 
głównych (nie wszystkich) europejskich barier przeciwsztormo-
wych w tak zwanym „lejku” Morza Północnego. To holenderskie 
określenie bierze się stąd, że długotrwałe sztormy z kierunków 
północnych mają zwyczaj wpędzać masy wodne w róg między 
wyspami brytyjskimi a północnym wybrzeżem kontynentalnej 
Europy. Wąskość Kanału La Manche nie pozwala na odpowied-
nio szybkie odprowadzenie tych wód, co prowadziło w przeszło-
ści do katastrofalnych powodzi. Ostatnia z nich miała miejsce 
w lutym 1953 roku. Jak wynika z rys. 14 nauczkę wyciągnięto 
i na mapce roi się w tym rejonie od barier morskich, znaczną 
część których stanowią bariery z wrotami segmentowymi.

Jak jednak widać na rys. 11b, bariery przeciwsztormowe nie 
są jedynym polem zastosowań obrotowych wrót segmentowych. 
Co więcej, z badań autora wynika, że wrota te zastosowano po 
raz pierwszy właśnie jako zamknięcia śluzy żeglugowej [4]. 
Miało to miejsce we wczesnych latach pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku w Śluzie Würzburg na rzece Main w Niemczech [11]. Od 
tego czasu wrota takie zdobyły sobie uznanie szczególnie jako 

Tabl. 2. Porównanie danych wrót segmentowych barier na Tamizie i na rzece Ems [4]

Opis danych

Bariera na Tamizie Bariera na rzece Ems

Rok realizacji 1982 2002

Liczba obrotowych wrót segmentowych 4 1

Swobodna szerokość przepływu [m] 61,0 60,0

Średnica tarcz ramion [m] 24,4 24,0

Grubość tarcz ramion [m] 1,50 1,50

Wysokość ściany piętrzącej [m] 20,1 17,7

Maksymalna grubość ściany (segmentu) [m] 5,3 3,9

Łączny ciężar pojedyńczych wrót [kN]
Ciężar ściany segmentowej [kN]
Ciężar tarcz ramion [kN]
Przeciwwaga w tarczach [kN]

36 300
14 700

2 × 2 100
2 × 8 700

13 670
8 410

2 × 2 630
——

Balast wodny, łącznie [m3]
Balast wodny w ścianie [m3]
Balast wodny w tarczach ramion [m3]

około 4 000
około 4 000

——

2 880
2 400

2 × 240

Grubość blach ściany piętrzącej [mm] 20 ÷ 50 15 ÷ 70

System napędowy tarczy ramienia hydrauliczny, 2 × 2 siłowniki hydrauliczny, 2 × 1 siłownik

Maksymalna wysokość fali powodziowej [m] +6,90 m +6,60 m

Poziom dna (progu) bariery [m] -9,25 m -9,00 m
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zamknięcia śluz w ich górnych przyczółkach. Przyczyną tego 
jest fakt, że dno w tych przyczółkach leży często wyżej, a więc 
i denną niszę wrót można wykonać na wyższym poziomie niż 
w przyczółkach dolnych, co skraca długość ramion wrót, a przez 
to i całej konstrukcji śluzy. Mniejsze są również wtedy obciąże-
nia i wymagane zasięgi pracy urządzeń napędowych. Typowym 

rozwiązaniem na wielu niemieckich śluzach jest układ z wrotami 
segmentowymi w przyczółku górnym (rys. 15) i wrotami wspor-
nymi w przyczółku dolnym. Podobne preferencje obserwuje się 
coraz częściej w innych krajach, w tym w Polsce i w Holandii. 
Realizowanym obecnie obiektem o tym układzie w Holandii jest 
nowa Śluza Eefde na Kanale Twente.

Rys. 14. Najważniejsze bariery morskie Morza Północnego (mapka autora)

Rys. 15. Obrotowe wrota segmentowe śluz niemieckich
a) Śluza Lisdorf na rzece Saar, b) pierwszy montaż wrót Śluzy Würzburg na rzece Main (zdjęcia: BAW Karlsruhe)

a) 

b)
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Bardzo istotną zaletą wrót segmentowych (tak obrotowych, 
jak i o ograniczonym kącie pracy) jako zamknięć śluz jest fakt, 
że mogą one pracować w warunkach przepływu. Eliminuje to 
konieczność budowy specjalnych kanałów przelewowych lub 
otworów we wrotach wraz z zasuwami do podnoszenia i obni-
żania poziomu wody w komorze śluzy. Zadanie to spełnia pod-
niesienie (rzadziej obniżenie) samych wrót. Ważne jest jednak 
przy tym, aby zapobiec pobudzeniu drgań konstrukcji. Jak wia-
domo, wąskie przekroje przepływu – przy stosunkowo szero-
kich krawędziach wrót – zwiększają ryzyko takich drgań [10]. 
Typowym rozwiązaniem problemu jest „zaostrzenie” krawędzi 
dolnej na przykład przez miejscowe odwrócenie krzywizny seg-
mentu, tak jak to zrobiono we wrotach ze zdjęcia (a) na rys. 15.

Jak każde rozwiązanie techniczne, zastosowanie wrót seg-
mentowych w śluzach żeglugowych ma także kilka wad. Jedną 
z nich jest niewidoczność ściany piętrzącej w pozycji zanurzo-
nej. Zwiększa to (szczególnie w okresach intensywnej żeglu-
gi) prawdopodobieństwo kolizji z taborem pływającym przy 
podnoszeniu wrót. Śluzy żeglugowe z wrotami segmentowymi 
wymagają zatem większej dyscypliny tak od ich personelu, jak 
i użytkowników.

NAPĘDY WRÓT SEGMENTOWYCH

Kwestia napędów zamknięć wodnych należy raczej do dzie-
dziny inżynierii mechanicznej niż lądowej i wodnej, ale podejmo-
wane w tej kwestii decyzje mają tak istotne skutki w pracy samych 
wrót, że nie sposób ich tu całkowicie pominąć. Poniższe uwagi 
mają więc na celu jedynie ogólne omówienie rodzajów i układów 
napędów oraz ich połączeń z konstrukcją wrót segmentowych, 
nie zaś przedstawienie zasad projektowania tych napędów.

Najogólniej ujmując, napędy wrót segmentowych można 
podzielić na:

 – ręczne (zwykle z użyciem wciągarek, przekładni, śli-
macznic itp.),

 – elektro-mechaniczne (linowe, zębatkowe, ślimakowe 
i inne),

 – hydrauliczne (cylindry olejowe, silniki hydrauliczne),
 – automatyczne (poruszane energią różnic poziomów 

wody i pływaków).
Tę ostatnią grupę pominiemy, choć ma ona swoich entuzja-

stów, między innymi w Wielkiej Brytanii. Można jej również 
przypisać pewne zalety ekologiczne. Kilka rozwiązań z tej gru-
py czytelnik znajdzie na przykład w książce Lewina [8].

Napędy ręczne mają siłą rzeczy zastosowanie ograniczone. 
Spotyka się je przy niewielkich wrotach segmentowych, takich 
jak zawory otworów lub kanałów przelewowych w śluzach, za-
mknięcia kanałów irygacyjnych itp., oraz jako napędy awaryjne. 
W tym drugim przypadku redukcję wymaganej siły napędu do 
poziomu sił człowieka osiąga się przez zastosowanie dźwigni, 
przekładni itp. – oczywiście kosztem znacznego wydłużenia 
czasu podnoszenia i opuszczania wrót. Przykładem mogą tu 
być segmentowe zasuwy otworów przelewowych we wrotach 
wspornych polskiej Śluzy Rudziniec w Kanale Gliwickim. Na 
zdjęciu z remontu tego obiektu (rys. 16) nie dokończono jesz-
cze montażu elektro-mechanicznych napędów tych zasuw, ale 
– jak widać na lewym skrzydle wrót – awaryjny napęd ręczny 
już działa.

Napędy elektro-mechaniczne (lub w skrócie „mechanicz-
ne”) należą – obok ręcznych – do najstarszych napędów wrót 
segmentowych. W minionym półwieczu ustępowały one nie-
co miejsca napędom hydraulicznym, jednak w ostatnich latach 
tendencja ta jak gdyby osłabła, a nawet obserwuje się pewien 
nawrót do napędów elektro-mechanicznych. Przyczyną tego są 
z jednej strony wciąż nie do końca rozwiązane kwestie szczel-
ności hydraulicznych siłowników olejowych i związane z tym 
ryzyko zanieczyszczenia środowiska, a z drugiej strony pewien 
postęp (głównie materiałowy) w technologii napędów mecha-
nicznych.

Zdjęcia z rys. 17 przedstawiają przykłady zastosowań czte-
rech najpopularniejszych rodzajów napędów elektro-mecha-
nicznych we wrotach segmentowych: linowego, łańcuchowego, 
zębatkowego i ślimakowego. Dwa pierwsze (napęd linowy i łań-
cuchowy), choć reprezentują najdłużej stosowane technologie, 

Rys. 16. Śluza Rudziniec – ręczny napęd zasuw segmentowych (zdjęcie: infogliwice.pl)
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nadal wymagają niestety znacznych nakładów w sferze utrzy-
mania. Wynika to głównie z dużego ryzyka korozji i ścieralności 
w trudnych do kontroli warunkach pracy stalowych lin i łańcu-
chów. Zwróćmy uwagę, że przy ciężkich wrotach liny (czasem 
również łańcuchy) korzystnie jest prowadzić kilkakrotnie na 
każdym zawiesiu, co – np. przy użyciu wielokrążków – redu-
kuje obciążenia lin zwiększając przy tym elastyczność zawiesi. 
Szczegółowe wskazówki co do doboru i utrzymania napędów 
linowych i łańcuchowych, wraz z szeregiem przykładów, czy-
telnik znajdzie w książce [4].

Napędy zębatkowe mogą składać się z toru zębatego na ra-
mieniu wrót i tak zwanego zębnika na osi z maszynowni, tak 
jak w Śluzie Smolice na Wiśle pod Oświęcimiem na rys. 17c, 
ale mogą też one mieć szereg innych postaci. I tu przedmiotem 
troski jest narażenie zębatki na wpływy atmosferyczne, zanie-
czyszczenia, lód, rumowisko niesione przez wodę itp. Tak tor, 
jak i zębnik, wymagają ponadto smarowania, co prowadzi do 
potencjalnych zanieczyszczeń środowiska. Jednym ze sposo-
bów przeciwdziałania temu jest stosowanie tak zwanych śro-
dowiskowo akceptowalnych smarów i olejów (environmentally 
acceptable lubricants,. EAL), określonych na przykład w prze-
pisach [16] amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, EPA, 

których omówienie czytelnik również znajdzie w książce [4]. 
Napędem zębnika może być silnik elektryczny (oczywiście 
z odpowiednią przekładnią) lub silnik hydrauliczny.

Rys. 17d niektórym czytelnikom może skojarzyć się z wrota-
mi o napędzie hydraulicznym, co byłoby błędem. Przedstawione 
tu napędy wrót to tak zwane siłowniki elektryczne (w książce [4] 
zwane mechanical cylinders), oparte na ślimacznicy poruszanej 
silnikiem elektrycznym i nie wymagające oleju w cylindrach. 
W ostatnich latach obserwuje się znaczny postęp w rozwoju 
tego rodzaju urządzeń, tak pod względem jakości, jak i osiąga-
nych sił napędów. Pokazane tu siłowniki pracują na zbiorniku 
kaukaskiej Hydroelektrowni Ezminskaja w Rosji, mają skok 
8000 mm i każdy z nich dostarcza siłę podnoszenia 1600 kN 
[12]. Parametrów takich nie powstydziłyby się również potężne 
olejowe siłowniki hydrauliczne. Rozwiązanie to jest nie tylko 
„czystsze” ekologicznie, ale też zupełnie nie wymaga maszy-
nowni, gdyż silniki elektryczne i ich przekładnie umieszczone 
są bezpośrednio na cylindrach siłowników. Nic dziwnego, że 
szereg nowych lub modernizowanych zamknięć wodnych, na 
przykład w Niemczech, wyposażanych jest ostatnio w takie na-
pędy.

Rys. 17. Przykłady połączeń napędów mechanicznych wrót segmentowych
a) zawiesie linowe, b) zawiesie łańcuchowe, c) napęd zębatkowy, d) napęd ślimakowy (zdjęcia: USACE, autor i PTG Moskwa)

a) b)

c) d)
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Napędy hydrauliczne składają się z agregatu (zbiornik ole-
jowy, pompa, silnik i urządzenia kontrolne) i siłowników. Agre-
gat znajduje się zwykle w maszynowni lub pomieszczeniu na 
przyczółku obiektu; siłowniki są zaczepione do wrót. Zaczepie-
nie to może być bezpośrednie (do segmentowej ściany piętrzą-
cej lub jej ramion) albo pośrednie (do wysięgników, wahaczy, 
oparć ślizgowych itp.). Pięknym przykładem pierwszego z tych 
rozwiązań jest zaczepienie siłowników wrót bariery Couesnon 
w Bretanii, przedstawione na rys. 18a. Wrota te nie bez przyczy-
ny zasłużyły sobie na szczególną uwagę architekta. Przy ujściu 
rzeki Couesnon leży bowiem słynny klasztor na wyspie Mont-
-Saint-Michel, dostępny tylko przy odpływach morza.

Na rys. 18b przedstawiono pośrednie zaczepienie jednego 
z segmentów holenderskiej bariery Haringvliet, prezentowanej 
wcześniej na rys. 8. Samych siłowników (podwójnych, jak wy-
nika z tabl. 1) tu nie widać, gdyż są one schowane w maszynowni 
wewnątrz filara. Element, którego ucho widzimy w niszy filara, 
to wahacz łączący trójkątną dźwignię wrót z tymi siłownikami. 
Drugi koniec wahacza jest podparty ślizgowo w maszynowni. 
Zauważmy, że ten dość skomplikowany układ reprezentuje logi-
kę z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłe-
go wieku, gdy technika napędów hydraulicznych była jeszcze 
słabiej rozwinięta. Przy ekstremalnej fali powodziowej wyma-
gana siła podnoszenia i opuszczania segmentu wynosi tu około 
4 000 kN na każdym z dwóch urządzeń napędowych. Dlatego 
projektanci zdecydowali się rozłożyć tę siłę na dwa siłowniki, 
co daje w sumie 4 siłowniki na każdych wrotach.

W mniejszych wrotach segmentowych ich podnoszenie od-
bywa się za pomocą pojedynczych siłowników. Na przykład 
większość wrót na amerykańskich zaporach i jazach ma poje-
dyncze, odpowiednio zsynchronizowane siłowniki hydraulicz-
ne na obu końcach. Synchronizacja ich ruchu jest oczywiście 
przedmiotem szczególnej troski, gdyż jej awaria prowadziłaby 
do przeciążeń i skręcania ściany piętrzącej. Odbywa się ona 
zwykle elektrycznie, w myśl zasady, że siłownik na drugim 
końcu „kopiuje” ruchy siłownika sterowanego bezpośrednio. 
W jeszcze mniejszych wrotach skręcanie ścian piętrzących 
można jednak dopuścić. Bywa to na przykład praktykowane 

w małych jazach i zaporach kanałów irygacyjnych z wrotami 
poruszanymi tylko jednym siłownikiem zaczepionym w środku 
rozpiętości (na przykład do pomostu) lub na jednym z końców 
wrót. Jednostronny napęd jest również możliwy we wrotach 
większych, lecz zaopatrzonych w przeciwwagi redukujące mo-
ment skręcający. Podobne rozwiązania stosuje się zresztą także 
przy napędach mechanicznych, czego przykładem są wrota seg-
mentowe na rys. 17c.

UWAGI KOŃCOWE

Ten zwięzły przegląd układów, rozwiązań konstrukcyjnych 
i zrealizowanych przykładów wrót segmentowych nie wyczer-
puje oczywiście tematu. Dowodzi on jednak, że ten rodzaj ru-
chomych zamknięć wodnych oferuje wiele możliwości i jest 
konkurencyjny na szeregu polach zastosowań objętych działal-
nością budownictwa hydrotechnicznego. Czytelnik bez trudu 
znajdzie w tym przeglądzie przykłady wszystkich ośmiu głów-
nych zastosowań wymienionych we wstępie do niniejszego ar-
tykułu. Eksploatacja tych i innych obiektów dobitnie wykazała, 
że wybór wrót segmentowych był w nich prawidłowy.

Jednocześnie istnieją powody, by przypuszczać, że przy-
szłość jeszcze bardziej uwypukli zalety tych wrót i umocni ich 
pozycję wśród inwestorów i projektantów. Na przykład pra-
ca w warunkach przepływu i różne możliwości kontroli tego 
przepływu to bardzo cenne zalety także pod względem ekolo-
gicznym i w świetle przewidywanych skutków zmian klimatu. 
Zalety te będą więc mieć w przyszłości coraz większą wagę. 
Dowodem tego może być projekt wrót segmentowych bariery 
morskiej miasta Can Tho w Delcie Mekongu, w którym autor 
niniejszego artykułu pełni rolę doradcy [2].

Z drugiej strony wykazana tu różnorodność rozwiązań przy 
stosunkowo krótkiej historii wrót segmentowych świadczy 
o tym, że koncepcja ta ma jeszcze przed sobą możliwości roz-
woju. Technologia i technika nie powiedziały jeszcze w tej mie-
rze ostatniego słowa, i wybór takich wrót w konkretnym projek-
cie otwiera możliwości przyszłych ulepszeń. Wydaje się, że ten 

Rys. 18. Napęd hydrauliczny zaczepiony bezpośrednio i pośrednio
a) bariera Couesnon we Francji; b) bariera Haringvliet w Holandii (zdjęcia: P. Le Delliou, CFRB i autor)
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argument może być szczególnie interesujący w krajach o – jak 
Polska – stosunkowo dużych potrzebach nowych inwestycji hy-
drotechnicznych, a więc i o dużej swobodzie decyzji przy wybo-
rze rodzaju ruchomych zamknięć wodnych.
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