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FELIETON

To już nie mrzonki. Ta ongiś metafo-
ra zapewne niedługo urzeczywistni się. 
Pomysł nie jest nowy. Już Biblia wspo-
mina o budowie wieży Babel. W końcu 
XIX wieku Konstantin Ciołkowski przed-
stawił ideę konstrukcji sięgającej orbi-
ty geostacjonarnej. To prawie 36 tysię-
cy kilometrów nad równikiem. W latach 
sześćdziesiątych zaczęto poważnie za-
stanawiać się nad realnością takiego 
przedsięwzięcia. Niestety ludzkość nie 
dysponowała wówczas odpowiednim 
materiałem. Na tyle wytrzymałym, aby 
unieść własną masę w postaci kabla 
o tak wielkiej długości. Wreszcie poja-
wienie się nanorurek węglowych zinten-
syfikowało prace.
Ładunki na orbitę dostarcza się obecnie za 
pomocą drogich i wbrew pozorom dość 
zawodnych rakiet naziemnych. Wymagają 
one olbrzymich ilości energii dla pokona-
nia grawitacji ziemskiej. Koszt wyniesie-
nia kilograma masy na orbitę przekracza 
22 tysiące dolarów. Szacuje się, że przy 
pomocy windy kosmicznej będzie ponad-
stukrotnie niższy. Zmaleje również ryzyko 
masowych podróży pozaziemskich. Gra 
warta świeczki.
Ponoć osiągnięto już odpowiednią wytrzy-
małość nanorurek węglowych. Niestety 
w odcinkach co najwyżej kilkucentymetro-
wych. Kilkanaście lat powinno wystarczyć 
do wytworzenia kabla wymaganej długo-
ści. Co do tego naukowcy nie mają żad-
nych wątpliwości. Pozostaje jednakże wie-
le innych problemów do rozstrzygnięcia. 
Chociażby sposób wyniesienia przewodu 
na orbitę i jego rozwinięcia. Zakłada się, 
że platformę stanowiącą ziemski przy-
stanek wyposaży się w lasery. Ich pro-
mienie skierowane zostaną na wznoszą-
cą się windę i przekształcane w energię. 
Alternatywnie rozważa się wiązki mikro-
fal. Niezbędne jest zapewnienie tej gi-
gantycznej konstrukcji odporności na 

czynniki zewnętrzne. Zarówno atmos-
feryczne, w tym huragany, jak też pro-
mieniowanie kosmiczne oraz kolizje 
z meteorytami i odpadami. Planuje się, że 
kapsuła transportowa pomieści 30 osób, 

zaś jej podróż na Międzynarodową Stację 
Kosmiczną z maksymalną prędkością 
200 km/h potrwa osiem dni.
Winda kosmiczna nie zapowiada zmierz-
chu rakiet. Wręcz przeciwnie. Będzie moż-
na uruchamiać ich coraz więcej z platfor-
my na orbicie i wysyłać w różne rejony 
Układu Słonecznego, a także poza nie-
go. Znacząco zmniejszy się zapotrzebo-
wanie na paliwo niezbędne do przezwy-
ciężenia przyciągania ziemskiego. Koszty 
gwałtownie zmaleją. Dla wielu ekscytują-
cą perspektywę stanowi rozwój turystyki 
kosmicznej. Zamożni zainteresowani już 
są skłonni zainwestować. Uruchomienie 
urządzenia do 2050 roku wydaje się co-
raz bardziej realne. Prace trwają głów-
nie w Stanach Zjednoczonych, Japonii, 
Chinach i Rosji. Wątpię jednakże, aby re-
alizacja projektu możliwa była bez po-
łączenia wszystkich wysiłków w skali 
ogólnoświatowej. To nie tylko olbrzymie 
nakłady. Współczesne zagrożenia cybe-
ratakami i terroryzmem, czy też budowa 
wielkiej platformy w pobliżu równika wy-
magają prawnego, międzynarodowego 
unormowania całości przedsięwzięcia. 
Spore wyzwanie dla polityków.
Człowiek jest zdolny przekraczać kolejne 
granice. Z pozoru nierealne idee napę-
dzają rozwój nauki i techniki, a w konse-
kwencji cywilizacji. Sięgnijmy chociażby 
do Leonarda da Vinci. Jego koncepcje 
śmigłowca, czołgu, działa, spadochronu, 
lotni i przeróżnych urządzeń hydraulicz-
nych doczekały się realizacji dopiero wie-
le lat po śmierci geniusza. Nie bójmy się 
więc formułowania oryginalnych pomy-
słów, poddawania ich pod osąd innych 
i podejmowania prób wywoływania sze-
rokiego zainteresowania nimi. W duchu 
filozofii Alberta Einsteina: „Wyobraźnia 
jest ważniejsza niż wiedza”.

dr inż. Andrzej Nehrebecki

Z umiarem

Windą do nieba
Któż z mojego pokolenia nie pamięta grupy 
Dwa Plus Jeden i ich wielkich przebojów? Jeden 
z nich, „Windą do nieba” do dziś bywa regularnie 
grywany podczas przyjęć weselnych.
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