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Fugro zleca firmie Bosch Rexroth pełny serwis  
i dodatkowe usprawnienia systemów 
hydraulicznych statku Fugro Synergy 
Fugro, największe na świecie przedsiębiorstwo wyspecjalizowane  

w pozyskiwaniu geodanych, od ponad dziesięciu lat współpracuje  

z firmą Bosch Rexroth, która zapewnia najlepsze systemy hydrauliczne  

i oprogramowanie na geotechnicznym statku wiertniczym Fugro 

Synergy. Dziś obaj partnerzy wspólnie pracują nad przyszłościowymi 

rozwiązaniami. 

 
Geotechniczny statek wiertniczy Fugro Synergy jest poddawany konserwacji w suchym doku.  

Statek Fugro Synergy, będący w eksploatacji od roku 2009, służy głównie do 

wykonywania odwiertów w dnie morza celem sprawdzenia, czy można tam 

bezpiecznie postawić takie konstrukcje, jak farmy wiatrowe czy platformy 

wiertnicze. Statek został zbudowany z myślą o efektywnej pracy nawet  

w najtrudniejszych warunkach, a Bosch Rexroth dostarcza niezbędne do tego 
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celu systemy napędów i sterowania. Jednym z wyzwań stojących przed tymi 

systemami jest kompensacja ruchu statku na morzu. Dwa cylindry Heave 

Motion Compensator o długim skoku, połączone z akumulatorem 

kompensacyjnym i inteligentnym oprogramowaniem, zapewniają stabilność  

i precyzję prac wiertniczych nawet przy dużej fali. 

Od rozpoczęcia eksploatacji statku minęło dziesięć lat, w związku z czym 

niezbędny jest kompleksowy serwis systemu hydraulicznego i powiązanego  

z nim oprogramowania. Przez cały ten czas funkcjonowały one niezawodnie, 

więc głównym celem serwisu i konserwacji jest zapewnienie ich sprawności  

i bezawaryjności przez kolejnych dziesięć lat. Gdy jednak statek stoi  

w suchym doku, trudno nie skorzystać z okazji do poszukania możliwości 

dodatkowego udoskonalenia tego systemu. 

„Co dziesięć lat wymagane jest pełne odnowienie certyfikatów zgodności 

statku ze standardami DNV GL” - powiedział Mark Timmermans, menedżer 

ds. klientów w firmie Bosch Rexroth. „Przedstawiciele firmy Fugro zapytali 

nas, co zrobić, aby system hydrauliczny pozostał sprawny również  

w przyszłości. Ogólnie mówiąc, chcą oni, aby statek działał bezproblemowo 

przez kolejne dziesięć lat i miał dłuższy czas pracy bez przestojów. Zapytali  

w szczególności o zmiany, które udoskonaliłby dotychczasową konfigurację”. 

Program kapitalnego remontu i wymiany głównych pomp hydraulicznych jest 

realizowany w ramach planowanej konserwacji. Wszystkie czynności 

wymagają sprawnej współpracy z centrum serwisowym Boxtel i technikami 

na pokładzie.  Przedstawiciele Fugro poprosili również firmę Bosch Rexroth  

o zbadanie możliwości zmniejszenia hałasu, jaki wydobywa się z niektórych 

części statku wzdłuż głównych hydraulicznych przewodów ciśnieniowych.  

W ramach ogólnej konserwacji Bosch Rexroth wdraża więc całe rozwiązanie. 

„W ramach 10-letniego przeglądu wymieniamy wszystkie uszczelnienia, 

łożyska i zużywające się części komponentów hydraulicznych” - dodał Mark 

Timmermans. „Wszystko będzie działać tak, jak wtedy, gdy było nowe, ale 

teraz zostanie dodatkowo usprawnione dzięki aktualizacjom 

oprogramowania, które instalowaliśmy przez wiele lat. Dzięki fachowości  

i staranności załogi Fugro Synergy system hydrauliczny był wciąż w bardzo 

dobrym stanie. Nadszedł jednak czas na wymianę jego elementów. 
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Obniżenie poziomu hałasu jest zadaniem bardziej złożonym, ale 

rozwiązujemy je razem z Fugro, zmieniając cały układ przewodów 

ciśnieniowych i instalując tłumiki wyciszające”. 

Choć system cały czas działał zgodnie z oczekiwaniami, niezbędna jest 

wymiana różnych elementów, aby statek mógł jeszcze przez wiele lat 

pracować w trudnych warunkach na morzu. Dzięki zastosowanemu 

procesowi w najbliższych latach nie powinno być problemów ani 

niespodzianek. Statek znajdował się w suchym doku przez kilka tygodni, była 

to znakomita okazja do jego dalszej modernizacji i zastosowania rozwiązań 

opartych na „inteligentnej konserwacji”. 

„Wcześniej, gdy pojawiały się problemy z oprogramowaniem, musieliśmy 

wysyłać na miejsce inżyniera z firmy Bosch Rexroth” - wyjaśnia Mark. 

„Wspólnie zdecydowaliśmy więc, że zainstalujemy dodatkowe 

oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp do systemu sterowania. 

Oznacza to, że w przypadku wystąpienia problemu możemy go znacznie 

szybciej zbadać bez potrzeby udawania się tam, gdzie akurat znajduje się 

statek. Ponadto wdrażamy rejestrator danych w celu monitorowania  

i analizowania systemu w długim okresie, co stanowi podstawę konserwacji 

predykcyjnej w przyszłości. Dodatki te pomogą w długookresowej 

optymalizacji wydajności operacyjnej. Cieszy nas, że możemy wprowadzać 

innowacje z takim partnerem jak Fugro”. 

 

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 

http://www.boschrexroth.pl/
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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 

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 

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

 

 

  


