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SAMSØ – jeden z największych promów gazowych 
zbudowanych w Polsce  

 

 

Podniesiona przyłbica podczas prób w stoczni  

Na pokładzie może pomieścić 600 pasażerów oraz do 160 samochodów. 

Ma 100 m długości i 19 m szerokości i jest przeznaczony do obsługi 

połączeń pomiędzy wyspą Samsø (Dania) oraz lądem. Prom pasażersko 

- samochodowy SAMSØ, przeznaczony dla duńskiego armatora, jest 

jednym z największych promów gazowych zbudowanych w Polsce. 

W 2015 roku jednostka została zwodowana oraz przekazana do eksploatacji 

przez stocznię Remontowa Shipbuilding SA. Statek wyposażony został w 

dwie zamykane przyłbice: dziobową oraz rufową wraz z obsługującymi je 

rampami oraz sześć unoszonych pokładów samochodowych, które ze 

względu na wymogi bezpieczeństwa zostały wyposażone w ruchome barierki 

oraz wewnętrzne rampy zjazdowe. Rozlokowane na obu burtach dwa ciągi 

pokładów ruchomych (2 x po trzy szt.) o łącznej długości 55,80 m pozwoliły 

na zwiększenie liczby przewożonych samochodów oraz zadaptowanie 

przestrzeni do przewozu samochodów ciężarowych. 

 

Dostawcą kompletnych pokładów ruchomych użytych na promie była, 

należąca do grupy Remontowa, firma RHS (Remontowa Hydraulic Systems 

Sp. z o. o.). Firma Bosch Rexroth Sp. z o.o., działając ze swojego Biura w 

Gdańsku, była dostawcą hydraulicznego i elektrycznego układu napędu i 

sterowania. 

 

Ze względu na oczekiwany przez armatora niezwykle krótki czas załadunku i 

wyładunku pasażerów i samochodów postawione zostały dla systemu RO - 
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RO bardzo wysokie wymagania co do czasów operowania. Poszczególne 

pokłady o długości 20 m każdy i maksymalnej masie 40 000 kg, napędzane 

systemem „jigger winch” oraz przy skoku 2000 mm  muszą wykonywać pełne 

sekwencje ruchów wraz z pozycjonowaniem w czasie ok. 15 s. Stawiało to 

niezwykle wysokie wymagania dla dynamiki pracy, bliskie osiągalnych granic 

fizycznych. Dla skonfigurowania układu sterowania hydraulicznego posłużono 

się oprogramowaniem HYVOS firmy Bosch Rexroth, służącym do 

modelowania stanów dynamicznych układu. Wnioski wynikające z analizy 

pozwoliły na optymalny dobór podzespołów  do realizacji założonej dynamiki 

pracy oraz zapobieżenia generowaniu się drgań układu hydraulicznego i 

mechanicznego. 

 

Zabudowany na statku układ sterowania hydraulicznego składał się z: 

 dwóch agregatów napędowych dla systemu dziobowego i rufowego. 

Każdy z agregatów wyposażony został w zespoły pompowe A10VSO140 

o wydatku 3 x 200 dm3/min i ciśnieniu roboczym 280 bar, zbiornik o 

pojemności  2500 dm3, układ filtracji i chłodzenia, układ sterowania 

ciśnieniem; dla obniżenia poziomu generowanego hałasu zastosowano 

dla każdej z pomp indywidualne tłumiki drgań  firmy Bosch Rexroth 

przystosowane do pracy z pompami A10VSO,Optional bullet points 

 sześciu głównych bloków zaworowych, sterowanych proporcjonalnie, do 

kontroli ruchu pokładów, 

 sześciu bloków zabezpieczenia siłowników pokładów, 

 dwóch proporcjonalnych bloków sterowania przyłbic zbudowanych na 

bazie rozdzielaczy M4, 

 kilkunastu bloków pomocniczych umożliwiających kontrolę rygli pokładów 

i przyłbic, barierek, ramp najazdowych oraz wciągarek. 

 

Układ sterowania elektrycznego nadzorujący pracę układu hydraulicznego 

składał się z: 

 dwóch głównych rozdzielnic zasilająco-sterowniczych, wraz z 

mikroprocesorowymi sterownikami zabudowanych przy agregatach 

zasilających, 

 dwóch zdalnych stanowisk sterowania przyłbicami zlokalizowanych w 

sterówce, 

 dwóch lokalnych stanowisk sterowania przyłbicami i pokładami 

zlokalizowanych na poziomie pokładu głównego, 

 czujników kontroli położenia i ruchu; dla zapewnienia wymaganych 

funkcjonalności układ sterowania wymagał dostarczenia sygnałów z 

blikso 240 czujników położenia. 

 

Dla podwyższenia funkcjonalności i zabezpieczenia najwyższego stopnia 

pewności działania układ został dodatkowo wyposażony w:  

 funkcjonalność sterowania ręcznego, 

 możliwość „krzyżowego” zasilania i sterowania pomiędzy ciągami 

pokładów na obu burtach. 
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Przyjęte na etapie projektu założenia w pełni potwierdziły się w praktyce. 

Statek jest w eksploatacji od roku i efektywnie pracuje na obsługiwanej trasie. 

Jego projekt został doceniony w Danii i statek otrzymał w październiku 2015 

roku tytuł ‘Danish Ship of the Year 2015’ przyznany przez Maritime Danmark. 

 

Gdańsk to siedziba Biura Regionalnego firmy Bosch Rexroth prowadzącego 

działalność w Polsce Północnej. Biuro od ponad 20 lat współpracuje z 

odbiorcami branży morskiej, bezpośrednio ze stoczniami, jak i ich zakładami 

kooperacyjnymi,  dostarczając na ich potrzeby szereg rozwiązań, takich jak: 

kompletne systemy napędu i sterowania wciągarek, kabestanów, napędy 

maszyn sterowych, sterów strumieniowych, żurawi pokładowych i 

pomocniczych, żurawików, ramp i przyłbic, pokryw lukowych, drzwi burtowych 

i wielu innych systemów.  

 

 

Dziobowy agregat napędowy 
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Bloki sterowania przyłbicy, rygl i i siłowników łamania lodu 

 

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy 

i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego 

formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, 

maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to 

wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań 

systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z 

zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń 

liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2015 roku 

obroty w wysokości 5,4 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 31 100 pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 375 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku 

obrót w wysokości 70 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility 

Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i 

regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, 

Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Innowacyjna moc na całym świecie stanowi 

podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 55,800 

http://www.boschrexroth.pl/
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współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 118 miejscach na całym świecie. 

Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w 

internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc 

entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse. 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Dariusz Pachwicewicz 

tel.: +48 (58) 520 89 92 

dariusz.pachwicewicz@boschrexroth.pl  

www.boschrexroth.pl 

 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 
info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 275 55 00, fax: (17) 275 55 09 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. Tyniecka 17, 52-407 Wrocław 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 
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