
Lekcja III dla modelarzy zaawansowanych 

Kotwica – co to jest i do czego służy 
 

Kotwicę możemy w najprostszy sposób zdefiniować jako podstawowy element 

wyposażenia jednostki pływającej służący do unieruchomienia jej na wodzie poprzez zaczepienie 

o dno. Może ona również służyć do hamowania oraz wykonywania manewrów. Kotwica i inne 

systemy cumownicze wchodzi w skład wyposażenia pokładowego statków i okrętów. 

Gdy tylko człowiek zaczął poruszać się po wodach jakimkolwiek urządzeniem do 

pływania, zawsze pojawiał się problem wyhamowania i zatrzymania statków - zwłaszcza 

płynących w dół rzek - zarówno na postój czy koniec rejsu jak i w celu uniknięcia 

niebezpieczeństwa. Małe łodzie i tratwy nie stwarzały większych problemów: można było na czas 

postoju oprzeć się nimi o ląd i przywiązać liną do kamienia, drzewa czy innego stałego i 

wytrzymałego punktu zaczepienia. Większe i załadowane głębiej jednostki musiały użyć czegoś 

innego do utrzymania ich w miejscu - zwłaszcza na wodach płynących i niespokojnych. Konieczne 

było wynalezienie kotwicy, czyli ciężarka bądź też przyrządu wbijającego się mocno w dno i 

utrzymującego statek w miejscu.  

Pierwsze kotwice pokazane na rycinie poniżej nie były skomplikowanym tworem: często 

był to opleciony powrozem duży kamień, który wyrzucony za burtę utrzymywał łódź czy tratwę 

w miejscu. Stopniowo jednak kotwice zaczęły przybierać różne formy a co za tym idzie - zaczęły 

coraz skuteczniej spełniać rolę, do której zostały przeznaczone. 

 

  



Powiedzmy teraz trochę o budowie klasycznej kotwicy. Przedstawimy to na przykładzie 

dwóch kotwic admiralicji i czterołapowej pokazanych na rysunku poniżej. Najczęściej wykonana 

jest z metalu i składa się z następujących elementów: 

a) Pierścienia na łańcuch lub linę, 

b) Trzpienia ułatwiającego zagłębianie łapy, 

c) Trzonu kotwicy, 

d) Pazura (pazurów), 

e) Pierścień do zrywki, 

f) Łapa (łapy), 

g) Stopy. 

 

Elementy składowe kotwicy. 

Na rzekach najczęściej stosowana była (i jest po dziś dzień) kotwica czterołapowa. Kotwica 

ta pewnie i szybko zagłębia się w dno i bardzo mocno trzyma. Czasem od razu złapie tak mocno, 

że może nawet dojść do zerwania liny lub łańcucha kotwicznego. Z tego względu do jej 

podniesienia z dna konieczna jest tzw. boberlina (zrywka) przymocowana do jednej z łap i 

wyrywająca kotwicę z dna, gdyż niemal niemożliwe jest wyciągnięcie tej kotwicy za łańcuch 

kotwiczny. Zarzucone (a zwłaszcza zerwane) kotwice czterołapowe stanowią niebezpieczną 

przeszkodę dla innych statków. Przy tych kotwicach istniał wymóg przyczepiania bojki (boberka) 

oznaczającej miejsce jej zalegania na dnie.  

 



Zasada zaczepiania się kotwicy o dno po jej rzuceniu pokazuje rysunek poniżej. 

 

 



W ciągu wieków kotwice przechodziły ewolucje i przybierały różne postacie. Obecnie jest 

dużo rodzajów i odmian kotwic różniących się przeznaczeniem i budową, a w szczególności 

sposobem wbijania się łap w dno. 

Generalnie kotwice możemy podzielić na następujące grupy: 

• Klasyczna kotwica admiralicji i jej zmodyfikowane postacie polegające na różnych 

wariantach łap na przykład modele: 

o Herreshofa, 

o Nicholsona, 

o Trottmana, 

o Fishetman. 

• Klasyczne kotwice patentowe: 

o Halla, 

o Grusona, 

o Danfortha (jej odmiany Viking-USA, Britany-Francja,Clyde-Wielka Brytania), 

o Benson. 

• kotwic pługowe 

o CQR, 

o Bruce, 

o Sea Claw, 

o Rocna. 

• Kotwice łodziowe: 

o Jednołapowa, 

o Czterołapowa (stała lub składana). 

• kotwice martwe: 

o segmentowa, 

o parasolowa, 

o grzybkowa, 

o betonowa (pot. prosiak) 

 

Kotwica Admiralicji 

Klasyczna kotwica admiralicji jest najstarszym typem wśród współcześnie używanych 

kotwic. Forma jej wywodzi się od kotwic starożytnych. Została ona rozkazem Admiralicji 

Brytyjskiej w 1850 roku wprowadzona jako obowiązująca w Brytyjskiej Marynarce Wojennej i 

stąd wywodzi się jej nazwa. Była stosowana do końca XIX wieku a obecnie jest skutecznie 

wypierana przez kotwice patentowe. Kotwica admiralicji składa się z trzonu, ramion i poprzeczki. 

Trzon łączy się z dwoma ramionami, z których każde zakończone jest łapą z spiczastym pazurem. 

Miejsce, w którym trzon łączy się z ramionami nazywa się trentem a jego podstawa piętą. Drugi 

koniec trzonu ma otwór, przez który przechodzi poprzeczka, dłuższa niż rozstaw ramion. Dzieki 

temu rzucona do wody kotwica po osiągnieciu dna i naprężeniu łańcucha obraca się tak, że jedna 

z łap zagrzebuje się w dno. 



 

Kotwica admiralicji (klasyczna). 

 

Kotwica Herreshofa 

Ze względu na łatwość zaplątania się łańcucha na wystającej z dna łapie zmodyfikowano jej 

kształt i tak powstała kotwica Herreshofa. 

 

 

Kotwica Herreshofa – kształt łapy. 

  



Kotwica Nicholsona 

Kolejne modyfikacje kształtu łap pod katem łatwiejszego ześlizgiwania się łańcucha doprowadziły 

do powstania kotwicy Nicholsona. Kształt łapy tej kotwicy pokazuje rysunek. 

 

 

Kotwica Fishermana 

Zmodyfikowaną postacią kotwicy admiralicji, która tylko w drobnych szczegółach różni 

się od pierwowzoru, jest kotwica Fisherman pokazana na rysunku poniżej. Wywodzi się ona z 

wariantu kotwicy Herreshofa i ma bardzo obłe pazury i poprzeczkę pozbawiona główki na jednym 

końcu. 

 

Wygląd kotwicy Fisherman. 



Kotwica Trottmana 

Kotwica ta składa się z trzech odrębnych części: trzonu ramion i poprzeczki rys. XXX. 

Trzon zakończony jest widełkowato i w tych widełkach zamocowane są na osi ruchome ramiona. 

Obracają się one w płaszczyźnie prostopadłej do poprzeczki. W przypadku gdy kotwica upadnie 

ramionami płasko na dno, wówczas stojąca pionowo poprzeczka, po pociągnięciu kotwicy przez 

łańcuch obróci ją do pozycji, w której ramiona będą ustawione pionowo (podobnie jak w kotwicy 

admiralicji). Wówczas jedno ramie zakopuje się w dno, a drugie przylega pazurem do trzonu. W 

ten sposób usunięto możliwość zaplątania się łańcuch o sterczące ramie lub uszkodzenia kadłuba 

na małej głębokości. 

Kotwica ta trudno zakopuje się w twarde dno, ponadto ma mniejszą siłę trzymającą i mniejszą 

wytrzymałość strukturalną. Jest ona uciążliwa w obsłudze i podobnie jak kotwica admiralicji 

obecnie rzadko spotykana. 

 

 

Wygląd kotwicy Trottmana. 

  



Kotwica patentowa Halla 

Jest to ciężka kotwica o dwóch łapach kutych lub odlewanych, obracających się wraz z 

masywna płytą oporową wymuszającą zagłębianie się ich w dno. Standardowa kotwica Halla ma 

stosunkowo dobre trzymanie w porównaniu z ciężarem kotwicy. Stosowana jest na małych 

jednostkach, jachtach i statkach żaglowych. 

 

 

Kotwica patentowa Grusona 

 

 

 

 



Kotwica patentowa Danfortha 

Jest to lekka kotwica o podwyższonym trzymaniu (około trzykrotnie większe od kotwicy 

Halla), o konstrukcji spawanej. Płaskie łapy zakończone są spiczastymi pazurami położonymi 

blisko siebie, a pomiędzy nimi znajduje się trzon. Do tego zamocowana jest poprzeczka 

przechodząca przez trent. Ma ona grubą pietę o kształcie trapezowym, co powoduje, że oś obrotu 

znajduje się dostatecznie wysoko nad dnem, tak aby łapy zaczęły się zagłębiać pod wpływem 

własnej masy. Wychylenie łap wynosi około 30 stopni. Jest to obecnie jedna z najbardziej 

popularnych kotwic jachtowych. Została opracowana w czasie II wojny światowej na potrzeby 

wodnopłatów armii USA. Po wojnie kotwice te zostały wykorzystane przez jachting amerykański, 

skąd przeszły do Europy. W Europie usiłowano je wielokrotnie skopiować bez zadawalających 

rezultatów. 

 

 

Kotwica patentowa Britany 

Kopia kotwicy Danfortha występująca we Francji 

 



 

Kotwica patentowa Britany Mark II 

Inna kopia kotwicy Danfortha występująca też we Francji. 

 

 

 

 

Kotwica patentowa Viking 

Kopia kotwicy Britany wytwarzana w USA wykonana całkowicie z stopu aluminium. 

 

  



Kotwica patentowa Clyde 

Kopia kotwicy Danfortha występująca w Wielkiej Brytanii. 

 

 

Kotwica patentowa Bensona 

Została skonstruowana w 1954 r jako odmiana kotwicy Danfortha. Odznacza się 

masywnymi łapami oraz trzonem wykonanym z pręta, po którym przesuwa się pierścień 

ułatwiający zerwanie kotwicy. 

 

  



Kotwica pługowa CQR 

Kotwica CQR została zaprojektowana w latach 20 poprzedniego stulecia w Anglii przez 

sir Geofreya Taylora. Jest to kotwica o jednej łapie w kształcie podwójnego lemiesza. Oś obrotu 

łapy nie jest prostopadła do trzonu, co w połączeniu z kształtem lemiesza daje takie zagłębianie 

się kotwicy w dno, ze po naprężeniu liny albo łańcucha łapa znajduje się pod trzonem. Zakopuje 

się ona bardzo łatwo w dno miękkie bez względu na to jak na nie upadnie. Jest wygodna w użyciu 

i ma wysoką sprawność 

 

 

Kotwica pługowa SOC 

Jest to odmiana kotwicy CQR w pełni zaaprobowana przez towarzystwo Lloyd w 1986 roku  

 



Kotwica pługowa Delta 

Jest to dalsza mutacja kotwicy CQR w której istotną zmiana jest nieruchome połączenie trzonu z 

lemieszem. 

 

 

Kotwica Bruce 

Została zaprojektowana w latach 60 poprzedniego wieku przez p. Brucea’a do kotwiczenia 

dużych ciężkich obiektów , na przykład wież wiertniczych a następni została zaadaptowana na 

potrzeby żeglarstwa. Jest to wykonany z jednego kawałka staliwny odlew, obrabiany następnie 

cieplnie w celu zwiększenia wytrzymałości. Według producenta, którym jest angielska firma 

Bruce Anchor Limited, spełnia ona większość warunków stawianych kotwicy „idealnej”.  

 

 

  



Kotwica pługowa Sea Claw 

Jest jedna z nowszych konstrukcji opracowanych na potrzeby żeglarzy. Podobnie jak 

kotwica Bruce’a nie ma elementów ruchomych. Przeprowadzone próby wykazały, że jest zdolna 

do „trzymania” na gruncie skalistym.  

 

 

Kotwica patentowa kabłonkowa 

Inaczej Bugelanker jest rodzajem sztywnej kotwicy produkowanej z wysokojakościowej 

stali okrętowej z przeznaczeniem dla jachtów morskich wszystkich klas. 

 

  



Kotwica czterołapowa składana 

Na małych jednostkach śródlądowych spotyka się często kotwice czterołapowe tzw. 

rybackie określane potocznie mianem drapak lub kot. Dawniej powszechnie stosowane na 

szalupach i łodziach wiosłowo – żaglowych. Kotwica ta używana również bywa do uwalniania 

zahaczonych o przeszkody na dnie kotwic oraz łańcuchów i lin kotwicznych. Odmianą tego typu 

jest kotwica czterołapowa składana. 

 

Wygląd kotwicy rybackiej i klasycznej czterołapowej. 

 

 

Wygląd współczesnej kotwicy czterołapowej składanej. 

  



Kotwica jednołapowa z przetyczką i bez 

 

 

 

 

Kotwica parasolowa i grzybkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kotwica Northill 

Wynaleziona na początku XIX wieku dość popularna w USA. Podobna w działaniu do 

kotwicy admiralicji, zachacza sie w dno jedną łapa a druga sterczy do góry. Siła trzymania 

uzalezniona od rodzaju dna. W Europie dość rzadko spotykana. 

 

 

Kotwica Trident 

Jest to odmian kotwicy patentowej odznaczająca się prostotą wykonania i działania. 

 

  



Kotwica Superb 

Inaczej kotwica Sea Crip Jest to kotwica składana stosowana I produkowana w Szwecji, 

może byc przechowywana w stanie złożonym I wtedy zajmuje mało miejsca. Jest skuteczna w 

działaniu na dnie miękkim (muł, piasek) a także skalistym. 

 

 

Kotwica Żebrowa 

Została zaprojektowana w USA około 1976 roku. Wydaje się być wzorowana na kotwicy 

Wishbone 

 

  



Kotwica Wishbone 

 

 

 

Kotwica HCA 

 

 

  



Kotwica AC-14 

Jest to kotwica masywna o dużej wytrzymałości. Masa kotwic AC-14 o dużej mocowności 

waha się od 56 kg do 20000 kg. Oszczędza on 25% masy w porównaniu do konwencjonalnych 

kotew i ma doskonałą wydajność w różnorodnych glebach. Została zakwalifikowany przez 

wszystkie główne towarzystwa klasyfikacyjne na świecie, takie jak NK, DNV, ABS, GL, LR, 

CCS, KR, BV, RINA itp. Kotwica typu jest szeroko stosowana w przemyśle morskim, morskim i 

tymczasowym systemie kotwiczenia itp. 

 

 

 

Kotwica Maxcklaw 

 

 

  



Kotwica martwa – „prosiak” 

Nazywa się urządzenie do trwałego kotwiczenia obiektów pływających – np. beczek 

cumowniczych, pław nawigacyjnych, statków latarniowych. Kotwica martwa różni się od 

tradycyjnej tym, że w normalnej eksploatacji nie przewiduje się jej podnoszenia. Jest to najczęściej 

blok żelbetowy. Dużą siłę kotwiczenia, zapewnianą przez jego ciężar, nierzadko dodatkowo 

zwiększa się nadając mu specjalny kształt (grzyba lub śruby wkopanej w dno).  

 

 

 

Urządzenia kotwiczne 

 
Winda kotwiczna  

Na małych jachtach śródlądowych, a nawet zatokowych, kotwicę zazwyczaj podnosi się 

ręcznie. Siły jednego lub dwóch żeglarzy zazwyczaj wystarczają, by kotwicę wyrwać z niezbyt 

spoistego dna i podnieść ją na pokład.  

https://www.wikiwand.com/pl/Jacht


Na dużych jednostkach taki sposób nie wchodzi w grę. Zarówno ze względu na większy 

ciężar kotwicy, jak i na stosowanie łańcucha kotwicznego niezbędne jest dodatkowe wsparcie 

techniczne. Według Polskiego Rejestru Statków jachty wyposażone w kotwice o masie 

przekraczającej 30 kg muszą być wyposażone w windę kotwiczną lub kabestan kotwiczny o 

odpowiednich parametrach technicznych. 

Winda kotwiczna zwana również wciągarką składa się z koła orzechowego (inaczej 

łańcuchowego), handszpaka do jej ręcznej obsługi oraz niekiedy bębna służącego do nawijania lin 

miękkich np. cum. Wyciągarkę ręczną nazywano dawniej braszpilem.  

Tradycyjnym urządzeniem do podnoszenia kotwicy, stosowanym na żaglowcach, był ręczny 

kabestan kotwiczny (szpil). Stanowił on duży walec o pionowo zorientowanej osi. Poziomo 

mocowano w nim od 4 do 16 handszpaków, które następnie były popychane przez załogę. Na 

statkach z napędem mechanicznym kabestan wyparty został przez kabestan mechaniczny, a 

następnie mechaniczną windę kotwiczną.  

Do urządzeń kotwicznych zaliczamy także łoże kotwicy i kluzę kotwiczną. 

 

Opracował: Andrzej Niesterowicz 
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