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W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy nowy rozdział w 
procesie produkcji fundamentów kratownicowych (jacket) 
dla projektu Borkum Riffgrund II. Po raz pierwszy, wysoka 
na 42 m hala jacket’ów została wypełniona pod sufit 
potężnym 3-wymiarowym panelem, montowanym przy 
zastosowaniu specjalnie w tym celu zaprojektowanej 
konstrukcji wsporczej.    
Produkcja jacket’ów oparta jest o naszą pionierską  
i jedyną w swojej dziedzinie koncepcję budowy 
fundamentów kratownicowych, która pozwala na montaż 
jacket’a ze standardowych elementów – węzłów typu K 
(K-nodes), węzłów typu X (X-nodes) oraz standardowych 
rur stalowych.  
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Projekt Borkum Riffgrund 02  
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Budowa fundamentu kratownicowego składa się z następujących etapów: 

 

1) Produkcja węzłów (nodes) przy użyciu zautomatyzowanego pozycjonowania oraz robota spawalniczego  

2) Produkcja nóg  

3) Budowa krzyżulców (braces) przy użyciu orbitalnie spawającego urządzenia mobilnego  

4) Produkcja paneli 2D  

5) Montaż sekcji 3D 

6) Malowanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami  projektowymi  

Ostatni, trójwymiarowy montaż  górnej i dolnej sekcji jacket’a, piąty etap produkcji,  ma miejsce na zewnątrz hal, tuż 
pod najwyższą suwnicą Europy.  
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Farma wiatrowa Borkum Riffgrund 2 zlokalizowana będzie 
około 34km na północ od niemieckiej wyspy Borkum, 54km 
w głąb morza od Dolnej Saksonii,  w sąsiedztwie istniejącej 
farmy Borkum Riffgrund 1, należącej do DONG Energy. 
Docelowa moc morskiej farmy wiatrowej Borkum Riffgrund 
2 to 450 MW, uzyskana przy użyciu 56 turbin montowanych 
na szczytach stalowych fundamentów, z czego 20 to 
fundamenty kratownicowe (jackety), a 36 to monopale. 
Użyte tu turbiny będą największymi na niemieckich wodach- 
moc 8 MW,  rozpiętość łopat: 164 metrów. Farma wiatrowa 
będzie dostarczać wolnej od CO2 energii odpowiadającej 
rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez około 460,000 
niemieckich gospodarstw domowych. 
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Dirk Kassen, Członek Zarządu ST³ Offshore,  w dniu 25. listopada opuścił firmę ze względów osobistych. Jego miejsce 
zastąpił Urs Beckmann. 
 
Dirk Kassen był integralną częścią procesu tworzenia zakładu produkcyjnego i kierowania początkowymi, pionierskimi 
etapami życia firmy. Dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu w branży morskiej energetyki wiatrowej, zyskał 
wielki szacunek naszych pracowników, klientów, udziałowców i partnerów. Pragniemy wyrazić naszą ogromną 
wdzięczność za jego wielki wkład w rozwój firmy od jej rozruchu do firmy realizującej 2 kontrakty, oraz życzyć mu 
sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. 
 
Osoby wchodzące w skład obecnego Zarządu to: Jens Moir, Prezes Zarządu, odpowiedzialny za relacje z klientami, 
finanse i administrację oraz Urs Beckmann, Członek Zarządu, odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane  
z realizacją projektów - za produkcję, łańcuch dostaw, inżynierię i rozwój.  
 
Urs Beckmann wnosi szerokie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w kierowaniu, strukturyzowaniu i rozwoju 
przedsiębiorstw. Wnosi także międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu rozległymi projektami w sektorze 
przemysłowym. Jest przez to właściwą osobą pozyskaną w odpowiednim momencie kreowania przyszłej ścieżki ST³. 
Jens Moir, Prezes Zarządu: “Mamy najlepszy fundament do dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że nasza firma 
stanie się produkcyjnym liderem w branży morskiej energetyki wiatrowej. Mamy doświadczonych pracowników, 
doskonały sprzęt, wykorzystujemy zaawansowane technologie produkcyjne. Perspektywy ST³ Offshore leżą w dobrze 
zorganizowanej pracy zgodnie ze zdefiniowanymi procesami, w osiąganiu zabudżetowanych celów oraz w 
wyprzedzaniu oczekiwań naszych klientów we wszystkich czterech podstawowych wartościach, jakimi są: 
bezpieczeństwo, czas, koszty i jakość”. 

PROFILE 

Jens Moir jest Prezesem Zarządu ST³ Offshore od września 
2016, jest także Dyrektorem Zarządzającym Europoles 
Renewables GmbH, spółce holdingowej ST³.  

Jens Moir 
Prezes Zarządu 
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Jens Moir rozpoczął swoją karierę w Polygram GmbH w 1989 w holendersko-niemieckiej firmie mediowej, 
najpierw jako kontroler międzynarodowej dywizji produkcji, logistyki i dystrybucji. Następnie, w 1996 objął 
stanowisko szefa finansów w Motor Music GmbH, rozwijającej się spółki firmy Polygram. W 2000, przeniósł się do 
Wiednia, gdzie został dyrektorem finansowym Universal Music Austria. Rok później, awansując, Jens Moir został 
dyrektorem finansowym Universal Music Germany i przeniósł się do Hamburga. Następnie był Dyrektorem 
Finansowym w American Academy w Nowym Jorku i Berlinie. Pełnił też funkcję Dyrektora Finansowego 
zlokalizowanej w Berlinie firmy Q-Cells International,  dywizji jednego z największych światowych producentów 
systemów fotowoltaicznych. W 2010, Jens Moir przeprowadzał fuzję dla Macquarie European Infrastructure 
Fund, po czym objął stanowisko  Dyrektora Finansowego innej ze spółek Macquarie, Tanquid GmbH & Co. KG, 
wiodącego, niezależnego operatora magazynującego i zarządzającego produktami petrochemicznymi  
w Niemczech i w Polsce.  Jens Moir jest absolwentem programu MBA Duke University,  w Północnej Karolinie, 
USA, ukończył kierunek Zarządzenie w roku 1989.  



„Dni szkoleń BHP”. ST³ Offshore rozpoczyna nową kampanię bezpieczeństwa. 

BHP  W  ST³ OFFSHORE 
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Fot. 6,7,8,9.  Drugi dzień kampanii szkoleń BHP.    

Drugi dzień szkolenia skupił się na 
bezpieczeństwie produkcji fundamentów 
kratownicowych (jackets). Szczególną uwagę 
poświęcono pracom na wysokościach  
(20-30m), operacjom dźwigowym oraz ryzyku 
związanym ze spadaniem obiektów. 
Drugiego dnia przybliżono także zagadnienia 
potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz  
sposoby ich prawidłowej oceny. Michał 
Strzyżewski, Dyrektor Działu BHP w ST³ 
Offshore, tłumaczy “poprzez to dwudniowe 
wydarzenie, które jest częścią rocznej kampanii 
BHP, dążymy do podwyższenia profesjonalizmu 
w przestrzeganiu zasad BHP i poprawy 
komunikacji, by ostatecznie doprowadzić do 
obniżenia współczynnika LTIF do zera, dbając 
jednocześnie o bezpieczeństwo i zdrowie 
naszych pracowników.” 
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Bezpieczeństwo to kluczowa wartość w ST³ Offshore. Wspólnie z Dong Energy stworzyliśmy program wspierający 
Kulturę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – w ramach nieustannych optymalizacji i dążenia do doskonałości. 
 
W dniach 8-9. grudnia 2016 odbyły się pierwsze warsztaty BHP. Tylko pierwszego dnia ponad 40 kierowników zmian 
oraz zespołów wzięło udział w warsztatach na temat tworzenia Kultury Bezpieczeństwa Pracy. Skupiał się on na 
zagadnieniach optymalizacji komunikacji w miejscu pracy przy wykorzystaniu  licznych analiz przypadków.  



SPAWANIE ROBOTEM  
W ST³ OFFSHORE  
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Fot. 10,11. Rafał Gadzała i stacja robota spawalniczego 

Zakład produkcyjny ST³ Offshore w Szczecinie został specjalnie zaprojektowany i wybudowany  na cele produkcji 
fundamentów kratownicowych. Linia produkcyjna wyposażona jest w sprzęt pozwalający na seryjną produkcję, 
zgodnie z ideą  koncepcji optymalizacji konstrukcji standardowych jacket’ów. Koncepcja standardowego jacket’a 
bazuje na zasadach produkcji seryjnej przy użyciu standardowych rur oraz prefabrykowanych węzłów typu X  
i  typu K (X-,K-nodes). Nasza firma jako pierwsza wykorzystuje techniki robotyczne do prefabrykacji węzłów - 
kluczowego etapu produkcji fundamentów morskich farm wiatrowych. Stawia to nas w europejskiej czołówce 
najbardziej innowacyjnych i ekonomicznych dostawców konstrukcji stalowych. 
 
Spawanie automatyczne przy użyciu robota oraz mechanicznego manipulatora pozwala na trójwymiarowy ruch węzła 
oraz głowicy, czego wynikiem jest możliwość ciągłego spawania w optymalnej pozycji 1G.  
Korzyści wynikające z takiej metody spawalniczej są znaczne i obejmują: 
•  Redukcję czasu spawania o ponad 70% w porównaniu do spawania ręcznego 
•  Dwustronne spawanie większości węzłów 
•  Spawanie z pełnym przetopem z potencjalnym zwiększeniem wytrzymałości zmęczeniowej w wielu przypadkach 
•  Bardzo niski odsetek uszkodzeń spoin 
•  Odtwarzalne wyniki badań nieniszczących 

Programista robota 
Rafał Gadzała 
 
Jako certyfikowany specjalista ds. programowania, Rafał 
Gadzała jest członkiem zespołu odpowiedzialnego za 
spawanie robotem oraz za dostosowanie jego ustawień 
celem uzyskania najlepszej dokładności i jakości spawania.  
Według dr Piotra Zająca, Głównego Spawalnika, „przy 
wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, niezbędne 
jest posiadanie najlepszej kadry dla tego typu operacji. 
Rafał, nasz programista robota spawalniczego, jest bardzo 
precyzyjnym i zaangażowanym specjalistą. Ma spory wkład 
w optymalizację całego procesu spawalniczego”. Rafał 
Gadzała, pytany o wykonywane zadania, opowiada: „Jestem 
bardzo podekscytowany faktem, że produkty naszych 
innowacyjnych metod spawalniczych trafią na głębokie 
wody morskich farm wiatrowych. W przeszłości miałem już 
do czynienia z innymi konstrukcjami stalowymi, ale 
innowacyjne spawanie węzłów za pomocą robota sprawiają, 
że mam poczucie bycia częścią przełomowych koncepcji, a to 
oczywiście jest powodem do  dumy. Używamy najnowszych 
technologii spawalniczych. Automatyczne skanowanie, 
wymienna stacja palnika spawalniczego oraz podgrzewanie 
przez robota pozwalają na w pełni zautomatyzowane 
spawanie 6 różnych typów węzłów”. 
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MIĘDZYNAROWY ZASIĘG  
ST³ OFFSHORE 
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Po oficjalnym wejściu w życie zmian właścicielskich i nazwy 
spółki, po uzyskaniu zgody udziałowców, ST³ Offshore zaznacza 
swoją obecność w Wielkiej Brytanii.   ST³ Offshore UK Ltd to nowa 
filia spółki w Edynburgu. Kolejny krok – filia spółki w Niemczech, 
jest aktualnie w procesie organizacji. Jako że Wielka Brytania i 
Niemcy to dwa największe rynki w branży morskiej energetyki 
wiatrowej, to będąc dostawcą fundamentów na oba te rynki 
logicznym krokiem jest obecność w obu krajach, celem obsługi 
klientów i dalszej  ekspansji  działalności  ST³ Offshore . 

NEWSLETTER  |   Nr 3   

EVENTY 

 
 
 

ST³ Offshore brało udział w tym roku w kilku ważnych 
branżowych wydarzeniach. Pierwszy główny event, w którym 
wzięliśmy udział już pod nową marką, to Wind Energy Hamburg 
Exhibition, wiodące w świecie targi poświęcone energetyce 
wiatrowej. Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować wszystkim 
naszym obecnym i przyszłym klientom, partnerom  
i dostawcom, za odwiedziny naszego stoiska. Szczególnie dla tych 
150+, którzy odwiedzili nasze „New Brand Stand Party” – 
dziękujemy za wspólne świętowanie pierwszego udanego dnia 
targów i premierę marki ST³ Offshore. 
Między 7-9 Listopada, po raz pierwszy ST³ pojawiło się na scenie 
konferencyjnej w Kopenhadze na kongresie “Offshore 
Foundations as Structures”.  Dyrektor Sprzedaży, Jacek Wenta, 
był prelegentem podczas drugiego dnia wyda- 
rzenia, reprezentując naszą firmę na panelu dotyczącym 
“Optymalizacji procesów produkcyjnych i instalacyjnych” 
skupiającym się na robotyce i automatyzacji wykorzystywanej  
w produkcji fundamentów kratownicowych.  
 
Zapraszamy na kolejne większe wydarzenie w branży: Offshore 
Wind Energy 2017, Londyn, 6-8 czerwca 2017, największą 
światową konferencję i targi dla branży morskiej energetyki 
wiatrowej, tym razem organizowanej przez dwie czołowe 
organizacje: WindEurope i RenewableUK ! 

Lokalne wydarzenie w Szczecinie, Wiosna 2017 
W 2016 współorganizowaliśmy pierwszą edycję wydarzenia Pomeranian Offshore 
Networking Platform, wspierającego rozwój relacji firm w ramach łańcucha dostaw dla 
morskiej energetyki wiatrowej w naszym regionie. Partnerami wydarzenia byli: Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Centrum Obsługi Inwestorów  
i Eksporterów (COIE), Urząd Miasta Szczecin - Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu, Polskie 
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i Polsko-Skandynawska Izba Gospodarcza. Druga 
edycja eventu odbędzie się na wiosnę 2017, szczegóły wkrótce.  
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NIE TYLKO BIZNES  
SIĘ LICZY… 
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Świąteczna akcja dobroczynna  

Już po raz trzeci z rzędu wspieramy SZLACHETNĄ PACZKĘ, akcję dobroczynną niosącą pomoc rodzinom w potrzebie. W 
tym roku udało nam się pomóc 3 rodzinom, w tym 7 dzieci. Dodatkowo, oprócz bezpośredniej pomocy rodzinom 
poprzez dostarczenie potrzebnych produktów, ST³ Offshore pomogło także organizacji w jej działaniach ( cele 
transportowe, szkolenia wolontariuszy, promocja inicjatywy).  
Jaki jest efekt pomocy w tym roku? Nowy rekord! 82 paczek wypełnionych artykułami spożywczymi i higienicznymi, 
ubraniami, butami, zabawkami, słodyczami oraz dedykowanymi prezentami dla każdego członka rodziny. Wśród 
podarunków znalazła się nowa pralka i piekarnik, stół i 4 krzesła, kurs językowy. Wszystkie zebrane produkty 
zapakowaliśmy w piątek po południu i dostarczyliśmy w sobotę, 10. grudnia. Mamy nadzieję, że udało nam się wnieść 
trochę radości obdarowanym rodzinom na Święta. 
----------  
Projekt SZLACHETNA PACZKA został założony w roku 2001 w celu niesienia świątecznej pomocy rodzinom w ciężkiej sytuacji 
materialnej. Główne założenie – mądra pomoc – dostarczanie bezpośredniego wsparcia w sposób efektywny i konkretny ale 
także dający rodzinom nadzieję i impuls do działania. Więcej informacji: http://www.szlachetnapaczka.pl 
 
  

http://www.szlachetnapaczka.pl/
http://www.szlachetnapaczka.pl/
http://www.szlachetnapaczka.pl/
http://www.szlachetnapaczka.pl/
http://www.szlachetnapaczka.pl/
http://www.szlachetnapaczka.pl/
http://www.szlachetnapaczka.pl/
http://www.szlachetnapaczka.pl/
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KONTACT: 
ST³ Offshore Sp. z o.o. 

Brdowska 5 

71-700 Szczecin, Poland 

Tel  +48 91 813 64 64  

Fax  +48 91 813 64 65 

info@st3-offshore.com 

www.st3-offshore.com 

Jesteśmy zarejestrowani w: 

  

  

Certyfikacja zgodnie z:  

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,  

OHSAS 18001:2007, ISO 3834-2: 2005, 

EN 1090-2:2008,EXC4 (certyfikat procesów 

spawalniczych) 

Follow us!  


