
FALKIRK WHEEL  
 

Falkirk Wheel, którego nazwa pochodzi od pobliskiego miasta Falkirk w środkowej 
Szkocji, to obrotowa winda do przenoszenia łodzi, łącząca Kanał Forth and Clyde (56 km 
kanał łączący zatokę Firth of Forth z zat. Firth of Clyde, przekopany w centralnej Szkocji w 
1790 r) z kanałem Union. Różnica poziomów między tymi dwoma kanałami w miejscu 
zainstalowana Koła wynosi 24 m, co równoważne jest niemal wysokości ośmiopiętrowego 
budynku. Konstrukcja ta znajduje się w pobliżu Rough Castle Fort i niedaleko miejscowości 
Tamfourhill. 24 maja 2002 r. Królowa Elżbieta II otworzyła Falkirk Wheel w ramach 
obchodów Jubileuszu 50-lecia swego panowania. Otwarcie opóźniło się o miesiąc, ze 
względu na powódź spowodowaną przez wandali, którzy siłą otworzyli wrota Koła.  

Konstrukcja Falkirk Wheel 
Urządzenie zaprojektowała szkocka pracownia 
RMJM, która rozwinęła wstępne projekty Nicoll 
Russell Studios oraz inżynierów z Binnie Black and 
Veatch. Koło, którego całkowita średnica wynosi 35 
m, składa się z dwu przeciwstawnych ramion, które 
sięgają 15 m poza oś centralną i które przyjmują 
kształt dwugłowego topora mającego symbolikę 
celtycką. Dwa zestawy takich ramion w kształcie 
topora zamocowane są około 25 m od siebie do osi 
o średnicy 3,5 m. Między końcami ramion 
umieszczone są dwie ulokowane przeciwlegle 
gondole (kesony) wypełnione wodą, z których każda mieści 80 tys. galonów (302 ton) wody.     

Gondole te zawsze ważą tyle samo bez względu na to, czy przenoszą  barki kanałowe  
(o łącznej nośności 600 t) czy nie, ponieważ, zgodnie z zasadą wyporu wody Archimedesa, 
obiekty pływające wypierają swą własną wagę wody, tak więc gdy do górnej gondoli wchodzi 
łódź, wypiera ona z niej dokładnie tyle samo wody, ile sama waży i jest opuszczana do dolnego 
basenu. Dzięki temu Koło pozostaje zrównoważone i mimo jego ogromnej masy, obraca się  
o 180o w cztery minuty przy użyciu niewielkiej energii. Potrzebuje ono tylko 22,5 kW do napędu 
silników elektrycznych, które zużywają tylko 1,5 kilowatogodziny energii w czasie 4 minut, 
mniej więcej tyle ile 8 czajników zagotowujących wodę.  

Falkirk Wheel jest jedyną w świecie tego typu obrotową windą przenoszącą łodzie i uważane 
jest za inżynierski symbol Szkocji. W Wielkiej Brytanii znajduje się jeszcze jedna winda do 
przenoszenia łodzi: Anderton w Cheshire. Falkirk Wheel stanowi ulepszoną wersję windy 
Anderton i stosuje tę samą zasadę działania: dwa zrównoważone zbiorniki, z których jeden jest 
podnoszony, a drugi w tym czasie opuszczany. Jednak mechanizm obrotowy jest całkowicie 
różny od tego, który zastosowano w Kole Falkirk. 
 
Jak działa mechanizm obracający 

Koło obraca się wraz z osią podpartą przez 
łożyska obrotowe o średnicy 4 m, znajdujące się na 
końcach osi,  których zewnętrzne pierś-cienie 
zamontowane są na cokołach, które z kolei znajdują 
się na szczycie kolumny fundamentowej. Łożysko 
obrotowe znajdujące się w pomieszczeniu 
maszynowym ulokowanym na końcu osi posiada 
wewnętrzną przekładnię zębatą, która w tej 
konfiguracji działa jak pierścień obrotowy. Pierścień 
ten napędzany jest przez 10 silników hydraulicznych, 



które zamontowano na nieruchomym łożysku oraz zestaw silników, zamontowany na cokole 
podobnym do tego, jaki znajduje się na drugim końcu osi. Wały napędowe silników posiadają 
przekładnie zębate, które działają jak nieruchome zębatki planetarne i sprzęgają przekładnie 
zębate pierścieni obrotowych. Silnik elektryczny napędza pompę hydrauliczną połączoną z 
silnikami hydraulicznymi za pomocą węży. Dzięki temu układowi Koło wykonuje 1/8 obrotu na 
minutę.  

Projekt Koła w projekcie odnowienia kanałów szkockich 
Falkirk Wheel zostało skonstruowane przez firmę Butterley Engineering w Ripley, 

Derbyshire, zgodnie z planami Komisji Milenijnej związanymi z ponownym połączeniem 
kanału Forth and Clyde z kanałem Union, głównie dla celów rekreacyjnych. Oba kanały były 
wcześniej połączone ciągiem 11 śluz, ale w latach 30. XX w. zaprzestano ich użytkowania, 
zapełniono je ziemią i zabudowano.  

Komisja Milenijna zdecydowała o odnowieniu kanałów środkowej Szkocji łączących 
Glasgow z Edynburgiem. Przedstawiono projekty konstrukcji łączącej kanały, z których 
zwycięskim okazał się projekt Koła Falkirk. Tak jak wiele projektów Komisji Milenijnej 
także ten obejmuje centrum turystyczne ze sklepem, kawiarnią i powierzchnią wystawową.  

Odnowienie Kanałów Union i Forth and Clyde to największa w historii Wlk. Brytanii 
operacja tego typu. Dotyczyła ona zwłaszcza kompletnie zapuszczonego kanału Forth and 
Clyde prowadzącego z Glasgow do Forth, na którym na długości 35 mil odnowiono 39 śluz. 

W jaki sposób gondole utrzymują poziom 
Gondole muszą obracać się z tą samą prędkością co Koło, ale w przeciwnym kierunku, 

aby utrzymywać poziom i tak aby łodzie i woda nie wypadły z nich, podczas obrotu Koła. 
Końce gondoli opierają się na małych kołach, które poruszają się po wewnętrznej stronie 
otworów o średnicy 8 metrów usytuowanych na końcu ramion, co pozwala na obrót kesonów. 
Obrót sterowany jest za pomocą ciągu przekładni, na który składają się położone przemiennie 
trzy koła zębate o średnicy 8 m oraz dwie mniejsze przekładnie napinające, z których 
wszystkie mają zęby zewnętrzne. Środkowa duża przekładnia działa jako stacjonarne koło 
centralne. Jest ona zamocowana luźno na osi przy pomieszczeniu maszynowym i jest 
przymocowana do cokołu co zapobiega jej obracaniu się. Dwie małe przekładnie napinające 
zamocowano do każdego z ramion Koła przy pomieszczeniu maszynowni i działają one jak 
zębatki przekładni. W czasie gdy silniki obracają Koło, jego ramiona wychylają się,  
a przekładnie obiegowe sprzęgają koło centralne przekładni, co powoduje obrót kół 
planetarnych z większą prędkością niż 
prędkość Koła, ale w przeciwnym 
kierunku. Przekładnie planetarne 
sprzęgają duże koła zębate na końcu 
gondoli, powodując ich obrót z tą 
samą prędkością co prędkość Koła, ale 
w przeciwnym kierunku. To utrzymuje 
stabilność i poziom gondoli.  
 
Szyb dokowy 

Szyb dokowy jest zbiornikiem w 
kształcie suchego doku, odizolowa-
nego od dolnego basenu kanału za 
pomocą wrót wodoszczelnych i osuszanego przy pomocy pomp. W czasie gdy Koło obraca 
się i zatrzymuje z ramionami w pozycji pionowej łodzie mogą wejść do dolnej gondoli i z niej 
wyjść, gdy wrota są otwarte, bez zatapiania szybu dokowego. Przestrzeń pod gondolą 
pozostaje pusta. 



Gdyby nie zastosowano szybu dokowego, gondole i części zewnętrzne ramion Koła 
zanurzałyby się w wodzie, w dolnym basenie kanału, podczas obrotu Koła. To 
powodowałoby niepożądane pływanie gondoli znajdującej się niżej oraz tarcie wody 
powodujące zwiększone zapotrzebowanie na energię. 

 
Jak poprowadzono kanał przez Koło? 

Przeprowadzenie kanału Union przez Falkirk Wheel wymagało zbudowania całkowicie 
nowej sekcji kanału, prowadzącej od 
pierwotnego zakończenia w Port 
Maxwell do nowego basenu znajdującego 
się na południe od Koła.  

Poziom wody w tym basenie jest taki sam 
jak w akwedukcie w górnej sekcji Koła, 
przy czym połączenie między nimi stanowi 
150 metrowy tunel Rough Castle o prze-
kroju eliptycznym. Jest to ostatni nowo 
zbudowany tunel kanału w Wielkiej 
Brytanii od czasu przekopania kanału  
w Dudley, West Midlands.  

Woda sprowadzana jest z poziomu kanału Union do poziomu basenu za pomocą dwu śluz. 
Tunel był potrzebny ze względu na to, że kanał musiał przejść pod ciągiem Wału Antoniny 
(Antonine Wall), bez naruszenia jego pozostałości archeologicznych. W tym miejscu tunel 
przechodzi także pod drogą oraz główną linią kolejową Edynburg – Glasgow. 

 
Koszt wybudowania Koła i rejsy turystyczne 

Koszt wybudowania Falkirk Wheel wyniósł 17,5 mln funtów, a koszt całego projektu 
odnowienia połączenia kanałów środkowej Szkocji – 84,5 mln funtów (z czego 32 mln 
pochodziło ze środków Loterii Narodowej).  

Centrum turystyczne Falkirk Wheel oferuje godzinne rejsy okrężne łodzi, nazwane „the 
Falkirk Wheel Experience”, które obejmują przejście przez Koło. Rejsy zaczynają się poniżej 
Koła na kanale Forth & Clyde, po czym łodzie podnoszone są przez Koło na Union Canal 
(podróż w górę trwa 15 minut), odwiedzają przyległe obszary nad tym ostatnim kanałem, 
m.in. akwedukt oraz 150 m tunel pod Wałem Antoniny i wracają. Obecnie taki rejs łodzią 
kosztuje 8 funtów dla osób dorosłych i 4,25 funtów dla dzieci w wieku 3-15 lat (dzieci 
poniżej 3 lat podróżują bezpłatnie). Bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci) 
kosztuje 21,50 funtów. 
 
Przyszłe obrotowe windy do przenoszenia łodzi 

Podobny projekt windy łodziowej został przedstawiony dla proponowanego nowego 
kanału, który mógłby prowadzić na Marston Vale w Bedfordshire. Byłby on częścią dużego 
projektu tworzącego obszar urządzeń wypoczynku i turystyki związanego z przyszłym 
rozwojem rejonu Bedford i Milton Keynes. Urządzenie to miałoby połączyć kanał Grand 
Union w Milton Keynes z rzeką Great Ouse w Bedford.  

Zaproponowano także dalszy rozwój kanału Forth & Clyde u wejścia do rzeki Forth. 
Planuje się tam budowę dwu nowych konstrukcji wind łodzi, o kształcie głów koni i wy-
sokości ok. 34 m.  

 
Helix 
Jest to projekt, którego realizacja zakończy się w 2013 r. Zakłada rewitalizację zaniedbanego 
terenu w rejonie wschodniego końca kanału Forth and Clyde, między Falkirk i Grangemouth, 



i jego przekształcenie w kwitnący miejski obszar zieleni zwany "The Hub". Będzie on 
obejmował centrum handlowe, parkingi, oraz obszar na którym mieszkańcy będą mogli 
zbierać się i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Możliwe będzie 
uprawianie sportów wodnych na dużym zalewie, otoczonym terenami sportowymi. Obszar 
ten zwany Central Park obejmie 300 ha. Dostęp do niego zapewniony będzie poprzez sieć 
dróg rowerowych i pieszych. Najbardziej charakterystycznym obiektem będą tu 30 metrowe 
konstrukcje zwane Kelpies, przedstawiające głowy koni.  
 
Na podstawie materiałów ze stron: 
www.thefalkirkwheel.co.uk oraz en.wikipedia.org 
Zdjęcia: www.thefalkirkwheel.co.uk 
 


