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Bosch Rexroth modernizuje system hydrauliczny 
wieży Eiffla 
Firma Bosch Rexroth zmodernizowała system hydrauliczny windy  

w zachodnim filarze wieży Eiffla, wykorzystując najnowocześniejsze 

komponenty, ale zachowując charakter oryginalnych rozwiązań 

technicznych tej wspaniałej budowli. 

 

Oryginalna konstrukcja została zachowana oraz wyposażona w nowoczesne komponenty  

i inteligentne rozwiązanie, pozwala jąc zaoszczędzić 25% energii.  

Wieża Eiffla, ikona Paryża, od ponad 125 lat wygląda tak samo, ale pod 

stalową konstrukcją wiele się zmienia. Spółka SETE, która odpowiada 

za eksploatację obiektu, modernizuje go zgodnie z najnowszymi 

technologiami, z myślą o zwiększeniu jego dostępności i sprawności 

energetycznej oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na serwis  

i konserwację. Każdy parametr musi być przy tym możliwie najbardziej 

zbliżony do technologii oryginalnej. System hydrauliczny windy  

w filarze zachodnim został unowocześniony przez firmę Bosch Rexroth 

- doświadczonego partnera w dziedzinie systemów, który specjalizuje 

się w modernizacji technologii napędów i sterowania w obiektach 
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historycznych. Bosch Rexroth zachował oryginalną koncepcję 

konstrukcyjną pośredniego napędu hydraulicznego, ale wykorzystał  

w nim najnowsze osiągnięcia inżynierii. Pozwoliło to zmniejszyć zużycie 

energii o około 25%. 

Gdy wieża Eiffla została wzniesiona w 1889 roku, miała 312 metrów 

wysokości i przez 40 lat była najwyższą budowlą na świecie. Jej budowniczy  

i operator Gustave Eiffel już na samym początku brał pod uwagę różne 

wersje windy, aby umożliwić podziwianie widoków jak największej liczbie 

gości. Początkowe rozwiązanie nie było jednak zadowalające, więc dziesięć 

lat po otwarciu obiektu Eiffel ogłosił przetarg na nowe, napędzane 

hydraulicznie windy filarów wschodniego i zachodniego. Windy te wjeżdżają 

na drugą platformę (na wysokości ok. 115 metrów) nie pionowo, lecz wzdłuż 

filaru, pod kątem zgodnym z jego nachyleniem. Dlatego jedyną opcją był 

pośredni napęd hydrauliczny. Inżynierowie opracowali wtedy unikatową 

kombinację napędu hydraulicznego, cylindrów wysokociśnieniowych, 

elementów mechanicznych i kablowych kół pasowych. Podczas remontu  

w 1986 roku nastąpiła częściowa wymiana oryginalnej konstrukcji windy. 

Ogłaszając przetarg na projekt modernizacyjny w 2008 roku, spółka Société 

d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) odpowiedzialna za eksploatację 

obiektu szukała rozwiązania, które byłoby możliwie najbardziej wierne 

koncepcji z 1899 roku, a równocześnie spełniało dzisiejsze standardy 

bezpieczeństwa, miało większą sprawność energetyczną i mniejsze 

zapotrzebowanie na serwis i konserwację. Firma Bosch Rexroth podjęła się 

modernizacji systemu hydraulicznego. W trakcie prac inżynierowie musieli 

najpierw odtworzyć oryginalne rozwiązanie, dysponując tylko częściowo 

zachowaną dokumentacją. Mieli jednak większe możliwości niż ich koledzy 

sprzed ponad 100 lat: program symulacyjny SIMSTER opracowany przez 

firmę Bosch Rexroth pozwolił im matematycznie zweryfikować statyczne  

i dynamiczne zachowania całościowego systemu hydrauliki, mechaniki  

i elektroniki. W ten sposób mogli zagwarantować właściwe wymiary i funkcje 

wszystkich komponentów hydraulicznych przed rozpoczęciem produkcji. 

W zmodernizowanym systemie wykorzystano oryginalną konfigurację  

z dwoma cylindrami podnoszącymi i trzema cylindrami wysokiego ciśnienia, 

które podczas zjazdu kabiny w dół gromadzą energię, aby następnie 
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wykorzystać ją podczas jazdy w górę. Jedyną znaczącą zmianą 

(wprowadzoną ze względu na sprawność energetyczną) było zastąpienie 

zaworów do sterowania ruchem w górę i w dół pompami wyporowymi, które 

kiedyś nie były dostępne. Dzięki temu zapotrzebowanie windy na energię 

zmniejszyło się o około 25% w porównaniu z rozwiązaniem historycznym. 

Na zewnątrz ta nowoczesna technika jest niewidoczna. Kabiny windy  

w filarze zachodnim pozostały takie same. Cały system hydrauliczny znajduje 

się w podziemnej maszynowni. Oprócz nowych, aktywnych komponentów 

pozostawiono kilka oryginalnych, choć pozbawionych funkcji. Nadaje to 

pompowni typowy wygląd dla obiektów technicznych z końca XIX wieku.  

Modernizacja wieży Eiffla , jest jednym z wielu dużych projektów, które firma 

Bosch Rexroth zrealizowała na całym świecie jako partner w zakresie 

systemów lub generalny wykonawca. Warto wspomnieć np.  

o unowocześnieniu urządzeń hydraulicznych mostu Tower Bridge w Londynie 

zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Inny projekt został 

zrealizowany podczas generalnego remontu teatru Bolszoj w Moskwie: 

zainstalowane tam mechanizmy sceniczne należą do najnowocześniejszych  

i najbardziej złożonych na świecie. 

 

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. Dzięki inteligentnym 

komponentom, niestandardowym rozwiązaniom systemowym i usługom Bosch Rexroth tworzy 

niezbędne środowisko dla w pełni połączonych aplikacji. Bosch Rexroth oferuje swoim 

klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, 

przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu, jak również oprogramowanie i 

interfejsy do rozwiązań wykorzystujących internet rzeczy. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 

80 krajach, osiągnęło w 2018 roku obroty w wysokości 6,2 mld euro przy zatrudnieniu na 

poziomie 32,300  pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 410 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2018) i wygenerowała w 2018 roku 

obrót w wysokości 77,9 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility 

http://www.boschrexroth.pl/
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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. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na 

całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Strategicznym celem 

Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Grupa 

Bosch zatrudnia 69,500 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 125 miejscach na 

całym świecie. 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: 

dr inż. Arkadiusz Gierczak 

Tel.: +48 71 3647328 

E-Mail: arkadiusz.gierczak@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. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 

http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
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wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 

  


